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Nowa nawierzchnia, ronda, 
bezpieczne chodniki i ścieżka rowe-
rowa oraz dodatkowe miejsca par-
kingowe, to wszystko efekt moder-
nizacji ulicy Sikorskiego w Bielawie. 
Oficjalne otwarcie drogi po przepro-

Otwarcie zmodernizowanej ulicy Sikorskiego

wadzonym remoncie nastąpiło 18 li-
stopada. 

- Najbardziej cieszę się, że roz-
wiązaliśmy problem komunikacyjny 
na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – 
Piastowska – Sienkiewicza. Drugie 

rondo, które powstało u zbiegu ulic 
Sikorskiego i Berlinga również bar-
dzo pomoże kierowcom – powiedział 
burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Co ważne, nie tylko kierowcy 
samochodów mogą komfortowo po-
ruszać się po tej drodze. Rowerzyści 
mają teraz do dyspozycji niespełna 
dwukilometrową i jednocześnie sze-
roką ścieżkę poza jezdnią. Zupełnie 
nowe jest także oświetlenie na całej 
długości drogi. 

Modernizacja wyniosła około 
7,7 mln złotych, a połowę inwesty-
cji sfinansował Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
województwo dolnośląskie. Pozo-
stałą część pokryła Bielawa. 

Już teraz wiadomo, że w 
przyszłym roku Bielawa zyska ko-
lejne dwa ronda. Jedno powstanie 
na węźle Aleja Jana Pawła II – ul. 
Dzierżoniowska – ul. Piławska. Na-
tomiast drugie zostanie wybudo-
wane na skrzyżowaniu Alei Jana 
Pawła II z ulicą Wojska Polskie-
go. Miasto pozyskało na inwesty-
cje dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych.

  Łukasz Masyk

10 listopada Rada Miejska Biela-
wy uroczystą sesją zakończyła 4-letnią 
działalność. Gośćmi sesji byli m. in.: 
burmistrz I kadencji Emilian Kupiec – 
Honorowy Obywatel Miasta Bielawa, 
Jerzy Julian Sobski – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy I kadencji, 
Janusz Cąber – radny powiatu dzier-
żoniowskiego oraz ks. Robert Begier-
ski – proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego i ks. Cezary Ciupiak – pro-
boszcz parafii Bożego Ciała.

Sesję rozpoczął występ 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
10 z Oddziałami Sportowymi pod 
kierunkiem Anny Lutz. Był to wy-
stęp o charakterze patriotycznym, 
który w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości wprowadził 
wszystkich w atmosferę tego szcze-
gólnego dla Polaków dnia. 

Podsumowanie V kaden-
cji rozpoczął film przedstawiający 
wszystkie najważniejsze działania i 
najciekawsze inwestycje zrealizowa-
ne przez ostatnie 4 lata w Bielawie. 
Po projekcji filmu burmistrz Ryszard 
Dźwiniel podziękował wszystkim rad-
nym za 4-letnią współpracę i życzył 
wszystkim sukcesu wyborczego.

Następnie przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy, Leszek 
Stróżyk, omówił działania Rady w 
czasie V kadencji, najważniejsze se-
sje i podjęte uchwały.

Głos zabrał także burmistrz 
I kadencji Emilian Kupiec, który 
podkreślił, że reforma samorządo-
wa była jedyną, która się spełniła i 
sprawdziła.

Radny powiatu Janusz Cą-
ber odczytał listy skierowane do 
przewodniczącego Leszka Stróżyka 
przez przewodniczącego Rady Po-
wiatu Mateusza Cegiełkę i do bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela przez 
starostę Janusza Guzdka, będące 
podziękowaniem za 4-letnią współ-
pracę.

Za współpracę, pomoc i 
wsparcie w imieniu komendanta po-
wiatowego Policji podziękował bur-
mistrzowi i bielawskiej Radzie za-
stępca komendanta powiatowego 
Waldemar Kocyła.

W dalszej części obrad prze-
wodniczący komisji Rady Miejskiej 
Bielawy przedstawili sprawozdania z 
działalności komisji w kadencji 2006-
2010.

Uroczystą sesję zakończyły 
podziękowania przewodniczącego 
Rady Leszka Stróżyka za współ-
pracę, cenne uwagi, które uspraw-
niły pracę Rady. W imieniu Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej 
za wspólną 4-letnią pracę podzięko-
wał przewodniczący klubu Zbigniew 
Dragan.

  B.Lesiewicz

Uroczystą sesją zakończono V kadencję 
Rady Miejskiej Bielawy

Z okazji jubileuszu Złotych Go-
dów 15 par małżeńskich otrzymało 
z rąk burmistrza Bielawy Ryszarda 
Dźwiniela medale nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczystość wręczenia pa-
miątkowych medali i dyplomów miała 
miejsce 6 listopada w Pałacu Biela-
wa. Tego dnia odznaczenia otrzymali: 
Józef i Eleonora Nowakowie, Zbi-
gniew i Teresa Luzarowie, Edward 
i Genowefa Wieczorkowie, Józef i 
Sabina Kosińscy, Zbigniew i Wikto-
ria Czajowie, Jan i Stanisława Ku-
niawscy, Ryszard i Stefania Rusa-
kowie, Józef i Krystyna Burzyńscy, 

Jubileusz Złotych Godów
Łukasz i Katarzyna Noszczakowie, 
Kazimierz i Karolina Witkosiowie, 
Michał i Czeslawa Babiakowie, 
Stefan i Halina Rusakowie, Włady-
sław i Daniela Bełtowscy, Roman i 
Stefania Krajewscy oraz Emilian i 
Maria Kupcowie.

Wręczając odznaczenia bur-
mistrz życzył jubilatom zdrowia, 
zadowolenia z życia i kolejnych 
równie pięknych uroczystości. Spe-
cjalnie dla Jubilatów, którzy przeżyli 
w związku małżeńskim 50 lat, wystą-
pił zespół „Poloneziaki” ze Spółdziel-
czego Centrum Kultury. 

  Łukasz Masyk

Bielawa pozyskała około 4,6 mln złotych ze 
środków unijnych na budowę kolejnych dróg we-
wnątrz nowej części obwodnicy. Koszt całej inwe-
stycji to około 6,6 mln złotych, więc Unia pokryje 
70% kosztów budowy. 

Jest to następny krok w kierunku przygoto-
wania terenów dla przyszłych inwestorów w rejonie 
Alei Jana Pawła II i stworzenia Bielawskiego Parku 
Przemysłowego. Pozyskane pieniądze pozwolą na 
całkowite przebudowanie ulicy Kruczej (kolor czer-
wony na poglądowej mapce) oraz budowę drogi, 
która skomunikuje znaczny teren przeznaczony dla 
przemysłu (kolor fioletowy). Budowa dróg rozpocz-
nie się wiosną i potrwa do końca 2011 roku. 

Z kolei obecnie dobiega końca budowa drogi, 
która połączy Aleję Jana Pawła II z ulicą Wojska 
Polskiego (kolor zielony). Przedsięwzięcie jest rów-
nież realizowane przy znacznym udziale środków 
unijnych, w wysokości około 3 mln złotych. 

Po zakończeniu prac obszar ten stanie się 
bardzo atrakcyjny dla przyszłych inwestorów, któ-
rzy będą dysponować w pełni uzbrojonym i goto-
wym do zagospodarowania terenem. 

Z pewnością stanie się on doskonałym uzupeł-
nieniem oferty inwestycyjnej miasta, dla zlokalizowa-
nej przy ulicy Grunwaldzkiej Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielawie.

    Łukasz Masyk 

Bielawski Park Przemysłowy – budowa dróg pod inwestycje

Przed tegorocznymi wybora-
mi samorządowymi o stanowisko 
burmistrza postanowiło ubiegać się 
6 kandydatów. Pięciu z nich uznało, 
że zawalczą po męsku, ale uczci-
wie, bez obrażania kontrkandyda-
tów, prywatnych wycieczek pod ich 
adresem, po prostu fair. 

Jeden kandydat wyłamał się 
uznając, że gra fair nie zagwarantu-
je mu zwycięstwa. I tak zrodziły się 
POprawione Wiadomości Bielaw-
skie, niezgodnie z prawem wykorzy-
stano znak graficzny Wiadomości 
Bielawskich – Informatora Samorzą-
du Bielawskiego, ukazujących się 
przez cały rok, a nie tylko z okazji 
wyborów.

Ostatnia strona POprawionych 
Wiadomości Bielawskich została po-
święcona bielawskim inwestycjom: 
obwodnicy i Szkole Leśnej oraz 
sprawie zbiornika wodnego Sudety, 
z prywatnymi wycieczkami pod adre-

Niepoprawione Wiadomości Bielawskie informują
sem burmistrza Ryszarda Dźwiniela. 
Artykuły na te tematy są anonimowe, 
bo autorom zabrakło odwagi. Treść 
tych artykułów nie pokrywa się też z 
informacjami, które ukazywały się w 
Wiadomościach Bielawskich na bie-
żąco i były dokładnie wyjaśniane. 

Opisując sprawę zbiornika Su-
dety autor „zapomniał” dopisać, że 
zgłaszając ofertę jego kupna burmistrz 
miał mocno ograniczone przez Radę 
Miejską możliwości manewru co do 
jego zakupu. JEDNOGŁOŚNE Sta-
nowisko Rady w tej sprawie prezen-
tujemy obok. Rada nie brała wówczas 
pod uwagę, że ktoś może zaoferować 
za zbiornik 1,5 mln zł, a tak się stało. 
Dodam, że zobowiązania podatkowe 
wobec miasta w tym czasie nie prze-
kraczały kwoty 50 tys. zł.

Obwodnica, z której większość 
bielawian jest po prostu dumna, bo 
nie tylko rozwiązała problem  ko-
munikacji w mieście, ale i jest jego 

ozdobą, pięknie się prezentuje, po-
wstała w połowie za środki z Unii Eu-
ropejskiej – o tym już autor artykułu 
nie wspomniał. Podobnie jak pomi-
nął fakt, że drogi dojazdowe do ob-
wodnicy, czy fachowo ujmując: do 
strefy aktywności gospodarczej też 
są dofinansowywane – obecnie bu-
dowana w 50% ze środków Unii Eu-
ropejskiej, a na kolejne jest już za-
gwarantowane dofinansowanie w 
70% również z Unii Europejskiej.

I Szkoła Leśna. Cieszą się z niej 
dzieci i młodzież, a także nauczycie-
le, którym w bezpośrednim zetknięciu 
z przyrodą łatwiej będzie uczyć dzieci 
szacunku dla ekologii. Nie trzeba się 
martwić, jest tam już woda. Po prostu 
Wodociągi spóźniły się kilka dni z jej do-
prowadzeniem. W czasie otwarcia za-
montowano zbiornik z wodą, a nie jak to 
zasugerował autor artykułu, czerpano ją 
z rur. Gdyby rury były wówczas dopro-
wadzone, zbiornik nie byłby konieczny. 

dokończenie na str. 2
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Ale i przy tej informacji autora dopadła 
amnezja, gdyż zapomniał napisać, że 
ta inwestycja została dofinansowana 
przez Niemiecką Fundację Ochrony 
Środowiska w wysokości 120 tys. euro i 
stąd obecność przedstawicieli Fundacji 
na otwarciu, ponad 70 tys zł  pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i być może jeszcze uda się 
zdobyć kolejne środki unijne. 

W każdym przypadku autorzy 
zapomnieli napomknąć o dofinanso-
waniu inwestycji, ale nie zapomnia-

no wytknąć za ile burmistrz wybudo-
wał sobie dom.

Myślę, że każdy mądry, myślą-
cy mieszkaniec Bielawy, nie dał się 
ponieść fantazji autorów artykułów, 
zamieszczonych w POprawionych 
Wiadomościach Bielawskich. To 
już nie te czasy, że ludziom można 
wszystko wmówić, aby tylko ugrać 
swoje, a ludzie w to uwierzą.

 Barbara Lesiewicz
  redaktor naczelna
 Wiadomości Bielawskich

Ryszard Dźwiniel został zwy-
cięzcą pierwszej tury wyborów na 
burmistrza Bielawy. Łącznie na 
urzędującego obecnie burmistrza, 
startującego z własnego komitetu 
wyborczego, głosowało 3601 biela-
wian (36,08%). W drugiej turze spo-
tka się on z Piotrem Łyżwą (PO), 
który otrzymał 2483 głosy (24,88%). 
Poza drugą turą, z trzecim wynikiem 
wyborczym, znalazł się Zbigniew 
Skowroński (SLD), na którego od-
dało głos 1402 osoby (14,05%). 

Na dalszych miejscach znaleź-
li się odpowiednio: Wiesław Kaptur 
(KWW Forum 2010) – 850 głosów 
(8,52%), Paweł Pawlaczek (PIS) – 
845 głosów (8,47%), Zbigniew Rak 
(KWW Zbigniewa Raka) – 800 gło-
sów (8,02). 

Radnymi Rady Miejskiej Biela-
wy na lata 2010 – 2014 zostali wy-
brani:
Leszek Białek (SLD)
Jarosław Florczak (Forum)
Władysław Kroczak (Forum)
Bronisława Stefania Pagórska 
(KWW Ryszarda Dźwiniela)
Paweł Pawlaczek (PIS)

Wybory samorządowe w Bielawie 2010 – wyniki
Grzegorz Raganowicz (PO)
Andrzej Hordyj (KWW Ryszarda 
Dźwiniela)
Adam Pajda (SLD)
Marek Pyziak (PO)
Leszek Stróżyk (Forum)
Halina Szatkowska – Skurzyńska (PIS)
Zbigniew Dragan (PO)
Ryszard Dźwiniel (KWW Ryszarda 
Dźwiniela)
Zbigniew Skowroński (SLD)
Bartosz Skwara (Forum)
Leszek Staszewski (PIS)
Bożena Grzebieluch (PO)
Stanisław Lenartowicz (PO)
Henryk Lichnowski (SLD)
Barbara Pachura (KWW Ryszarda 
Dźwiniela)
Mariusz Urbanowicz (Forum)

W Radzie Powiatu Dzierżo-
niowskiego Bielawę reprezentować 
będą: Tadeusz DERENOWSKI – 
PO, Kazimierz FLORCZAK – SLD, 
Jacek GRZEBIELUCH – PO, Wie-
sław KAPTUR – FORUM, Piotr 
ŁYŻWA – PO, Danuta POWIERZA 
– SLD, Irena SKIBNIEWSKA-KO-
ZAK – PiS.

  Łukasz Masyk

11 listopada na bielawskim 
Placu Kombatantów odbyła się uro-
czystość z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości, zorganizowana 
staraniem władz miasta Bielawa 
pod patronatem Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 

W uroczystości uczestniczy-
li m.in.: poseł na Sejm RP Tomasz 
Smolarz, senator Stanisław Jur-
cewicz, delegacja reprezentująca 
posłankę Annę Zalewską, władze 
Bielawy z burmistrzem Ryszardem 
Dźwinielem, wiceburmistrzem Ma-
riuszem Pachem i przewodni-
czącym Rady Miejskiej Leszkiem 
Stróżykiem, przedstawiciele Rady 
i Zarządu Powiatu Dzierżoniowskie-
go, przedstawiciele Związków: Kom-
batantów RP i BWP w Bielawie oraz 
Inwalidów Wojennych w Dzierżonio-
wie, delegacje wszystkich bielaw-
skich szkół oraz Młodzieżowej Rady 
Miasta Bielawa, Zarządy i Kluby 
Radnych: Ponad Podziałami, Ponad-
partyjnego Forum Samorządowego, 
Prawa i Sprawiedliwości, Platformy 
Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, a także delegacje: 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej, 
Stowarzyszenia Europejskie Gospo-
dynie i Europejscy Gospodarze, Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów – Zarząd Rejonu 
Bielawa, Związku Harcerstwa Pol-
skiego, Stowarzyszenia Samorzą-
dowcy Rafała Dudkiewicza, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Komen-
dy Policji i Straży Miejskiej.

Uroczystość w Bielawie miała 
wyjątkową oprawę, a to dzięki Kom-
panii Honorowej wystawionej przez 
22 Karpacki Batalion Piechoty 
Górskiej pod  dowództwem por. 
Przemysława Łagowskiego  oraz 
Orkiestrze Dętej SART, której ka-
pelmistrzem jest Antoni Moskal.

Po podniesieniu na maszt flagi 
i odśpiewaniu hymnu państwowego, 
nastąpił moment wręczenia przez 
senatora Stanisława Jurcewicza 
Złotych Krzyży Zasługi, przyznanych 
przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
Zofii Staśko, Katarzynie Kubarze 
i pośmiertnie Stanisławowi Deni-
dowskiemu – odznaczenia odebrali 
członkowie rodzin.

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

„Szanowni Państwo 
Spotykamy się na naszym Pla-

cu Kombatantów, przy bielawskim 
pomniku walczących o niepodle-
głość Ojczyzny 11 listopada, w dzień 
Narodowego Święta Niepodległości, 
by złożyć hołd wszystkim, którzy wy-
walczyli dla nas niepodległość.

Listopad to czas dla Polaków 
niedobry... - pisał wieszcz, w latach, 
kiedy o Polsce mówiono szeptem 
w domowym zaciszu. Ale to także 
moment zadumy i przypominania o 
pokoleniach, które już odeszły do 
wieczności. Od wielu lat spotykamy 

się wtedy, by wspominać, ale przede 
wszystkim by pamiętać. Bo z tej pa-
mięci wynika nasza narodowa tożsa-
mość, trwały fundament polskości, 
obudowany tradycją, zwyczajami i 
przywiązaniem do naszej ziemi.

I dziś jesteśmy tu, by pamiętać 

o tych, którzy w tamte listopadowe 
dni mieli wiarę, chęć i odwagę tar-
gnąć się na ustanowiony przez za-
borców porządek. W chwilach trud-
nych, ostatecznych Polacy potrafią 
być razem, pokazują zadziwiającą 
świat jedność i solidarność. Tak było 
niedawno, gdy odchodził nasz wiel-
ki rodak – Jan Paweł II, nie inaczej 
działo się w tragicznych kwietnio-
wych dniach bieżącego roku.

W 1918 roku Polacy potrafili 
zjednoczyć się pod hasłem niepod-
ległości, umieli wykorzystać chwi-
lę słabości wszystkich okupantów. 
Tym, co dziś najbardziej zadziwia 
historyków, jest tempo podjętych 

działań. W różnych polskich mia-
stach niemal w tym samym czasie 
powstały fundamenty wolnego pań-
stwa. Niewidzialna nić tożsamości 
narodowej łączyła ludzi o całkowi-
cie odmiennych poglądach i życio-
rysach. Jak wiele różniło Piłsudskie-
go i Dmowskiego wiedzieli najlepiej 
oni sami. I wcześniej i później udo-
wadniali te odmienności swoją poli-
tyczną aktywnością. Ale w tamtym 
magicznym listopadzie oddaleni od 
siebie o setki kilometrów współdzia-
łali dla celu świętego – niepodległej 
Ojczyzny.

Dostali szansę jedyną, krótko-
trwałą i wykorzystali ją znakomicie. A 
przy nich inni, pochodzący z różnych 
krain, należący do różnych partii i or-
ganizacji. Bo cóż naprawdę łączyć 
mogło chłopskich synów z Galicji z 
górnikami ze Śląska? Poznańskich 
kupców, warszawski plebs i litewskie 
arystokratyczne „żubry”? Powiemy 
nieprawdę, jeśli stwierdzimy, że nie 
łączyło ich nic.

Była nić trwalsza niż rodzin-
na, rwana i plątana przez zabor-
ców, która jednak przetrwała 123 
lata. Nie udało się jej unicestwić 
represjami, zesłaniem, więzieniem 

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości
czy obietnicami. Wymykała się ro-
syjskim agentom i niemieckim żan-
darmom, tkwiła głęboko w głowach. 
Pielęgnowana przez babcie opo-
wiadające o dziejach Polski i matki 
czytające na dobranoc ukradkiem 
ulubioną historyczną powieść. Prze-
chowywali ją dziadowie, uczestnicy 
XIX-wiecznych powstań i ojcowie 
siłą wcieleni do obcych armii. Tą ni-
cią była miłość do Ojczyzny. I wy-
trwali przy niej aż do dni cudu odzy-
skania niepodległości, wspaniałych 
dni polskiej chwały, mimo listopado-
wego chłodu.

„Ojczyzna to pamięć i groby” 
- przypominał wielokrotnie Stefan 
kardynał Wyszyński. W tym krótkim 
zdaniu zawarł wszystko co dokonało 
się w ciągu niedługich dni tamtego 
listopada. Zryw mieszkańców Kra-
kowa, Lwowa, Warszawy, Pozna-
nia czy Wilna pokazał, że nie poszły 
na darmo wieczorne domowe nauki. 
Polacy nadal byli i czuli się narodem. 
Szybko pękły sztuczne granice roz-
biorowe, zatarły się różnice prawne 
i obyczajowe.

Dlatego uważam, że dziś nie 
trzeba spierać się o to, kto więcej dla 
niepodległości uczynił, czyj wkład był 
większy. Każdy z nich – Piłsudski, 
Dmowski, Witos, Daszyński, Korfan-
ty czy Haller był przede wszystkim 
Polakiem, tak się czuł i dla Ojczyzny 
poświęcał swoje umiejętności i chę-
ci.

Przywołujmy pamięć o tych lu-
dziach i kontynuujmy patriotyczną 
opowieść dla następnych pokoleń, 
które dzięki nim mogą cieszyć się ży-
ciem w wolnej Polsce. Ich obowiąz-
kiem najświętszym jest pamiętać o 
Ojczyźnie i narodowej tożsamości. 
Bo tylko wtedy naprawdę zrozumie-
my cud tamtych listopadowych dni i 

będziemy mogli świętować z prze-
konaniem, że wysiłek wybicia się na 
niepodległość, podjęty przed  92 laty 
nie został zmarnowany.” 

Tradycją się stało, że uroczy-
stości pod Obeliskiem uświetniane 
są programami artystycznymi, przy-
gotowanymi przez bielawskie szko-
ły. Podczas tej uroczystości program 
„Niepodległa”, przygotowany pod 
kierunkiem Kamili Jelonek i Kata-
rzyny Stróżak, przedstawili ucznio-
wie Ekologicznej Szkoły Podsta-
wowej Nr 7 im. Juliana Tuwima w 
Bielawie.

Następnie, pamiętając o 
wszystkich bohaterach i bezimien-
nych, którzy złożyli ofiarę na ołtarzu 
Ojczyzny, oddano im cześć w Apelu 
Pamięci. Apel odczytał por. Damian 
Antonik.

Po złożeniu wieńców i wiąza-
nek kwiatów pod Obeliskiem oraz 
wysłuchaniu Roty, zebrani udali się 
do kościoła pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, gdzie uczest-
niczyli w Mszy Świętej za Ojczyznę, 
koncelebrowanej przez ks. biskupa 
Adama Bałabucha – biskupa po-
mocniczego diecezji świdnickiej.

  B.Lesiewicz

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bielawie mogą już korzystać z no-
wego wielofunkcyjnego boiska spor-
towego. Obiekt powstał ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Gminy Bielawa. Młodzi sportowcy 
mogą na nim uprawiać kilka dyscy-
plin – piłkę nożną, siatkówkę, koszy-
kówkę i piłkę ręczną. Boisko jest w 
pełni bezpieczne i posiada ogrodze-
nie, sztuczną nawierzchnię i oświe-
tlenie.

Uroczystość otwarcia obiektu 
odbyła się 10 listopada. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonali bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel, dyrektor 
szkoły Elżbieta Niemczyk oraz szef 
firmy Dabro-Bau Paweł Dąbrowski 
– wykonawca inwestycji. 

Najbardziej zadowoleni z nowe-
go boiska są uczniowie, którzy zapo-
wiedzieli, że będą z niego korzystać 
nie tylko w ramach wychowania fi-

zycznego, ale także po godzinach lek-
cyjnych. Co ważne, dostęp do boiska 
będą mieć nie tylko uczniowie szkoły, 
lecz wszyscy miłośnicy sportu.

Szkoła Podstawowa nr 4 dołą-
czyła tym samym do innych bielaw-
skich szkół posiadających nowocze-
sne boiska. Takie obiekty powstały 
już bowiem na terenie Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej nr 10. Co ciekawe, w przy-
szłym roku rozpocznie się budowa 
boiska lekkoatletycznego na terenie 
Gimnazjum nr 1. Z kolei przy Szkole 
Podstawowej nr 10 powstanie dodat-
kowe boisko ze sztuczną nawierzch-
nią do koszykówki. 

Do kompletu brakuje jedynie 
boisk przy Szkole Podstawowej nr 
7 i Gimnazjum nr 3. Dlatego miasto 
będzie podejmować próbę pozyska-
nia środków zewnętrznych na ich 
budowę. 

  Łukasz Masyk

Boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 – otwarte! 

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Bielawy
Sesja odbyła się 9 listopada i była poświęcona rozpatrzeniu projektów 

uchwał w sprawach: 
- określenia limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego trans-

portu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi,
- stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego rejonu ulic Wojska Polskiego i Generała Władysława 
Sikorskiego w Bielawie z ustaleniami studium,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 
Wojska Polskiego i Generała Władysława Sikorskiego w Bielawie,

- określenia zakresu i formy przedkładanej informacji za pierwsze półrocze,
- trybu prac na projektem uchwały budżetowej,
- zmian budżetu gminy na 2010 rok.
      B. Lesiewicz

Podatek od nieruchomości 
Na podstawie Uchwały Nr 

LXVII/466/10 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 27 października 2010 
roku, wysokość stawek podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych, 
osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych, w tym spółek nie posiadają-
cych osobowości prawnej ustala się 
w następujący sposób:

od gruntów:
związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,73  zł od 1 m2 powierzchni,

pod jeziorami, zajętych na zbior-
niki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 4,15 zł od 1ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,31  zł od 1m2 powierzchni.

od budynków lub ich części:
mieszkalnych - 0,60  zł od 1m2 

powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 19,97 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym –  9,82 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł 
od 1m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,83 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej.

od budowli - 2% ich wartości. 
*****

Podatki rolny i leśny
Podstawą naliczania podatków 

rolnego i leśnego są Komunikaty Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010 r. oraz w sprawie 
średniej ceny sprzedaży drewna, ob-
liczonej według średniej ceny drew-
na uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2010 r.

Podatek rolny
Stawka podatku rolnego, obo-

wiązującego w 2011 roku wynosi:
- dla gruntów gospodarstw rol-

nych: równowartość pieniężną 2,5 q 
żyta i wynosi 94,10 zł od 1 ha prze-
liczeniowego,

- dla pozostałych gruntów rol-
nych podlegających podatkowi rol-
nemu: równowartość pieniężną 5 q 
żyta i wynosi 188,20 zł od 1 ha fi-
zycznego.

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego, obo-

wiązującego w 2011 roku wynosi:
- dla gruntów leśnych: równowar-

tość pieniężną 0,220 m3 drewna i wy-
nosi 34,0230 zł od 1 ha fizycznego ,

- dla lasów ochronnych oraz la-
sów, wchodzących w skład rezerwa-
tów przyrody i parków narodowych 
stawka podatku leśnego ulega obni-
żeniu o 50% i wynosi 17,0115 zł od 
1 ha fizycznego gruntów leśnych.

UWAGA: 
W 2011 roku POZOSTAJĄ BEZ 

ZMIAN stawki podatku od środków 
transportowych, opłata targowa 
oraz opłata od posiadania psów.

Stawki podatków w Gminie Bielawa na 2011 rok

A co dla nas...? 
Burmistrz Ryszard Dźwiniel 

wziął udział w debacie przedwybor-
czej zorganizowanej przez Młodzie-
żową Radę Powiatu oraz Stowarzy-
szenie Heyoka. 

Debata pod hasłem „A co dla 
nas...? była okazją do konfrontacji 
wszystkich kandydatów na włoda-
rzy miast w najbliższych wyborach, 
z lokalną młodzieżą. Pytania, które 
padły podczas spotkania w Między-
narodowym Centrum Konferencyj-
nym „Krzyżowa”, dotyczyły głównie 
spraw młodych ludzi. Niemniej bur-
mistrz Bielawy pytany był również o 
inwestycje, remonty oraz inicjatywy 

mające wpłynąć na rozwój miasta. 
Ryszard Dźwiniel w jednej ze 

swoich wypowiedzi podkreślił dobrą 
współpracę pomiędzy władzami Biela-
wy a Młodzieżową Radą Miasta. Przy-
pomniał również, że to właśnie dzięki 
konsultacjom z młodzieżą powstał w 
Bielawie Skatepark. Burmistrz zachę-
cał wszystkich młodych ludzi do czę-
stego kontaktu z samorządowcami i 
prezentowania swoich pomysłów. 

Z burmistrzem Bielawy można 
spotkać się w Urzędzie Miejskim lub 
kontaktować się drogą mailową wypeł-
niając formularz na stronie www.bie-
lawa.pl. Od niedawna z burmistrzem 
można się także kontaktować przez 
portal społecznościowy Facebook. 

  Łukasz Masyk

1 listopada, w dzień Wszyst-
kich Świętych, bielawscy kom-
batanci, na czele z prezesem 
Zarządu Koła Związku Komba-
tantów RP i BWY Bronisławem 
Wilkiem, spotkali się przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na cmen-
tarzu parafialnym w Bielawie, by 
złożyć kwiaty i zapalić znicze. 
Prezes Bronisław Wilk w kilku 

Kombatanci przy Grobie nieznanego Żołnierza

słowach wspomniał poległych 
żołnierzy, którzy oddali życie za 
Ojczyznę.

Kombatanci dziękują dzie-
ciom i młodzieży szkolnej za od-

wiedzenie grobu i zapalenie zniczy, 
harcerzom za pełnienie przy grobie 
warty honorowej, a Urzędowi Mia-
sta za dbałość o grób.

   BL

16 listopada odbyło się spo-
tkanie pt.: „Barwy jesieni”  w 
siedzibie  Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej  w Bielawie przy  
ul. 3 Maja 20. Inicjatorem spotka-
nia był bielawski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej  w partnerstwie z 
Dziennym Domem Pomocy Spo-
łecznej „Nestor” w Bielawie oraz  
Szkołą Podstawową nr 10 w Bie-
lawie. 

Celem spotkania była integra-
cja społeczności lokalnej poprzez 
wysłuchanie  nastrojowych wierszy 
i piosenek wykonanych przez dzie-
ci z klasy IIId Szkoły Podstawowej 
nr 10 oraz pensjonariuszy Dzienne-
go Domu Pomocy Społecznej  „Ne-
stor”. 

Jesień to czas zbierania plo-
nów, usypiania przyrody, wspo-
mnień  i spokoju, a zarazem pora 
roku, która skłania do zadumy, me-
lancholii, refleksji. Spotkanie po-
zwoliło pensjonariuszom oderwać 
się od rzeczywistości, przywołało 
wspomnienia z przeszłości, a dzie-
ciom dostarczyło miłych wrażeń i 
dało możliwość aktywnego spędze-
nia czasu wolnego.

Dzieci pięknie przebrane za-
prezentowały ciekawy program ar-
tystyczny min.  „Baśń o kasztanach”  
oraz śpiewały piosenki o jesieni przy 
akompaniamencie gitary, który zo-
stał dodatkowo zilustrowany gestem 
i ruchem scenicznym. 

„Nie bójmy się jesieni - wszak ona złota jest. 
Przed nami jeszcze życie, nie bójmy się więc jej. 
Choć są na niebie chmury i wicher goni je,
Nie bójmy się jesieni - może być urok w niej.”

W spotkaniu czynny udział 
wzięli również Seniorzy, oba wystę-
py spotkały się z wielkim aplauzem 
ze strony uczestników spotkania i z 
pewnością zachęcą dzieci i pensjo-
nariuszy do dalszych wspólnych po-
kazów.

W nastrój jesienny wpro-
wadziła uczestników spotkania 
piosenka „Gdzie jesteś jesieni”  i 
„Jabłka”.  W niektóre  deszczo-
we dni trudno dostrzec piękno tej 
pory roku. Można za to zamyślić 

się, zadumać nad upływającym 
czasem i zmianami, które wokół 
nas czyni. Do refleksji skłaniały 
również słowa pięknego wiersza 
„Pora wesoła” Marka Głogowskie-
go. 

Spotkanie „Barwy jesieni” dało 
wszystkim uczestnikom dużo wra-
żeń artystycznych oraz możliwość 
wspólnego spędzenia czasu, poroz-
mawiania na różne tematy w miłej 
atmosferze.  Muzyczną atmosferę 
pogłębił również wystrój sali (liście, 
świece, półmrok). Pamiętajmy, że je-
sień życia, to także piękny czas, „a w 
sercu ciągle maj”, nawet po siedem-
dziesiątce według słów piosenki Ka-
baretu Starszych Panów.

  B. Uznańska

Kierownictwo ówczesnej Rady Miejskiej - od. lewej. wiceprzewodniczący 
Leszek Stróżyk, wiceprzewodniczący Piotr Łyżwa, przewodniczący Zbigniew 
Dragan, wiceprzewodniczący Jacek Nowacki

dokończenie ze str. 1
Niepoprawione Wiadomości Bielawskie informują
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*****
podjęte na sesji w dniu 27 

października 2010 roku
UCHWAŁA Nr LXVII/466/10 w 

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

Szczegóły w artykule: „Stawki 
podatków na 2011 rok”.

UCHWAŁA Nr LXVII/467/10 w 
sprawie zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bielawa

Zmiana studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bielawa, uchwalo-
na przez Radę Miejską Bielawy w dniu 
29 listopada 2000 r. uległa , wymaga-
ła opracowania nowej redakcji części 
rozdziałów i podjęcia nowej uchwały.

UCHWAŁA Nr LXVII/468/10 w 
sprawie aktualności studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Bielawa oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Uchwałą tą Rada Miejska Biela-
wy przyjęła ocenę aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Biela-
wa oraz miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, wynikającą 
z wykonanej „Analizy i oceny zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym 
Gminy Bielawa w latach 2006-2010”.

UCHWAŁA Nr LXVII/469/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwidowano 
i wyłączono z użytkowania drogę gminną 
położoną w Bielawie, oznaczoną na mapie 
ewidencji numerem geodezyjnym: działka 
nr 293/25 Obręb Południe o powierzchni 
55 m2 położoną w rejonie ul. Wolności 24.

UCHWAŁA Nr LXVII/470/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania drogę 
gminną położoną w Bielawie, oznaczo-
ną na mapie ewidencji numerem geo-
dezyjnym: działka nr 679/4 Obręb Po-
łudnie o powierzchni 33 m2 położoną w 
rejonie ul. 1 Maja.

UCHWAŁA Nr LXVII/471/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwidowano 
i wyłączono z użytkowania drogę gminną 
położoną w Bielawie, oznaczoną na mapie 
ewidencji numerem geodezyjnym: działka 
nr 679/4 Obręb Południe o powierzchni 2 
m2 położoną w rejonie ul. 1 Maja.

UCHWAŁA Nr LXVII/472/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 679/5 Obręb 
Południe o powierzchni 66 m2 położo-
ną w rejonie ul. 1 Maja.

UCHWAŁA Nr LXVII/473/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

 Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 679/6 Obręb 
Południe o powierzchni 69 m2 położo-
ną w rejonie ul. 1 Maja.

UCHWAŁA Nr LXVII/474/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 679/7 Obręb 
Południe o powierzchni 238 m2 poło-
żoną w rejonie ul. 1 Maja.

UCHWAŁA Nr LXVII/475/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 1435/1 Obręb 
Osiedle o powierzchni 86 m2 położoną 
w rejonie os. Europejskiego.

UCHWAŁA Nr LXVII/476/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 1435/2 Obręb 
Osiedle o powierzchni 105 m2 położo-
na w rejonie os. Europejskiego.

UCHWAŁA Nr LXVII/477/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 1435/3 Obręb 
Osiedle o powierzchni 40 m2 położoną 
w rejonie os. Europejskiego.

UCHWAŁA Nr LXVII/478/10 w 
sprawie likwidacji oraz wyłączenia z 
użytkowania drogi gminnej

Na mocy tej uchwały zlikwido-
wano i wyłączono z użytkowania dro-
gę gminną położoną w Bielawie, ozna-
czoną na mapie ewidencji numerem 
geodezyjnym: działka nr 1435/4 Obręb 
Osiedle o powierzchni 435 m2 położo-
ną w rejonie os. Europejskiego.

UCHWAŁA Nr LXVII/479/10 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/221/04 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Środo-
wiska dla Gminy Bielawa oraz Planu 
Gospodarki Odpadami dla Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego

W stosunku do uchwały z 2004 
roku nastąpiła zmiana załącznika nr 2, 
który otrzymał nowe brzmienie.

UCHWAŁA Nr LXVII/480/10 w 
sprawie określenia stawki dotacji przed-
miotowej dla zakładu budżetowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie 
oraz określenia szczegółowych zasad i 
trybu udzielania i rozliczenia tej dotacji

Uchwalona stawka dotacji 
przedmiotowej wynosi: 2950 zł za 
każdy dzień otwarcia Pływalni Miej-
skiej AQUARIUS, a także 0,15 zł mie-
sięcznie za każdy 1 m2 zajmowanej 
powierzchni gruntu oraz 6,50 zł mie-
sięcznie za każdy 1 m2 zajmowanej 
powierzchni użytkowej na utrzymanie i 
eksploatację obiektów: stadionu z za-
pleczem sportowym przy ul. Sportowej 
i Bankowej, sali przy ul. Waryńskiego, 
OWW „Sudety”, parkingu i kortów te-
nisowych przy ul. Wysokiej, wyciągu 
narciarskiego i terenów rekreacyjnych 
przy ul. Sikorskiego, Skate Parku przy 
ul. Wojska Polskiego oraz kortów i bo-
iska sportowego przy ul. 1 Maja.

Ponadto ustalono stawkę dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie w wysokości 5,50 zł do każ-
dego biletu wejściowego na basen dla 
uczniów wszystkich szkół i przedszko-
li z terenu Bielawy, nie będących jed-
nostkami organizacyjnymi Gminy w ra-
mach realizacji Programu „Wodnik”.

UCHWAŁA Nr LXVII/481/10 w 
sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej Powiatowi 
Dzierżoniowskiemu

Radni wyrazili zgodę na udzie-
lenie pomocy Powiatowi Dzierżoniow-
skiemu w kwocie 15.000 zł na reali-
zację zadania inwestycyjnego pn.: 
„Zakup kamery termowizyjnej” dla Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Dzierżoniowie i zawarcie w 
tym zakresie stosownej umowy.

UCHWAŁA Nr LXVII/482/10 w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

Przystępuje się do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położone-
go przy skrzyżowaniu ulicy Wojska Pol-
skiego i Alei Jana Pawła II w Bielawie.

UCHWAŁA Nr LXVII/483/10 w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

Przystępuje się do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położone-
go przy ul. Wojska Polskiego w rejonie 
cmentarza w Bielawie.

UCHWAŁA Nr LXVII/484/10 w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

Przystępuje się do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położone-
go przy Alei Jana Pała II w Bielawie.

UCHWAŁA Nr LXVII/485/10 w 
sprawie utworzenia wyodrębnione-
go rachunku dochodów własnych

Z dniem 1 stycznia 2011 roku 
tworzy się wydzielone rachunki docho-
dów własnych dla jednostek oświato-
wych: Przedszkola Publicznego nr 3 
„Bajka” w Bielawie, ul. G.Roweckiego 
7, Przedszkola Publicznego nr 7 „Ku-
busia Puchatka” w Bielawie, ul. Klono-
wa 4, Szkoły Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie, ul. 
Waryńskiego 50, Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Bielawie, os. Włók-
niarzy 10, Szkoły Podstawowej nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie, ul. 
G.Roweckiego 6, Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie, ul. Brzeżna 48, Gimnazjum nr 
2 w Bielawie, ul. Parkowa 12, Gimna-

zjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie, ul. Lotnicza 
5 oraz Miejskiego Zarządu Placówek 
Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57.

UCHWAŁA Nr LXVII/486/10 w 
sprawie wniesienia przez Gminę 
Bielawa prawa własności niezabu-
dowanych nieruchomości grunto-
wych jako aport do spółki Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
spółka z o.o. w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na wniesie-
nie prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej, w skład której 
wchodzą działki o numerach ewidencyj-
nych 571/7, 571/8, obręb Południe o łącz-
nej powierzchni 2169 m2, położone przy 
ul. Stefana Żeromskiego w Bielawie jako 
aport do spółki Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego spółka z o.o. z siedziba 
w Bielawie przy ul. Wolności 57.

UCHWAŁA Nr LXVII/487/10 w 
sprawie zasad gospodarowania ko-
munalnymi nieruchomościami Gmi-
ny Bielawa

Szczegóły w art.: „Rada uchwa-
liła zasady gospodarowania komunal-
nymi nieruchomościami”.

UCHWAŁA Nr LXVII/488/10 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2010 rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2010 rok wynosi: dochody – 
83.564.204 zł, wydatki – 101.943.364 zł.

UCHWAŁA Nr LXVII/489/10 w 
sprawie wniesienia przez Gminę 
Bielawa prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości grunto-
wej jako aport do spółki Bielawska 
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z 
o.o. w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na wnie-
sienie prawa użytkowania wieczystego 
zabudowanej nieruchomości gruntowej 
oznaczonej numerem geodezyjnym 
293/25, obręb Południe o powierzchni 
55 m2, położonej przy ul. Wolności 24 
w Bielawie jako aport do spółki Bielaw-
ska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 
o.o. w Bielawie przy ul. Bankowej 5.

*****
podjęte na sesji nadzwyczajnej 
w dniu 9 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr LXVIII/490/10 w 
sprawie określenia limitu nowych 
licencji na wykonywanie krajowe-
go transportu drogowego przewozu 
osób taksówkami osobowymi

Ustalono limit 1 nowej licen-
cji przeznaczonej do wydania w 2011 
roku na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką osobową na terenie 
Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Nr LXVIII/491/10 
w sprawie stwierdzenia zgodności 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejo-
nu ulic Wojska Polskiego i Generała 
Władysława Sikorskiego w Bielawie 
z ustaleniami studium 

Radni stwierdzili zgodność pro-
jektu planu z ustaleniami studium.

UCHWAŁA Nr LXVIII/492/10 w 
sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejo-
nu ulic Wojska Polskiego i Generała 
Władysława Sikorskiego

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulic Woj-
ska Polskiego i Generała Władysława 
Sikorskiego obejmuje obszar o po-
wierzchni ok. 6,15 ha.

UCHWAŁA Nr LXVIII/493/10 w 
sprawie określenia zakresu i formy 
przedkładanej informacji za pierw-
sze półrocze

W informacji tej Burmistrz Miasta 
Bielawa przedstawia przebieg wykona-
nia budżetu gminy, przebieg wykonania 
planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury oraz kształtowanie się 
wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA Nr LXVIII/494/10 w 
sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej

W terminie do 15 sierpnia każ-
dego roku Burmistrz Miasta wydaje 
zarządzenie w sprawie opracowania 
oraz określenia ostatecznego terminu 
składania materiałów planistycznych 
na kolejny rok budżetowy. 

W terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy Komisje 
i Radni Rady Miejskiej przekazują Burmi-
strzowi wnioski do projektu budżetu.

Na podstawie otrzymanych ma-
teriałów planistycznych, wniosków, 
skalkulowanych dochodów własnych 
oraz otrzymanych dotacji i subwencji 
z budżetu państwa Burmistrz Miasta 
opracowuje zbiorcze zestawienie do-
chodów i wydatków do projektu uchwa-
ły budżetowej.

UCHWAŁA Nr LXVIII/495/10 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2010 rok

Po wprowadzonych zmianach 
budżet na 2010 rok wynosi: dochody – 
84.745.101 zł, wydatki – 103.124.261 zł.

   BL

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

Młode zawodniczki reprezen-
tujące Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziesiątka” z Bielawy, zajęły piąte 
miejskie w Ogólnopolskim Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera Donalda 
Tuska w piłce nożnej. Jest to ogrom-
ny sukces młodych piłkarek, ponie-
waż w drodze do wielkiego finału 
rozgrywanego w Warszawie, zdo-
były mistrzostwo Dolnego Śląska. 
Osiągnięcie docenił burmistrz Biela-
wy, który zaprosił zawodniczki oraz 
trenerów na spotkanie do Urzędu 
Miejskiego. Burmistrz pogratulował 
piłkarkom sukcesu i na ręce trene-

Sukces piłkarek nożnych z Bielawy
ra Marka Pyziaka przekazał sprzęt 
sportowy dla całego zespołu.

  Osiągnięty wynik jest z pew-
nością efektem doskonałej pracy 
trenerskiej, ale także ma związek z 
wybudowaniem nowoczesnych bo-
isk i utworzeniem klas sportowych. 
Być może postawa naszych piłka-
rek, mających obecnie od 8 do 11 
lat, będzie początkiem powrotu do 
znakomitych tradycji w bielawskiej 
piłce nożnej kobiet. Bielawa ma bo-
wiem w tej dziedzinie drugoligowe 
tradycje. 

  ***Łukasz Masyk

Przeterminowane leki przynieś do apteki!
Stare lekarstwa, których termin przydatności podany na opakowaniu 

już upłynął, nadal pełne są chemikaliów, w dodatku niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia ludzi. Ważne jest także, aby przeterminowanych leków nie 
wyrzucać do zwykłego kubła na śmieci, stwarza to bowiem zagrożenie dla 
środowiska.

Z tego właśnie względu, by umożliwić mieszkańcom pozbywanie się 
niezdatnych do użytku lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska, Gmi-
na Bielawa prowadzi ich selektywną zbiórkę we wszystkich bielawskich ap-
tekach, tj.:

Apteka „Osiedlowa”,  ul .Grota Roweckiego 8 F,
Apteka „Słoneczna”,  ul. Paderewskiego 5,
Apteka „Pod Orłem”,  ul. Wolności 158,
Apteka „Słowiańska”, Pl. Kościelny 4,
Apteka „Pod Koroną”, ul. Wolności 41,
Apteka „Astrum”, ul. Marksa 8 b,
Apteka „Nova”, ul. Wolności 97,
Apteka „Pod Złotą Wagą”, ul. Wolności 148,
Apteka „Bielawska”, ul.Wolności 143,
Apteka „Pod Czarnym Koniem”, ul. Pocztowa 6,
W aptekach tych ustawione są specjalne pojemniki tzw. konfiskato-

ry. Pojemniki są oznakowane oraz   zabezpieczone przed otwarciem przez 
osoby niepowołane. Nie wolno wrzucać do pojemników zużytych igieł i 
strzykawek oraz termometrów !

 Warto więc zrobić przegląd domowych apteczek i odłożyć na bok 
leki, które nie będą już nam potrzebne. Idąc do apteki weźmy je ze sobą.

       WWB

Nauczyciele i przedstawiciel 
Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bielawie mieli okazję 
uczestniczyć w konferencji nauko-
wej pod hasłem „Prawo do zna-
jomości swoich praw”. Konferen-
cja odbyła się w I LO w Świdnicy, 
a zorganizowano ją w 20 rocznicę 
podpisania przez Polskę „Konwen-
cji o Prawach Dziecka” i w 10 rocz-
nicę przyjęcia Ustawy o Rzeczniku 
Praw Dziecka. W nastrój konferen-
cji wprowadził uczestników zespół 
dziecięcy „Serduszka”. 

Po wysłuchaniu wielu cieka-
wych referatów, uczestnicy konfe-
rencji uczestniczyli w debacie pt. 
„Prawa i wolności dziecka. Świado-
mość i odpowiedzialność”. W kulu-
arach uczestnicy konferencji mogli 
porozmawiać z osobami znanymi z 

W 20. rocznicę podpisania Konwencji Praw Dziecka
mediów: z sędzią Anną Marią We-
sołowską oraz Dorotą Zawadzką – 
telewizyjną super nianią.

Kontynuacją idei konferencji 
było przygotowanie przez nauczy-
cieli naszej szkoły projektu eduka-
cyjnego „Znam swoją szkołę”. W ra-
mach projektu uczniowie poznawali 
swoje prawa i obowiązki zawarte w 
różnych dokumentach, mogli przyj-
rzeć się bliżej pracy psychologa i pe-
dagoga oraz Szkolnego Rzecznika 
Praw Dziecka. Nie zabrakło również 
różnych konkursów tematycznych i 
zabaw pozwalających uczniom na 
zgłębienie tematu. W atmosferze za-
bawy i dobrego humoru uczniowie 
rysowali swoich nauczycieli w kary-
katurze. Wykonali wiele zdjęć przed-
stawiających naszą szkołę. Realiza-
cja projektu podobała się uczniom i 
rodzicom.

Cele, plany, nadzieje...

Pewien czas temu, Młodzie-
żowa Rada Miasta Bielawa wraz z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztu-
ki oraz Towarzystwem Przyjaciół 
Bielawy i władzami miasta, rozpo-
częła realizację pomysłu stworze-
nia Historii Bielawy na murze przy 
Parku Miejskim. W tym celu sporzą-
dziliśmy kalendarium dat, następ-
nie wśród nadesłanych projektów 
muru wybraliśmy pracę studentów z 
Wrocławia oraz pozyskaliśmy odpo-
wiednie środki pieniężne. Na prze-
strzeni czerwca i lipca mur został 
odrestaurowany i pomalowany na 
biało. W ciągu tygodnia Krzysztof 
Bagiński i Kamil Tobiasz wykona-
li rysunki wydarzeń, które wpisały 
się na karty historii naszego mia-
sta. Dzięki całemu przedsięwzię-
ciu, każdego dnia możemy czerpać 
wiedzę o Bielawie przechadzając 
się wzdłuż muru, który niewątpliwie 
przyciąga uwagę.

Chcąc dobrze wykorzystać 
czas wakacji, jeszcze w lipcu upo-
rządkowaliśmy swoje dokumenty, 
a także nawiązaliśmy kontakt z Pa-
nem Wojciechem Solskim w sprawie 
statutu. W kolejnych tygodniach sku-
piliśmy się na zaplanowaniu pracy 
na nowy rok szkolny. Kilka spotkań 
roboczych w sierpniu zaowocowało 
ogłoszeniem wyborów uzupełniają-
cych do Młodzieżowej Rady, a także 
ustaleniem harmonogramu działań 
na kolejne miesiące. 

W wyniku wrześniowych wy-
borów, do rady przybyło 8 nowych 
osób. Aleksandra Turkiewicz, 
Klaudia Trzciałkowska, Aleksan-
dra Sieradzka, Joanna Sędzimir, 

Aleksandra Turkiewicz Gimnazjum nr 2 (osoba odpowiedzialna za kon-
takt MRM z Gim 2)
Klaudia Trzciałkowska Gim.2 - (redaktor naczelny Młodych Wiadomości 
Bielawskich)
Aleksandra Sieradzka G imnazjum ekologiczne nr 3 (radna, członek komisji)
Joanna Sędzimir Gimnazjum nr 1 (radna, członek komisji)
Sandra Bzduła Gimnazjum nr 1 (radna, członek komisji)
Natasza Gulka Gimnazjum Społeczne (radna, przewodnicząca komisji od 
przyznawania nagród wybitnym mieszkańcom Bielawy)
Marta Waś Gimnazjum Społeczne (radna, członek komisji)
Dariusz Sołtysiak ZSZ w Bielawie (radny, członek komisji)

Sandra Bzduła, Natasza Gulka, 
Marta Waś oraz Dariusz Sołtysiak 
zostali oficjalnie zaprzysiężeni pod-
czas IX Sesji MRMB 12 października 
2010 roku. W tym dniu, nowi radni 
zapoznali się ze swoimi obowiąz-
kami i sposobem funkcjonowania 
Rady. 

Utworzenie pełnego składu 
MRMB umożliwiło nam podział obo-
wiązków. W ten sposób powstały 
specjalne komisje do różnych przed-
sięwzięć. 

Podczas listopadowej, X Sesji 
MRMB 4 listopada, sporządziliśmy 
ostateczny Terminarz Wydarzeń. 
Przez listopad i grudzień mamy za-
miar zbierać podpisy pod petycjami, 
dzięki którym możliwe będzie zorga-
nizowanie kolejnej edycji SUDETY 
SOUND oraz pierwszej edycji ogól-
nopolskiego FESTIWALU MUZYKI 
HIP HOP. Na grudzień szykujemy 
konkurs fotograficzny o dowolnej te-
matyce, a także planujemy pomóc 
przy organizacji przeglądu amator-
skich zespołów muzycznych. 

W styczniu planujemy urządzić 
debatę na temat bezpieczeństwa 
oraz konkurs „Mam Talent”. Z okazji 
Walentynek w lutym ogłosimy II od-

Recenzja filmu:
Charlie St. Cloud
Niezwykła opowieść o Charlim 

(Zac Efron), któremu w wypadku samo-
chodowym ginie młodszy brat. Chłopak 
załamuje się i postanawia zacząć pra-
cę na cmentarzu, na którym pochował 
zmarłego. Dzięki miłości jaka ich łaczy-
ła, Charlie nawiązuje kontakt z bratem. 
Spotykają się wieczorami i razem spę-
dzają wiele czasu. Któregoś dnia w ży-
ciu bohatera pojawia się dziewczyna... 
To bardzo wzruszająca historia chłopa-
ka, którego życie legło w gruzach. Czy 
uda mu się je z powrotem poukładać 
dzięki nowo poznanej dziewczynie? 
Film godny polecenia.

  Sandra Bzduła

IMIĘ: Patrycja
NAZWISKO: Kruczek
SZKOŁA: Gimnazjum nr 2 w Bielawie
ZAINTERESOWANIA: Motocykle, 
Muzyka, Książki, Fotografia
FUNKCJA W MRMB: II Wiceprze-
wodnicząca MRMB, członek Komi-
sji ds. konkursów fotograficznych, 
członek Komisji ds. Warsztatów Ar-
tystycznych. 

słonę konkursu fotograficznego „Mi-
łość w obiektywie”. Ponadto zamie-
rzamy zorganizować piknik zimowy 
na Górze Parkowej. W marcu orga-
nizujemy jeden z większych projek-
tów. Naszym celem jest stworzenie 
Wystawy Artystycznej połączonej z 
warsztatami, która ukazałaby zdol-
ności mieszkańców Bielawy, a tak-
że dała możliwość przekazania swo-
ich umiejętności innym. Maj będzie 
obfitował w wydarzenia takie jak III 
odsłona konkursu „Moje Dziecko – 
mój skarb”, piknik majowy, a przede 
wszystkim I Sudecki Zjazd Młodzie-
ży, który jest największą inicjatywą 
przyszłego roku. W zjeździe wezmą 
udział przedstawiciele gmin powia-
tu dzierżoniowskiego w wieku od 14 
do 21 lat. Celem spotkania będzie 
utworzenie forum Open Space i spo-
rządzenie wniosków na jego podsta-
wie.

Czeka nas bardzo intensyw-
ny rok. Mamy nadzieję, że wszyst-
kie nasze pomysły zostaną zrealizo-
wane i przyniosą wiele dobrego dla 
Bielawy i jej mieszkańców. Liczymy 
na wsparcie szczególnie ze strony 
młodzieży!

 Joanna Radziemska

Bieżące informacje o Młodzieżowej Radzie Miasta Bielawa znajdziecie także w internecie: 
www.myspace.com/mrmb, www.photoblog.pl/mrmb, www.studiodtp.net/bielawa/

Zbieramy podpisy, aby pomóc w zorganizowaniu festiwalu muzyki i kultury hip-hop w Bielawie. Tego jeszcze nie 
było! Festiwal muzyki hip-hop odbędzie się tylko wtedy, kiedy WY w tym pomożecie. Każdy autograf zwiększa szansę 
organizacji! Zachęcamy do podpisywania się za pomocą strony internetowej:  http://tnij.org/hhiphophooray

Nowo wybrani członkowie 
Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa

Prezentujemy naszych radnych

Recenzja książki:
Pamiętnik narkomanki
Basia to młoda dziewczyna 

prowadząca pamiętnik. Pisze w nim 
o wszystkich swoich problemach 
jakimi są między innymi kłopoty w 
szkole i z policją. Wpada w złe to-
warzystwo i przyjmuje narkotyki. Po-
dejmuje wiele prób leczenia i chce 
wyjść z nałogu jednak nie może so-
bie z tym poradzić? Czy uda jej się 
skończyć z narkotykami i prowadzić 
normalne życie? Książka ukazuje 
skutki narkomanii, jest przestrogą 
dla młodzieży, która sięga po tego 
rodzaju używki. Zachęcam do prze-
czytania lektury . 

  Sandra Bzduła

Podczas sesji Rady Miejskiej 
Bielawy, która odbyła się 27 paździer-
nika, radni podjęli uchwałę w sprawie 
zasad gospodarowania komunalnymi 
nieruchomościami Gminy Bielawa.

Uchwała ta ma zastosowanie 
do gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Bielawa z wyjątkiem tych, do któ-
rych stosuje się przepisy uchwał Rady 
Miejskiej Bielawy, a więc w sprawach:n 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
oraz gruntów z nimi związanych, zasad 
sprzedaży lokali niemieszkalnych będą-
cych w zasobach Gminy oraz gruntów z 
nimi związanych, zasad wydzierżawia-
nia nieruchomości gminnych.

W uchwale ustalono następują-
ce zasady nabywania nieruchomości 
przez Gminę Bielawa:

1. Gmina nabywa do gminnego 
zasobu nieruchomości grunty stano-
wiące własność lub pozostające w użyt-
kowaniu wieczystym osób fizycznych i 
prawnych w drodze umów kupna, za-
miany, darowizny, zrzeczenia się, nie-
odpłatnego przejęcia lub w innych for-
mach przewidzianych prawem.

2. Gmina nabywa nieruchomo-
ści w związku z:

a) tworzeniem gminnego zasobu 
gruntów,

b) koniecznością realizacji za-
dań własnych i zleconych Gminy,

c) realizacją planowanych inwestycji,
d) obowiązkami wynikającymi z 

przepisów szczególnych,
e) tworzeniem gminnego zasobu 

mieszkaniowego.
3. Warunki nabycia nieruchomo-

ści ustala się w drodze rokowań, a w 
uzasadnionych przypadkach Gmina 
może przystąpić do przetargu.

4. Gmina, nabywając i ustalając 
warunki nabycia nieruchomości, kieru-
je się dobrem Gminy i zasadami prawi-
dłowej gospodarki jej mieniem.

Jeżeli sposób zagospodarowania 
nieruchomości gruntowej oddanej przez 
Gminę Bielawa w użytkowanie wieczy-
ste polega na jej zabudowie, to termin 
rozpoczęcia zabudowy nie powinien być 
dłuższy niż 2 lata, a termin zakończenia 
budowy dłuższy niż 5 lat - licząc od dnia 
zawarcia umowy o oddanie nieruchomo-
ści w użytkowanie wieczyste.

Stawki procentowe 
1. Wysokość stawki procentowej 

pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowej wyno-
si 25% ceny z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość stawki procento-
wej, o jakiej mowa w ust. 1, wynosi 
15% ceny, jeżeli nieruchomość odda-
na została w użytkowanie wieczyste:

a) na cele mieszkaniowe, na re-
alizację urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz innych celów publicznych,

b) na cele działalności charyta-
tywnej, opiekuńczej, kulturalnej, lecz-
niczej, oświatowej, wychowawczej, 
naukowej, badawczo-rozwojowej, 
sportowej lub turystycznej i inne cele 
niezwiązane z działalnością zarobko-
wą, a także pożytku publicznego,

c) osobom fizycznym w wyniku 
uwzględnienia roszczeń (art. 209a usta-
wy o gospodarce nieruchomościami).

Bonifikaty
1. Bonifikatę od pierwszej opła-

ty za nieruchomości gruntowe oddane 
w użytkowanie wieczyste ustala się w 
wysokości 90%.

2. Wysokość bonifikaty od ceny 
nieruchomości sprzedawanej w trybie 
art. 209a ustawy o gospodarce nieru-
chomościami ustala się w wysokości 
90% jej ceny, bez prawa rozłożenia  
należności na raty.

3. Wysokość bonifikaty od ceny 
nieruchomości sprzedawanej kościo-
łom i związkom wyznaniowym mającym 
uregulowane stosunki z Państwem, na 

cele działalności sakralnej, ustala się w 
wysokości 99% jej ceny bez prawa roz-
łożona należności na raty.

4. Opłaty roczne z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomością gruntową, od-
daną na cele określone w art. 84 ust. 3 
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, sprawowanego przez jednostkę 
organizacyjną gminy, po udzielonej boni-
fikacie, ustala się w wysokości 1 złoty.

5. Wyraża się zgodę na udziele-
nie bonifikaty w wysokości 90% ceny 
nieruchomości gruntowych, sprze-
dawanych na cele mieszkaniowe na 
rzecz użytkownika wieczystego.

Cena i raty
1. Cena nieruchomości sprze-

dawanej w drodze bezprzetargowej 
płatna jest jednorazowo i powinna być 
zapłacona do dnia zawarcia umowy 
sprzedaży. Na wniosek nabywcy cena 
ta może być rozłożona na raty, nie dłu-
żej niż na 10 lat, przy czym pierwsza 
rata nie może być niższa niż 15% war-
tości nieruchomości.

2. Rozłożona na raty niespłaco-
na część ceny nieruchomości podlega 
oprocentowaniu w wysokości 10% w 
stosunku rocznym, a oprocentowanie 
to liczone jest od niespłaconej należ-
ności. Od pierwszego dnia opóźnienia 
w zapłacie każdej raty naliczone będą 
odsetki ustawowe.

3. Raty płatne są corocznie do 31 
marca począwszy od roku następnego 
po dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty
1. Ostateczne koszty przygoto-

wania dokumentacji sprzedaży pono-
si wnioskodawca i wpłaca je na rzecz 
Gminy najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy sprzedaży.

2. Koszty związane z zawarciem 
umowy dotyczącej zamiany, oddania w 
użytkowanie wieczyste lub sprzedaży 
nieruchomości ponosi wnioskodawca.

Rada uchwaliła zasady gospodarowania komunalnymi nieruchomościami

W dniu 10 listopada odbył się w 
Teatrze Robotniczym w Bielawie finał 
Szkolnego Konkursu „O Polskę nie-
podległą i jej granice - 1908-1921”, w 
którym uczestniczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. 
Jego celem była popularyzacja wiedzy 
historycznej wśród uczniów oraz upa-
miętnienie Święta Niepodległości.

W decydującej rozgrywce wzię-
ło udział 9 finalistów wyłonionych w 
eliminacjach pisemnych, które miały 
miejsce 5 listopada. Uczestnicy mu-
sieli popisać się wiedzą dotyczącą 
postaci historycznych i najważniej-
szych wydarzeń, które doprowadziły 
do powstania niepodległego państwa 
w 1918 roku oraz przebiegu walk o 
granice Rzeczypospolitej w latach 
1918-21. Duże znaczenie miała tak-
że znajomość źródeł historycznych, 
mapy historycznej, literatury polskiej i 
muzyki oraz umiejętne wykorzystanie 
materiału filmowego, który prezento-

Finał Szkolnego Konkursu 
„O Polskę niepodległą i jej granice – 1908-1921”

wał polski wysiłek zbrojny w latach I 
wojny światowej i po jej zakończeniu. 

Ostatecznie zwycięstwo od-
niósł Maciej Caputa z klasy I a , 
II miejsce przypadło Tomaszowi 
Chryczykowi  z III b a trzecie Grze-
gorzowi Bagińskiemu z I a.

Imprezę prowadził pan An-
drzej Sepełowski a w komisji kon-
kursowej pracowała pani Dorota Kot 
oraz pan Andrzej Ziemieńczuk. 

Laureaci zostali uhonorowani na-
grodami, które ufundowali: Burmistrz 
Miasta Bielawa -  pan Ryszard Dźwi-
niel oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie – pani Ma-
rzanna Kamińska. Impreza mogła się 
odbyć dzięki pomocy dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie - 
pana Jana Gładysza, a także  Rafała 
Smolińskiego oraz innych pracowni-
ków tej instytucji, którym pragniemy go-
rąco podziękować za udział w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu konkursu.
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BURMISTRZ MIASTA BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa 

Nieruchomość, to niezabudowane i niezagospodarowane działki 
gruntu oznaczone według ewidencji gruntów i budynków numerami ewi-
dencyjnymi:

125 Obręb Nowa Bielawa o powierzchni 186 m2 oznaczona użytkiem 
W – jest to rów z ujściem w sztucznym zbiorniku wodnym na sąsiedniej 
działce nr 131 Obręb Nowa Bielawa.

126 Obręb Nowa Bielawa o powierzchni 2354 m2 , oznaczona użyt-
kiem S - PsIII, 

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa i ujawniona jest w Księ-
gach wieczystych nr 15432  i 16144 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w 
Dzierżoniowie, Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość znajduje się na terenie nie w pełni uzbrojonym – brak 
kanalizacji. Położona jest na obrzeżach miasta. Dojazd i dostęp do działek 
jest od ulicy Szewskiej. W narożniku działki 126 znajduje się słup ener-
getyczny, przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna.  Dla 
tego obszaru nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Bielawa. Nieruchomość przeznacza się na cele mieszkaniowe. Przed 
planowaną inwestycją należy wystąpić o decyzję ustalającą warunki zabu-
dowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 14,00  w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro pokój nr 16/

Cena wywoławcza wynosi 94 000,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące złotych/.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg 
stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego. 

1. Nieruchomość jw. jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.
3 Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść prze-

lewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do 
dnia 06.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

4. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia 
technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci 
na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określe-
nie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia 
działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przezna-
czonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Biela-
wie pokój nr 19 /II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania 
i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa 

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/7 Obręb Osiedle o powierzchni 1355 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV,ujawniona w Księdze wieczystej 
Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prosto-
kąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi 
i obszarem niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego 
poprzez drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 9.30 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad  /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy zło-
tych/ 

B. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/6  Obręb Osiedle o powierzchni 1261 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV, ujawniona w Księdze wieczystej 
Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym / ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prosto-
kąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi 
i obszarem niezagospodarowanym. Dojazd do działki od ulicy Sikorskiego 
poprzez drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 10,00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/.

Cena wywoławcza wynosi 109.000,00 zł /słownie: sto dziewięć tysię-
cy złotych/

C. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/5  Obręb Osiedle o powierzchni 1402 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIb, RV,  ujawniona w Księdze wieczystej 
Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość do 
sieci uzbrojenia/, w środkowej części miasta, kształtem zbliżona do prosto-
kąta. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi 
i obszarem niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego 
poprzez drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 10.30 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 110.000,00 zł /słownie: sto dziesięć tysię-
cy złotyc

D. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/4  Obręb Osiedle o powierzchni 1093 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIa RIIb,  ujawniona w Księdze wieczystej 

Kw 15432, na terenie w pełni uzbrojonym /ponadprzeciętna odległość 
do sieci uzbrojenia/, 

w środkowej części miasta , kształtem zbliżona do prostokąta. Dział-
ka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i obszarem 
niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego poprzez 
drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12 2010 roku o godz. 11,00 w  Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/. 

Cena wywoławcza wynosi 84.000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt cztery 
tysiące złotych/ 

E. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/3  Obręb Osiedle o powierzchni 1065 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIa, ujawniona w Księdze wieczystej Kw 
15432, na terenie w pełni uzbrojonym / ponadprzeciętna odległość do sieci 
uzbrojenia/, w środkowej części miasta , kształtem zbliżona do prostokąta. 
Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ob-
szarem niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego po-
przez drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12 2010 roku o godz. 11,30 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16 /.

Cena wywoławcza wynosi 83.000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt trzy 
tysiące złotych/

F. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o 
numerze ewidencyjnym 953/2 Obręb Osiedle o powierzchni 1126 m2, po-
łożona w rejonie ul. Gen. Władysława Sikorskiego /obwodnica miejska/ w 
Bielawie oznaczona użytkami R IIIa, ujawniona w Księdze wieczystej Kw 
15432, na terenie w pełni uzbrojonym / ponadprzeciętna odległość do sieci 
uzbrojenia/, w środkowej części miasta , kształtem zbliżona do prostokąta. 
Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, ogrodami działkowymi i ob-
szarem niezagospodarowanym. Dojazd do działki od  ulicy Sikorskiego po-
przez drogę gruntową. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 12.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16/.

Cena wywoławcza wynosi 88.000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt osiem 
tysięcy złotych/ 

1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
3. Dla tego obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Bielawy, według którego jest to obszar zabudowy mieszkanio-
wej z dopuszczeniem usług bytowych /Uchwała Nr XXXVII/274/01 Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 27 czerwca  2001r.) i na taki cel zostaje przezna-
czona. 

3. Do cen nieruchomości uzyskanych w drodze przetargów doliczo-
ny zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w momencie powstania 
obowiązku podatkowego. 

4. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść prze-
lewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do 
dnia 06.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

5. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia 
technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci 
na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określe-
nie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia 
działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przezna-
czonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

7. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Biela-
wie  pokój nr 19 /II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania 
i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

Obradowali członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół 

Bielawy
20 października odbyło się 

Walne Zgromadzenie Członków To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy, na 
którym podsumowano działalność 
Zarządu w I półroczu 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym, 
który omówiła prezes Ewa Glura, Za-
rząd Towarzystwa odbył 6 posiedzeń 
i podjął 15 uchwał, m. in. dotyczących 
zatwierdzenia planu pracy i planu fi-
nansowego, przeznaczenia publikacji 
i widokówek w formie upominków dla 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz jako 
nagrody w konkursach organizowa-
nych przez stowarzyszenie.

Członkowie Zarządu byli ju-
rorami w różnych konkursach zwią-
zanych tematycznie z Bielawą, byli 
współorganizatorami, wspólnie z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, 
plenerów malarskich i wystaw.

Członkowie Towarzystwa 
uczestniczyli w spotkaniach zorga-
nizowanych z okazji 20-lecia samo-
rządów w Polsce oraz w uroczysto-
ściach państwowych.

Na spotkaniu dolnośląskich re-
gionalistów w dniu 10 marca, prezes 
Ewa Glura otrzymała podziękowanie 
z Rady Krajowej za działalność kul-
turalną, a na spotkaniu liderów towa-
rzystw regionalnych z Dolnego Śląska  
- medal Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przyznawany zasłużo-
nym dla kultury polskiej.

Na dzień 30 czerwca Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielawy liczyło 68 
członków.

Obecny na zebraniu członek 
Towarzystwa, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel,  omówił najważniejsze wy-
darzenia w mieście – aktualne inwe-
stycje oraz plany na przyszły rok.

Podjętą uchwałą zebrani jed-
nogłośnie wprowadzili zmiany do 
preliminarza wydatków. 

Promocja badań 
profilaktycznych w Bielawie

 Ponad stu młodych ludzi 
wzięło udział w spotkaniu, które po-
święcone zostało profilaktyce cho-
rób nowotworowych. Patronat nad 
akcją objął Wojewódzki Ośrodek Ko-
ordynujący Badania Profilaktyczne 
we Wrocławiu oraz burmistrz Biela-
wy Ryszard Dźwiniel. 

 Spotkanie z młodzieżą po-
prowadził w Zespole Szkół w Bie-
lawie specjalista z Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii dr Krzysztof 
Szewczyk. Podczas spotkania duży 
nacisk został położony na profilakty-
kę nowotworów u mężczyzn, takich 
jak rak jądra, prostaty czy jelita gru-
bego. Szkolenie było również okazją 
do poruszenia tematu związanego z 
onkologicznymi zagrożeniami u ko-
biet, czyli raka piersi i szyjki macicy. 

 Akcja miała uświadomić 
młodym ludziom jak ważna jest pro-
filaktyka i zdrowy tryb życia. - Skoro 
w ciągu roku znajdujemy czas choć-

by na przegląd samochodu, to rów-
nie dobrze znajdziemy chwilę aby 
się kontrolnie zbadać – powiedział 
chirurg onkolog dr Krzysztof Szew-
czyk. - Na temat szeroko pojętej pro-
filaktyki należy mówić już w młodym 
wieku, ponieważ często jest to wie-
dza na wagę życia – dodał lekarz. 

Tego typu spotkanie zostało 
zorganizowane w Bielawie już po 
raz drugi. W 2009 roku akcja profi-
laktyczna gościła w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, czyli placów-
ce która bierze udział w programie 
„Mam haka na raka”.

  Łukasz Masyk

9 oraz 10 listopada 2010r. w 
Centrum Językowo-Szkoleniowym 
PERFEKT w Bielawie zakończyły 
się kursy dla osób bezrobotnych zor-
ganizowane dla Powiatowego Urząd 
Pracy  w Dzierżoniowie. 

Na kursie „Profesjonalna orga-
nizacja i obsługa imprez okoliczno-

Zakończono kolejne kursy dla osób bezrobotnych
ściowych  z treningiem umiejętności 
interpersonalnych oraz elementa-
mi przedsiębiorczości” uczestnicy  
zdobywali m.in. umiejętności przy-
datne w organizacji uroczystości, 
dekoracji sal  i stołów. 

Kurs „Opiekunka środowisko-
wa z treningiem umiejętności inter-

personalnych” wyposażył uczest-
ników w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do pracy i opieki nad oso-
bami starszymi. 

Wszyscy uczestnicy ukończyli 
kursy i po zdaniu egzaminu odebrali 
z rąk dyrektor Darii Michalskiej cer-
tyfikaty.

„Czy Cmentarz Łyczakowski 
we Lwowie to rzeczywiście jeden z 
najpiękniejszych i najoryginalniej-
szych cmentarzy europejskich? Czy 
takie domniemanie to może tylko 
przejaw polskiej i ukraińskiej mega-
lomanii? Te pytania zadawałem so-
bie od początku mojej niezwykłej, fa-
scynującej przygody z tą nekropolią 
(...)”. 

Tak we wstępie swojej najnow-
szej książki Lwów ogród snu i pamię-
ci Dzieje cmentarza Łyczakowskie-
go oraz ludzi tam spoczywających w 
latach 1786-2010 pisze prof. Stani-
sław Sławomir Nicieja. 

8 grudnia o godz. 17.00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 
ul. Stefana Żeromskiego 43 odbę-
dzie się spotkanie autorskie z profe-
sorem. Wstęp wolny.

Promocja książki: Lwów ogród snu i pamięci

Już wkrótce do wybranych 
osób pierwszego powojennego po-
kolenia bielawian, zatrudnionych w 
byłych zakładach „Bieltexu” i „Biel-
bawu”, zgłoszą się uczniowie liceum 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
(ZSO) w Bielawie aby przeprowadzić 
z nimi wywiady prasowe. Zebrany i 
opracowany materiał dziennikarski 
dotyczący postaci i czasów ich za-
wodowego życia, opublikowany bę-
dzie w postaci książkowej. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na, Uniwersytet Wrocławski i ZSO 
w ramach rozpoczętego projektu 
cyklu, chcą ocalić od zapomnienia 
losy włókniarzy. Zwłaszcza tych, któ-
rzy swoją młodość i późniejsze ży-
cie zawodowe na zawsze związali 

Zachować włókniarskich wspomnień czar
z Bielawą i lokalnym przemysłem, 
przyczyniając się w ten sposób do 
kształtowania włókienniczego obli-
cza naszego miasta. Mamy świado-
mość, że byłych tkaczy, przędzarzy, 
farbiarzy jest już z dnia na dzień co-
raz mniej, dlatego tym bardziej pro-
simy o pomoc i współpracę w pozy-
skiwaniu i gromadzeniu bezcennych 
informacji od żyjących jeszcze 
świadków tamtych lat. 

Ewentualne pytania bądź zgło-
szenia osób do przeprowadzenia 
rozmów, prosimy kierować do dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43,  
tel. 785585656, 746450962.

   lem

Paulina Simons – Droga do raju
Opowieść o przyjaźni, lojalno-

ści i miłości.
Shelby i Gina mają po osiem-

naście lat i kiedyś były serdeczny-
mi przyjaciółkami. Gdy w prezen-
cie na zakończenie szkoły Shelby 
dostaje jasnożółtego mustanga, 
postanawia przejechać całą Ame-
rykę, żeby odnaleźć matkę, która 
porzuciła ją przed wieloma laty. 
Gina wyrusza w podróż razem 
z nią, aby powstrzymać swoje-
go chłopaka przed ślubem z nią. 
Wymarzona podróż szybko zmie-
nia charakter, gdy dziewczęta za-
bierają młodą autostopowiczkę o 
imieniu Candy. Ścigana przez ta-
jemniczą przeszłość, ona też ma 
powody, by jak najszybciej dotrzeć 
do Kalifornii.

Jaskółki z bibliotecznej półki – warto przeczytać

Kathryn Stockett – Służące

Kathryn Stockett stworzyła trzy 
wspaniałe kobiece bohaterki. Odwa-
ga i determinacja, z jaką podjęły się 
swojego zadania, zapoczątkowały 
nieodwracalną zmianę w ich wła-
snym życiu oraz w życiu mieszkań-
ców miasta.

Służące to świetnie napisa-
na książka, pełna humoru i na-
dziei. Choć jej akcja toczy się w 
latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku na amerykańskim Po-
łudniu, a temat segregacji wyda-
je się tu niezwykle istotny, jest 
to też zarazem ponadczasowa i 
uniwersalna opowieść o ograni-
czeniach, którym wszyscy podle-
gamy i które pragniemy znieść.

Michał Karnowski – Lech Ka-
czyński portret

O Lechu Kaczyńskim – polityku, 
przyjacielu, ojcu i mężu – opowiadają 
jego współpracownicy, przyjaciele, zna-
jomi, ale także historycy i publicyści. Z 
mozaiki wspomnień, obrazów i anegdot, 
zawartych na kartach tej książki, wyłania 
się wielowymiarowy portret nietuzinko-
wego człowieka, bez reszty zaangażo-
wanego w służbę Ojczyźnie. To portret 
subiektywny, bo często malowany emo-
cjami, bólem straty i pamięcią o trage-
dii. To przejmujące świadectwo spotkań 
wielkich i małych, ważnych i codzien-
nych, z człowiekiem, obok którego nie 
sposób przejść obojętnie. To hołd złożo-
ny wielkiemu patriocie, do końca wierne-
mu Narodowi, jego historii i teraźniejszo-
ści, zatroskanemu o jego przyszłe losy.  

8 listopada o godz. 17.00 w 
Bielawskiej Placówce Muzealnej 
miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy  „W dawnej szkole”. Orga-
nizatorami imprezy, obok Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) byli: Bie-
lawska Agencja Rozwoju Lokalne-
go oraz Miejski Zarząd Placówek 
Oświaty. 

Otwarcia dokonał dyrektor 
MBP dr Rafał Brzeziński, który przy-
witał zebranych gości. Wśród zapro-
szonych byli: przedstawiciele władz 
i samorządu miasta, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki, dy-
rektorzy i nauczyciele bielawskich 
szkół, dyrektor Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Dzierżonio-
wie oraz wielu mieszkańców nasze-
go miasta.  Następnie głos zabrali 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
przewodniczący Rady Miasta Le-

W dawnej szkole
szek Stróżyk oraz ks. Prałat dr Sta-
nisław Chomiak. Obok słów uzna-
nia, przemawiający wspominali, że 
blisko rok temu odbyło się otwarcie 
bielawskiego muzeum. 

Miłym akcentem było wręcze-
nie nagród laureatom konkursu histo-
rycznego ogłoszonego przez MBP. 
Nagrodzeni to: Monika Citowicz z 
Gimnazjum nr 3 i Mateusz Olbiński z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 
oboje to aktywni czytelnicy działu 
dziecięco-młodzieżowego  Filii nr 2.

Wystawę można oglądać w 
nowo otwartych  pomieszczeniach 
przy ul. Piastowskiej 19.  Na ekspo-
zycję składają się: stare ławy szkol-
ne, pomoce naukowe (mapy, globu-
sy, tablice), instrumenty muzyczne, 

przybory szkolne (kałamarze, sta-
lówki, dawne podręczniki, piórniki), 
uczniowskie tarcze, dawne zdjęcia 
klasowe czy kroniki szkolne oraz 
wiele innych, ciekawych  przedmio-
tów. Zwiedzający mieli okazję złożyć  
wpis do księgi pamiątkowej piórem 
ze stalówką.

Wystawę można oglądać do 
końca lutego 2011 r. W poniedział-
ki i środy w godz. 10.00-15.00 oraz 
w piątki w godz. 10.00-17.00. We 
wtorki i czwartki odwiedziny na tele-
fon (785585656, 746450962). Ser-
decznie wszystkich zapraszamy! Dla 
młodszych będzie to niezapomniana 
lekcja historii, dla  nieco starszych 
szansa przywołania wspomnień  z 
dawnych, szkolnych lat.

3 listopada w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bielawie odbyło 
się spotkanie autorskie z Markiem 
Krajewskim, uznanym autorem po-
wieści kryminalnych. 

Wyjątkowy gość i wyjątkowe 
spotkanie. Zgromadziło się blisko 
60 osób, prawdziwych sympatyków 
prozy Krajewskiego. Sam autor oka-
zał się osobą niebanalną i nietuzin-
kową i, jako były wykładowca – na-
uczyciel akademicki, potrafił przykuć 
uwagę zebranych, ciekawie i z cha-
ryzmą opowiadając o swojej drodze 
do literatury, o swojej pasji pisania 
i tworzenia, o planach literackich 
na przyszłość. Bardzo poukładany 
i zorganizowany  (na szczęście nie 
pozbawiony poczucia humoru) na 
prelekcję-wykład o swojej twórczo-
ści przeznaczył dokładnie 45 minut, 
których skrupulatnie pilnował, spo-
glądając coraz to na zegarek.

Marek Krajewski – refleksje po spotkaniu z pisarzem

Drugą część swojego spo-
tkania pisarz przeznaczył na dys-
kusję i pytania od czytelników. I 
już tutaj autor nie pilnował cza-
su z „pruską dokładnością”, jak 
to określił jeden z uczestników 
spotkania, bo pytania były tak 
dociekliwe i wnikliwe, że zaintry-
gowany nimi Krajewski udzielał 
wyczerpujących odpowiedzi, nie 
bacząc na upływające minuty. A 
my, czytelnicy i fani prozy Marka 
Krajewskiego, czekamy i odlicza-
my kolejne tygodnie i miesiące 
do chwili ukazania się nowej po-
wieści pisarza pt. Liczby Charo-
na, zapowiedzianej na przyszły 
rok. 

   Urszula Ubych

28 października (ostatni czwar-
tek miesiąca) odbyło się spotkanie, 
działającego przy Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, Dyskusyjnego Klubu 
Książki (DKK).

Tym razem rozmawiałyśmy 
o wyzwaniach stawianych przed 
współczesną kobietą w oparciu o 
poradnik Katarzyny Miller i Moniki 
Pawluczuk Być kobietą i nie zwa-
riować. Temat z gatunku łatwych, 
lekkich i przyjemnych? Nic bardziej 
mylnego! Wszystkie przekonałyśmy 
się, że rozmowy o uczuciach, ludz-
kich emocjach są bardzo trudne, wy-
magają ogromnej wrażliwości i at-
mosfery zaufania.

W książce znanej psycholoż-
ki poznajemy fikcyjną grupę kobiet,  
które uczestniczą w warsztatach te-
rapeutycznych. Intencją autorek było 
przybliżenie w dość swobodny spo-
sób pracy terapeuty oraz pokazanie 
kluczowego w terapii procesu uświa-
damiania sobie, nazywania i poko-
nywania trudności, z którymi wszy-
scy zmagamy się każdego dnia.

Miejska Biblioteka Publiczna

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – godzinami o książkach

Sam poradnik  odbierałyśmy  i oce-
niałyśmy bardzo różnie. Jednym podobał 
się bardziej, innym mniej. I choć nie zawsze 
mogłyśmy identyfikować się z głównymi 
bohaterkami, to nie sposób  nie zachwycić 
się Katarzyną Miller, która naprawdę rozu-

mie kobiecą duszę. Być kobietą i nie zwa-
riować to dobra lektura, zwłaszcza na nad-
chodzące długie, jesienne wieczory.

Sympatykom DKK serdecznie 
dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 

  Izabela Fiedler

Październik jest miesiącem, w 
którym dwukrotnie obchodzimy dzień 
przypominający nam o zwierzętach. 
4 października -  Międzynarodowy 
Dzień Zwierząt i tych dużych i tych 
małych, natomiast 25 października - 
Dzień Kundla.

Z tej okazji w Przedszkolu Pu-
blicznym  Nr 7 „Kubusia Puchatka” 
w Bielawie została zorganizowa-
na akcja mająca na celu wsparcie 
rzeczowe schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „AZYL” w Dzierżonio-
wie oraz propagowanie świadomej 
opieki nad zwierzętami. Przez cały 
miesiąc dzieci, rodzice i pracowni-
cy przedszkola zbierali karmę, środ-
ki czystości, koce i wiele innych ak-
cesoriów potrzebnych do pielęgnacji 
psów. 

Po zakończonej akcji, 8 listo-
pada dzieci z gr. IV i V wraz z opie-
kunami; panią dyrektor Ewą Pio-
trowską, naucycielkami Elżbietą 
Stiepańczuk i Lucyną Szady, wy-
brały się na wycieczkę, która była 
okazją do przekazania zgromadzo-
nych darów. W schronisku dzieci po-
znały wiele ciekawych informacji o 
psich zwyczajach, ich pielęgnacji i 
warunkach adopcji. 

WYCIĄGNIJ POMOCNĄ DŁOŃ – „AZYL”

Pani Janina Michalak, która 
jest opiekunem czworonogów, opo-
wiadała o losach niektórych pod-
opiecznych. Mamy nadzieję, że 
akcja przeprowadzona w naszym 
przedszkolu przyczyniła się choć 

trochę do poprawy bytu tych kocha-
nych zwierzaków.

Ratując jednego psa świata 
nie zmienisz, ale świat zmieni się dla 
tego jednego psa!!!!

Nauczycielka P.P. Nr 7 
„Kubusia Puchatka” w Bielawie  

Lucyna Szady 
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BURMISTRZ MIASTA BIELAWA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa 

Nieruchomość, to zabudowana działka gruntu oznaczona według ewi-
dencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 131 Obręb Nowa Biela-
wa o powierzchni 39303 m2, oznaczona użytkami: Ps III, Ps IV, Ws. Działka 
jest zabudowana budowlami hydrotechnicznymi: kaskadowym zbiornikiem 
wody z niezbędnymi urządzeniami obsługowymi, a także z dwoma rurocią-
gami przesyłowymi oraz ogrodzeniem (budowle w złym stanie technicznym)  
położona w Bielawie przy ulicy Szewskiej. 

Nieruchomość znajduje się na terenie nie w pełni uzbrojonym – brak 
kanalizacji. Położona jest na obrzeżach miasta. Dojazd i dostęp do działek 
jest od ulicy Szewskiej.

Dla tego obszaru nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bielawy. 

Przeznaczenie działki zgodnie z jej aktualnym sposobem użytkowa-
nia – zbiornik kaskadowy z infrastrukturą. 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi  340 000 zło-
tych /słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych/. 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu 
wraz z prawem własności budowli.

Opłata roczna  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w roku 2010 
wynosi 8.678,09 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2010 roku o godz. 8,30 w Urzę-
dzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad /II piętro nr 16 /. 

1. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań, obciążona jest umową 
dzierżawy zawartą do dnia 31.12.2011 roku. Nabywca przejmie prawa i 
obowiązki wydzierżawiającego. 

2 Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść prze-
lewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej do 
dnia 06.12.2010 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

3. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia 
technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci 
na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określe-
nie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia 
terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia 
działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przezna-
czonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

4. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

5. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości 
udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Biela-
wie  pokój nr 19 /II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania 
i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

Przydomowy kompostownik 
to same korzyści - pozbywamy się 
organicznych odpadków z ogrodu 
(liście, gałęzie, resztki skoszonych 
traw, chwasty) oraz z gospodarstwa 
domowego (resztki jedzenia, obier-
ki ziemniaków, fusy po herbacie), a 
dzięki temu uzyskujemy dobrej jako-
ści nawóz organiczny.

Związek Gmin Powiatu Dzierżo-
niowskiego ZGPD-7 w ramach kam-
panii edukacyjno - informacyjnej pn.: 
„Nowoczesny system gospodarowa-
nia odpadami dla lepszego i czystsze-
go jutra - edycja 2010” przekazał Gmi-
nie Bielawa 200 sztuk drewnianych 
kompostowników, które zostaną prze-
kazane zainteresowanym osobom.

Zachęcamy mieszkańców Bie-
lawy, mających możliwość przydo-
mowego kompostowania bioodpa-
dów, do zgłaszania się w terminie do 
10 grudnia do Referatu Działalności 
Gospodarczej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miejskiego (pl. Wolności 
1), w celu uzyskania potwierdzenia 
nieodpłatnego przekazania kompo-
stownika.

Kompostownik będzie moż-
na odebrać z Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej Spółka z o.o. ul. 
Dzierżoniowska 31 w Bielawie, po 
wcześniejszym okazaniu dowodu 
tożsamości. Urządzenia będą prze-

CZARNE ZŁOTO OGRODNIKA
kazywane do wyczerpania zapasów 
do samodzielnego montażu (bez po-
trzeby użycia narzędzi). 

Jednocześnie informujemy, że 
jednemu gospodarstwu domowemu 
może być przekazany nie więcej niż 
jeden kompostownik. Osoby, które 
otrzymały kompostowniki w ramach 
kampanii prowadzonej w 2009 roku,  
nie mogą uczestniczyć w tegorocz-
nej edycji. 

Zapamiętaj, aby mieć dobry 
kompost:

- ustaw kompostownik w miej-
scu gromadzenia odpadów z ogro-
du, w półcieniu (przed bezpośred-
nim działaniem słońca i wiatru),

- na dno kompostownika roz-
łóż pocięte gałęzie, które napowie-
trzą dolną warstwę,

- warstwy odpadów organicz-
nych układaj o grubości 20 cm i 
przesypuj 3 cm warstwą ziemi,

- jeżeli zajdzie potrzeba polej 
kompost wodą,

- po opadnięciu masy kompo-
stowej  przerzucić dolną warstwę na 
górę w celu napowietrzenia i przy-
syp warstwą ziemi,

- po kilku miesiącach kompost 
powinien być gotowy w kolorze bru-
natnym lub czarnym o zapachu i lek-
kości ściółki leśnej, łatwo przesypu-
jący się przez sito. 

17 listopada w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
odbył się wernisaż wystawy Lucyny 
Wierzbickiej – 54-letniej mieszkanki 
Boguszowa- Gorc.

Pani Lucyna od kilku lat reali-
zuje swoje marzenia, bowiem dopie-
ro po przejściu na emeryturę w 2004 
roku znalazła czas, by poświęcić się 
malarstwu.

Na bielawskiej wystawie, któ-
rą można oglądać do 19 grudnia, ar-
tystka zaprezentowała bogaty zbiór 
prac, na który składają się pejzaże, 
martwe natury, kwiaty, krajobrazy, le-
śne stawy, zwierzęta (koń, ptaki) i ... 
portret wnuczki. We wszystkich pra-
cach Pani Lucyny zauważyć można 
dużą dbałość o realistyczny warsz-
tat i akademicką poprawność, a tak-
że poszukiwanie oryginalnych moty-
wów i własnego języka plastycznej 
wypowiedzi.

Pani Lucyna przyjeżdża na 
plenery malarskie do Bielawy, która 
jest dla niej przecudnym miastecz-
kiem.

W wernisażu, którego organi-
zatorem był Miejski Ośrodek Kultury 
i Sztuki oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy, uczestniczyli m. in.: wice-

Wystawa malarska Lucyny Wierzbickiej

burmistrz Mariusz Pach oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
Leszek Stróżyk, a uświetnił ją wy-
stęp zespołu „Czerwona Jarzębi-
na” pod kierunkiem Anny Rataj.

Wernisaż poprowadziła Ewa 
Glura – prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy.

  B.Lesiewicz

Twój biznes to Twoja szansa!!!! 
Firma szkoleniowa POINT rozpoczyna w pow. dzierżoniowskim realizację projektu „Twój Biznes”.  

Jesteś kobietą niezatrudnioną i niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy? - Zgłoś się do nas! 
Otrzymasz dotację 35 tysięcy złotych na założenie firmy, wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz półroczne wspar-

cie pomostowe w kwocie 1000 zł miesięcznie.
Pomożemy Ci przygotować dobry i nowoczesny biznesplan, gwarantujący awans zawodowy.

Zapraszamy do punktu informacyjnego w Dzierżoniowie, przy ul. Szarych Szeregów 2c.
Informacje także na stronie www.point.wroc.pl lub pod telefonem 71 361 44 94.

Twój biznes to Twoja szansa!!!! 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie odbył się już po raz dziesiąty z 
rzędu Powiatowy Konkurs Języka 
Niemieckiego „DACH”. Do udziału 
zgłosiły się trzyosobowe reprezenta-
cje 10 szkół gimnazjalnych z nasze-
go powiatu. 

W pierwszej części konkursu 
gimnazjaliści zmierzyli się z zada-
niami sprawdzającymi stopień zro-
zumienia przeczytanych tekstów. W 
drugiej części uczestnicy rozwiązy-
wali test sprawdzający ich poziom 
wiedzy z zakresu realioznawstwa 
państw niemieckiego obszaru języ-
kowego. Tak więc odpowiadali na 
pytania dotyczące Niemiec, Austrii, 
Szwajcarii i Liechtensteinu z zakre-
su: geografii, historii, szkolnictwa, 
zabytków, polityki, sportu, świąt i 
zwyczajów, kuchni i wybitnych oso-
bistości. 

Po sprawdzeniu prac okaza-
ło się, że w klasyfikacji indywidu-
alnej zwyciężyła  Agata Kaźmier-
czak (Gimnazjum w Łagiewnikach) 
przed Piotrem Andreasikiem (Gim-
nazjum Społeczne w Bielawie) i Ni-
cole Jacob (Gimnazjum w Łagiew-
nikach). W klasyfikacji drużynowej 
zwycięstwo odniosło Gimnazjum 
im. Piastów Śląskich w Łagiewni-
kach przed Gimnazjum nr 2 w Bie-
lawie i Zespołem Gimnazjów nr 3 
w Dzierżoniowie. 

Nagrodami za czołowe miejsca 
w konkursie były słowniki, paczki ze 
słodyczami, dyplomy i pamiątkowa 
patera dla zwycięskiej drużyny. 

Autorem pytań konkursowych 
był Jerzy Pieszczuch - nauczyciel 

Jubileuszowy Konkurs Języka Niemieckiego „DACH” w Gimnazjum nr 1

języka niemieckiego Gimnazjum nr 
1 w Bielawie. 

Organizatorzy konkursu zapra-
szają gimnazjalistów i ich opiekunów 
już na przyszły rok, w którym odbę-
dzie się jedenasta  edycja konkursu.

Aleksander Styrcz z Gimna-
zjum nr2 w Bielawie jako jedyny 
przedstawiciel powiatu dzierżoniow-
skiego otrzymał stypendium w ra-
mach konkursu „zDolny Śląsk”. 

Dnia 8 listopada, na posie-
dzeniu Kapituły Dolnośląskiej Rady 
Wspierania Uzdolnień, zatwierdzono 
listę laureatów jubileuszowej X edy-
cji Konkursu Stypendialnego „zDolny 
Śląsk”. Kapituła rozpatrywała wnioski 
rekomendowane przez - powołany 
przez Fundację Edukacji Międzyna-
rodowej - Zespół Stypendialny. Rocz-
ne stypendia - w wysokości: 2000 zł 
(szkoły podstawowe), 2500 zł (gim-
nazja) i 3000 zł (szkoły ponadgimna-
zjalne) - otrzymają 53 osoby.

Ocena wniosków była skompli-
kowaną i wielostopniową procedurą, 
a ostateczny wynik zależał od wie-
lu czynników. Warto dodać, że oce-
na nie polegała na prostym rankin-
gu średnich ocen kandydatów i ilości 
zdobytych przez nich dyplomów. W 

Konkursie „zDolny Śląsk” najwyżej 
oceniani są „kandydaci z osobowo-
ścią”, uczniowie wytrwale pracujący 
nad rozwojem własnych talentów, 
ale i dostrzegający potrzeby innych, 
zaangażowani w działalność na 
rzecz lokalnych społeczności. 

Przyznano 53 stypendia: w 4 
kategoriach - za osiągnięcia nauko-
we (27), sportowe (11), artystyczne 
(9) i - po raz pierwszy - za działal-
ność społeczną (6).

Stypendia finansowane są m. 
in. ze środków Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Fun-
dacji Edukacji Międzynarodowej z 
pieniędzy przekazanych przez oso-
by fizyczne w ramach 1% odpisu po-
datkowego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego.

Akty stypendialne zostaną wrę-
czone w trakcie uroczystej gali sty-
pendialnej 13 grudnia o godz.13.00 
w Auli Leopoldina w gmachu głów-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego.

X EDYCJA KONKURSU 
STYPENDIALNEGO ROZSTRZYGNIĘTA

9 listopada w Gimnazjum nr 
2 w Bielawie odbyło się uroczyste 
podsumowanie  działań  szkoły pod-
jętych w ramach II Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery, który odbywał się 
w dniach  18-24 października pod 
hasłem „W poszukiwaniu rozwiązań 
systemowych”, a w naszej szkole 
pod Honorowym Patronatem Burmi-
strza Miasta Bielawa. 

Na uroczystym apelu podsumo-
wano  konkursy: „Zawody przyszło-
ści”, „Moja droga do kariery”, „Powrót 
do korzeni – zawody w mojej rodzi-
nie”. Atrakcyjne nagrody oraz dyplomy 
wręczył zastępca burmistrza Mariusz 
Pach, który odczytał list gratulacyjny 
od burmistrza, a następnie przekazał 
na ręce dyrektora pani Jadwigi Flis 
oraz pogratulował zdobycia wyróżnie-
nia w zeszłorocznej edycji OTK.

Tegoroczni LAUREACI OTK
Konkurs plastyczny „Moja dro-

ga do sukcesu” oraz  „Zawody przy-
szłości”

Indywidualne prace: Natalia 
Bajak, Dobromiła Hada–Jasikowska, 
Aleksander Flis, Piotr Kowala, Prze-
mek Wilczura, Justyna Palimąka.

Ogólnopolski Tydzień Kariery podsumowany

Praca grupowa: Aleksandra 
Brylińska, Agnieszka Mielniczek, 
Klaudia Kostan, Partycja Słomian, 
Emilia Zagórska, Weronika Flota.

Tegoroczni LAUREACI OTK
Projekt uczniowski: „Powrót do 

korzeni – zawody w mojej rodzinie”

Dobromiła Hada–Jasikow-
ska, Natalia Bajak, Bartosz Hor-
barczyk, Patrycja Mizerska, Oliwia 
Sarnecka, Justyna Maziarz i Ad-
rianna Abram.

Organizatorów zaskoczył wy-
soki poziom prac i poważne podej-
ście młodzieży do tematu, które uka-
zało, że młodzi ludzie wiedzą już 
na etapie gimnazjum, jak chcieliby, 
by wyglądała ich droga edukacyj-
na, zawodowa i jak osiągnąć swój 
cel. Mają świadomość, że na drodze 
do osiągnięcia sukcesu zawodowe-
go potrzeba dużo zaangażowania, 
pracy, wytrwałości, cierpliwości oraz 
wiedzy, którą zdobywa się na po-
szczególnych etapach swojej drogi 
edukacyjnej. Cieszy to, że gimnazja-
liści, a szczególnie trzecioklasiści, 
stojący w tym roku szkolnym przed 
pierwszym najważniejszym wybo-
rem w swoim życiu, potrafią sprecy-
zować swoje marzenia zawodowe i 
wiedzą jak je osiągnąć.

Małgorzata Bieżanowska  -Do-
radca Zawodowy

Magdalena Odjas–Laskowicz 
– Pedagog Szkolny

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących im. Bolesława Chrobrego w 
Bielawie od kilku lat współpracuje 
z organizacją AIESEC, największą 
organizacją studencką na świecie, 
której głównym założeniem jest po-
znanie ludzi innych kultur, nauka i 
pogłębianie tolerancji oraz współ-
praca międzynarodowa. 

W latach ubiegłych odwiedzili 
nas studenci m.in. z Indii, Chin, Wiet-
namu, natomiast w tym roku mieliśmy 
przyjemność gościć dwie sympatycz-
ne studentki ze wschodu – Ukrainkę 
Allę oraz Rosjankę Ksenię. 

Dziewczyny podczas swojego 
pobytu w Bielawie miały wiele zajęć. 

Przeprowadzały lekcje, podczas któ-
rych zapoznawały nas ze zwycza-
jami oraz kulturą panującymi w ich 
krajach. Prowadziły również zajęcia 
z komunikacji językowej… po an-
gielsku. Popołudniami następowała 
zamiana ról – uczniowie Chrobrego 
oprowadzali naszych gości po Bie-
lawie, pokazując ciekawe miejsca 
oraz sposoby spędzania wolnego 
czasu. Dzięki temu Alla i Ksenia mo-
gły dowiedzieć się czegoś o mieście, 
w którym tymczasowo przebywały. 

Wizyta ta stworzyła nam do-
skonałą okazję do doskonalenia 
umiejętności językowych.

  Ilona Wojtan

AIESEC w Chrobrym

Ogólnopolski Konkurs Teatrów 
Młodzieżowych „Melpomena” zo-
stał oficjalnie zakończony 20 listo-
pada w Środzie Wielkopolskiej. Po 
raz pierwszy w tak dużym konkursie 
o randze ogólnopolskiej wziął udział 
bielawski Teatr Od Dzisiaj, działają-
cy przy Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Bielawie. 

19 listopada o godzinie 6.00 
rano wyjazd do Środy Wielkopol-
skiej, o godzinie 11.00 jesteśmy na 
miejscu, szybkie rozeznanie z obiek-
tem, następnie planowanie wystę-
pu pod kątem technicznym, chwila 
namysłu i jesteśmy gotowi do dzia-
łania. W oczekiwaniu na godzinę 
15:30 (o tej godzinie występowa-
liśmy) zdążyliśmy oglądnąć kilka 
spektakli teatralnych innych grup i 
teatrów. Poziom reprezentowanych 

sztuk był dosyć wysoki.  Godzina 
14.00 to godzina lunchu jednak nie 
dla nas... rozpoczęło się wielkie wy-
pakowywanie sprzętu z busa, usta-
wienia sceny, świateł, nagłośnienia, 
rekwizytów, praca wreee. 

Po ponad godzinie przygotowań 
jesteśmy gotowi, końcowe uwagi dla 
każdego aktora.. 3- 2 - 1 gasną światła 
- rozpoczęła się gra. Na scenie życie 
toczy się już własnym wyreżyserowa-
nym tokiem, nie ma możliwości korekt 
i uwag. Na reżyserce pełne skupienie 
światła, dźwięk, wszytko pod pełną 
kontrolą. Po godzinie spektakl „Odlot” 
powoli się kończy. Pełen niewiedzy, 
jak zareaguje publika, zasłaniam kur-
tynę. Chwila ciszy po czym otwieram 
ją ponownie, zapalam światła, aktorzy 
wychodzą na scenę, na sali cisza. Na-
gle słychać pierwsze oklaski, za chwilę 

Od Dzisiaj na Melpomenie kolejne i kolejne, odstawiam konsole, 
abym mógł wydostać się z reżyserki 
po czym z wielkim zdumieniem widzę, 
że publiczność już cała stoi, słychać 
aplauz na stojąco. W takich chwilach 
docenia się całą pracę zespołu. 

Konkurs Melpomena umoc-
nił nas w przekonaniu, że teatr nie 
umarł, że wciąż trwa i jest ktoś, kto 
chętnie to ogląda.  Wróciliśmy do 
Bielawy pełni nadziei, że idziemy 
dobrą drogą. Nabyliśmy kolejne do-
świadczenia, dostaliśmy następną 
sporą dawkę doskonałej wiedzy te-
atralnej, reżyserskiej oraz scenicz-
nej.  Po przybyciu pod MOKiS, w 
środku nocy, padają ostatnie słowa 
„Pamiętajcie, że w poniedziałek i 
we wtorek kolejna próba, tym razem 
spektaklu Outsider” - odpowiedzi już 
nie usłyszałem. 

Korzystając z okazji chciałbym 
podziękować tym wszystkim, dzię-
ki którym nasz wyjazd mógł dojść do 
skutku. Dziękujemy przede wszystkim 
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sztuki w Bielawie Janowi Głady-
szowi za to, że wspiera nas finanso-
wo i zawsze dodaje optymizmu całej 
grupie, pomimo sporego zmęczenia 
całego teatru. Dziękujemy Elkowi 
za liczne uwagi, spostrzeżenia,  na-
wet zmiany jakich dokonaliśmy dzień 
przed wyjazdem w spektaklu. Chcieli-
byśmy złożyć wyrazu uznania i podzię-
kowania dla Sławka Ciosa z  Teatru 
Żywego z Bielawy za ogromną pomoc 
w transporcie do Środy Wielkopolskiej 
oraz podczas samego występu, a ja 
jako reżyser chciałbym podziękować 
przede wszystkim aktorom: Kamili, 
Zbyszkowi, Damianowi, Adrianowi, 
Patrycji, Karolinie, Natalii, za wiel-
ki wkład w teatr, doskonałą grę aktor-
ską. Na koniec dziękuję wszystkim 
tym, bez których ten wyjazd a przede 
wszystkim istnienie naszego teatru nie 
miałoby miejsca oraz sensu. 

Zapraszam już dzisiaj na Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru w Bie-
lawie, który odbędzie się 27 marca 
2011 w Miejskim  Ośrodku Kultury i 
Sztuki w Bielawie, ponieważ to wła-
śnie tam będzie miała miejsce pre-
miera naszego nowego, również 
pełnometrażowego spektaklu „Out-
sider”. Wszelkie informacje o naszej 
grupie znajdą Państwo na oficjalnej 
stronie Teatru „Od Dzisiaj”pod adre-
sem www.oddzisiaj.pl . Zapraszam 

  Rafał Smoliński 

Walka ze śniegiem na bielawskich drogach i chodnikach

Podczas tegorocznej zimy Bielawę odśnieża Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. Firma obsługuje drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Obecnie miasto odśnieża 10 pługów i piaskarek oraz 3 odśnieżarki 
wirnikowe pracujące na chodnikach. Oprócz maszyn o bezpieczeństwo pie-
szych na chodnikach dba 20 pracowników, którzy odśnieżają m.in. chodniki 
i przystanki autobusowe.

W związku z silnymi opadami śniegu, Urząd Miejski w Bielawie udo-
stępnił telefony alarmowe, pod które można dzwonić i dokonywać zgłoszeń 
- 74 832 721 (Referat Infrastruktury Technicznej UM od godz. 7.30-15.30), 
74 8328 706 (Straż Miejska 7.00-22.00). Zgłoszenia przyjmuje również Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Bielawie – 74 833 49 31.***Łukasz Masyk

SEKCJA EKSPLORATORSKA 
W związku z dużym zainteresowaniem tematem podziemi i tuneli ja-

kie wywołała projekcja filmu sekcji MOKISFILM „TUNEL B”  Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy postanowiło założyć miejską sekcję eksploratorską. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych ( szczególnie mieszkańców Biela-
wy ) do udziału w tej sekcji. Pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym 
zostaną utworzone zadania i działania sekcji, odbędzie się 11 grudnia ( so-
bota ) o godz.12.00 w siedzibie TPB przy ul. Piastowskiej 19a.

Więcej informacji udziela z-ca Ptrezesa TPB Jarosław Florczak ( kon-
takt użyczony ) tel. 74 83 35 333. lub e-mail  mokisbielawa@wp.pl

W przeddzień Święta Niepod-
ległości Bielawscy kombatanci spo-
tkali się z uczniami bielawskich szkół 
podstawowych. W Szkole Podsta-
wowej Nr4 z Oddziałami Integracyj-
nymi gościli prezes Zarządu Koła 
Miejskiego Związku Kombatantów 
RP i BWP Bronisław Wilk i wice-
prezes Kazimierz Majcher, w Eko-

logicznej Szkole Podstawowej Nr 7 
gościem również był Bronisław Wilk, 
a z dzieciaczkami z Przedszkola Nr 
5 spotkał się por. Marian Con.

Podczas każdego spotkania 
dzieci prezentowały piękny program 
o treści patriotycznej, na który skła-
dały się wiersze i pieśni.

   BL

Z okazji 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości
Spotkania bielawskich kombatantów z uczniami

Od lewej: Darek, Alla. Ksenia, Łukasz, Basia i Kasia, Marta
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Za oknami wiał zimny wiatr, 
słońce co jakiś czas wychylało zza 
szaroburych chmur, a nagie gałęzie 
pokryła warstwa zimnej wilgoci. Taka 
pogoda w listopadowe Święto Nie-
podległości zachęcała do zanurzenia 
się w ciepłym fotelu i obejrzenia filmu 
z tajemnicą w tle. I chyba dlatego w 
sali MOKiSu w dniu 11 listopada po-
nad połowę miejsc zajęli widzowie 
spragnieni historycznych wrażeń. Je-
sienią 2009 roku, para eksploratorów 
(w tym mieszkaniec Bielawy), po uzy-
skaniu zgody wyruszyła spenetrować 
tunele i piwnice pod byłym zakładem 
BIELBAW. O tym, że takie istnieją, 
wiadomo było od dawna, ale nie każ-
dy miał do nich prawo wstępu. Aby 
zarejestrować tą wyprawę, zaproszo-
no do niej (wraz z kamerą) przedsta-
wiciela sekcji filmowej MOKISFILM. 
Materiał wtedy nakręcony został pod-
dany montażowi, podłożono muzykę, 
dokręcono kilka dodatkowych ujęć i 
tak powstał film, relacja z tej wyprawy. 
Z treści obrazu wynika jasno, że takie 
tunele istnieją naprawdę. Stworzono 
je najprawdopodobniej w calach typo-
wo technicznych (tunele klimatyczne) i 
jest duże prawdopodobieństwo, że wy-
korzystywano je podczas wojny, jako 
schrony przeciwlotnicze. Nie udało się 
natomiast odpowiedzieć uczestnikom 
tej akcji na inne, również nurtujące 
pytanie. Ile takich tuneli jeszcze jest? 
Zainteresowanie tym tematem jest tak 
duże, że postanowiono przy Towa-

rzystwie Przyjaciół Bielawy założyć 
lokalną sekcję eksploratorską. Kiedy 
i gdzie nastąpi nabór i pierwsze spo-
tkanie sekcji zainteresowani dowiedzą 
się ze stron internetowych, ogłoszeń 
na słupach i oczywiście z łamów Wia-
domości Bielawskich. Działania sekcji 
wspierać będą eksploratorzy badają-
cy sztolnie walimskie i cały kompleks 
Riese. Tego dnia nie zabrakło innych 
filmowych atrakcji. Organizatorzy od-
bywającego się w Bielawie Festiwalu 
Niezależnych Filmów Fantastycznych 
i Horrorów („eFHa Festiwal”) nawią-
zali współpracę z Ośrodkiem Kultury 
w Gdańsku, organizatorem polskiej 
edycji międzynarodowego festiwalu 
filmów jednominutowych „The One 
Minutes”. Ideą tego festiwalu jest po-
pularyzacja niezależnych, krótkich 
form filmowych, które ogranicza tylko 
czas trwania filmu, czyli dokładnie 60 
sek. Bielawa stała się wśród 30 miast 
w Polsce miejscem, gdzie prezento-
wano najlepsze filmy z polskiej edycji 
oraz prezentowano filmy nagradzane 
w innych krajach. Prawie 60 min ob-
cowania z różna treścią i formą, było 
sporą ucztą artystyczną dla miłośni-
ków tego rodzaju kina. Kolejny nabór 
filmów do tego festiwalu rozpocznie 
się latem 2011 roku. Wszystkich za-
interesowanych udziałem w tym fe-
stiwalu zapraszamy do kontaktu z 
sekcją MOKISFILM, która udostępni 
sprzęt niezbędny do realizacji filmów 
konkursowych. 

TUNEL B i 60 minut „jednominutówek”

W dniu 11 listopada Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie był or-
ganizatorem zawodów pn. „IV Bieg 
Niepodległości o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Bielawy”. 
Celem imprezy było upamiętnienie 
rocznicy odzyskania przez Naród 
Polski niepodległości oraz propago-
wanie wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych biegania, jako najprostszej i 
najskuteczniejszej formy aktywności 
ruchowej. Chłodny dzień nie prze-
straszył biegaczy. Na listę startową 
wpisało się 97 zawodników z Dol-
nego Śląska i nie tylko. Przyjechali 
do nas biegacze m. in. z Warszawy, 
Torunia, a także mieliśmy przyjem-
ność gościć zawodników z Białoru-
si i Ukrainy. Do pokonania było 10 
km (5 pętli) atestowaną trasą ulica-
mi miasta Bielawa: pl. Wolności, ul. 
Piastowska, ul. Kopernika, ul. 3 - go 
Maja, ul. Parkowa, ul. Wolności. 

Zwycięzcą  IV Biegu Niepod-
ległości o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Bielawy został 
Dzmitry Baranovski z Mińska, a w 
rywalizacji Pań puchar zdobyła Ale-
na Berasinova - również z Mińska. 
Każdy zawodnik po minięciu linii 
mety otrzymał pamiątkowy medal.

Najstarszą uczestniczką za-
wodów była Pani Janina Rosińska 
z Pabianic. Serdecznie tej Pani gra-
tulujemy ukończenia biegu oraz ży-
czymy dużo zdrowia. Wśród męż-
czyzn najstarszym uczestnikiem 

został Pan Leszek Dacewicz z Je-
leniej Góry, natomiast najmłodszym 
zawodnikiem był Dawid Janusze-
wicz z Bielawy. Nowością zawodów 
było przyznanie tytułu: najpiękniej-
sza uczestniczka biegu, którą zosta-
ła Pani Ewa Sobieraj z Głuszyc. 

Po zawodach w Hali Sportowej 
przy ul. Bankowej zawodnicy mogli 
się posilić wspaniałą grochówką. 
Tam też odbyła się uroczysta deko-
racja i wręczenie nagród. Zwycięzcy 

„IV Bieg Niepodległości o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy”

w klasyfikacji generalnej otrzymali 
puchary oraz nagrody finansowe, a 
zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych - statuetki  oraz certyfika-
ty ukończenia biegu.

Nagrody wręczali: Przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy Le-
szek Stróżyk oraz Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Andrzej Świersz-
czewicz. 

Nagrody rzeczowe dla najmłod-
szego i najpiękniejszej uczestniczki 
ufundowała firma ROOMSTER.

Wszystkim zawodnikom ży-
czymy samych sukcesów, zdrowia, a 
także jak najlepszych wyników. Ser-
decznie gratulujemy.

WYNIKI ZAWODÓW:
OPEN MĘŻCZYŹNI:

I miejsce - Dzmitry Baranovski - 
Mińsk, czas: 00:32:47
II miejsce - Władimir Timaszow - Do-
meck, czas: 00:32:54
III miejsce - Janusz Put - Wrocław, 
czas: 00:33:05
IV miejsce - Tomasz Sobczyk - Wro-
cław, czas: 00:33:14
V miejsce - Krzysztof Bartkiewicz - 
Toruń, czas: 00:33:48

OPEN KOBIETY:
I miejsce - Alena Berasinova - Mińsk, 
czas: 00:36:16
II miejsce - Wioletta Kryza - Gronity, 
czas: 00:36:42
III miejsce - Katarzyna Durak Wro-
cław czas: 00:37:05
IV miejsce - Elżbieta Jarosz - Wro-
cław, czas: 00:38:53
V miejsce - Danuta Piskorowska - 
Wrocław czas: 00:39:58

Pełne wyniki zawodów dostęp-
ne są na stronie www.datasport.pl, 
www.osir.bielawa.pl

W tym roku już  po raz drugi 
odbywał się  Ogólnopolski Tydzień 
Kariery. Tym razem pod hasłem „W 
poszukiwaniu rozwiązań systemo-
wych”.  Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 
LAUREAT zeszłorocznego OTK, 
również w tym roku podjęło szereg 
działań, mających na celu ”… udo-
wodnienie wszystkim, że poradnic-
two jest potrzebne i każdy ma do 
niego prawo na każdym etapie swo-
jego życia, poszukując optymalnej 
ścieżki dla swojej edukacji, rozwoju 
zawodowego, pracy oraz ogólnej sa-
tysfakcji ze swojego życia…”.

Nad tegorocznym OTK w Gim-
nazjum nr 2 patronat objął Burmistrz 
Miasta Bielawa, który był fundato-
rem nagród za podjęte działania.

W ramach OTK w dniach 18-
22 października w szkole odbył się 
sondaż uczniowski pt. „Zawody, któ-
re mnie interesują” (brało udział ok. 
300 uczniów), odbyły się spotkania z  
przedstawicielami zawodów: kosme-
tyczka, fryzjer, przewodnik górski pt. 
„Marzenia, są po to, by je realizować”  
z klasami I-III (ok. 100 uczniów), re-
alizowany był projekt uczniowski pt.  

„Powrót do korzeni – zawody w mo-
jej rodzinie” (forma dowolna) dla klas 
I-III (ok. 50 prac), stworzono gazetkę 
nt. OTK, udostępniono uczniom ulot-
ki z poradnictwa zawodowego, prze-
prowadzono konsultacje dla rodziców 
pt. „Poruszanie się po rynku pracy nie 
jest trudne – przekonaj się” (ok. 10 ro-
dziców), odbyło się SEMINARIUM dla 
doradców i pedagogów szkolnych pt. 
„Symulacje zawodowe” (ok. 15 osób) 
i zajęcia plastyczne pt. „Zawody przy-
szłości” oraz „Moja droga do sukcesu” 
dla klas I-III (ok. 120 prac).

Odzew na zaproponowane 
przedsięwzięcia przerósł  oczekiwa-
nia organizatorów…. Zainteresowa-
nie, ilość prac, poważne podejście 
do tematu… Prac od uczniów spły-
nęło bardzo dużo, indywidualnych, 
grupowych, plastycznych, pisem-
nych, plakatów itp.  Jury miało trudny 
orzech do zgryzienia…. Z prac  pla-
stycznych utworzono wystawę, którą 
warto zobaczyć.

Małgorzata Bieżanowska – do-
radca zawodowy

Magdalena Odjas –Laskowicz 
– pedagog szkolny

Duże zainteresowanie Ogólnopolskim 
Tygodniem Kariery

W dniu 14 listopada w sali 
TKKF „Sowa” w Bielawie odbył się 
DRUGI OTWARTY TURNIEJ TE-
NISA STOŁOWEGO z cyklu Grand 
Prix „JESIEŃ-2010”

Podczas turnieju uzyskano na-
stępujące wyniki: 

- kategoria KADECI - 1 miej-
sce Maciej Kościak (SALOS Dzier-
żoniów) = 10 pkt., 2 miejsce Piotr 
Lewandowski (Pieszyce) = 8 pkt., 
3 miejsce Patrycja Hajnisz (SA-
LOS Dzierżoniów) = 6 pkt., 4 miej-
sce Michał Skaśkiewicz (Bielawa) 
= 5 pkt., 5 miejsce Patryk Sieradzki 
(Bielawa) = 4 pkt., 6 miejsce Dawid 
Kuczyński (Bielawa) = 3 pkt.

- kategoria JUNIORZY i SE-
NIORZY - 1 miejsce Dominik Opa-
liński (SALOS Dzierżoniów) = 10 
pkt., 2 miejsce Paweł Pośpiech 
(Bielawa) = 8 pkt., 3 miejsce Artur 
Krasucki (Bielawa) = 6 pkt., 4 miej-

DRUGI OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

sce Artur Gendera (Bielawa) = 5 
pkt., 5-6 miejsce Andrzej Lewan-
dowski (Pieszyce) i Dominik Wal-
czak (SALOS Dzierżoniów) = po 4 
pkt., 7-8 miejsce Michał Cichocki 
(SALOS Dzierżoniów) i Daniel Blat-
nik (Bielawa) = po 3 pkt., 9-10 miej-
sce Bartek Cukiernik (Bielawa) i 
Paweł Janicki (Bielawa) = po 2 pkt.

- kategoria OLDBOJE - 1 miej-
sce Janusz Dubis (Bielawa) = 10 
pkt., 2 miejsce Wiesław Pawłowski 
(Pieszyce) = 8 pkt., 3 miejsce Miro-
sław Swoboda (Bielawa) = 6 pkt.

Wyniki końcowe po dwóch 
turniejach:

- kategoria KADECI- 1 miejsce 
Maciej Kościak (SALOS Dzierżo-
niów) = 20 pkt., 2 miejsce Piotr Le-
wandowski (Pieszyce) = 16 pkt., 3 
miejsce Patrycja Hajnisz (SALOS 
Dzierżoniów) = 12 pkt., 4 miejsce 
Michał Skaśkiewicz (Bielawa) = 

10 pkt., 5 miejsce Patryk Sieradzki 
(Bielawa) = 4 pkt., 6 miejsce Dawid 
Kuczyński (Bielawa) = 3 pkt.

- kategoria JUNIORZY i SENIO-
RZY - 1 miejsce Dominik Opaliński 
(SALOS Dzierżoniów) = 18 pkt., 2 
miejsce Artur Krasucki (Bielawa) = 
16 pkt., 3 miejsce Paweł Pośpiech 
(Bielawa) = 12 pkt., 4 miejsce Domi-
nik Walczak (SALOS Dzierżoniów) = 
10 pkt., 5 miejsce Michał Cichocki 
(SALOS Dzierżoniów) = 8pkt., 6 miej-
sce Andrzej Lewandowski (Pieszy-
ce) = 7 pkt., 7 miejsce Artur Gen-
dera (Bielawa) = 5 pkt., 8 miejsce 
Wojciech Kościak (SALOS Dzierżo-
niów) = 4 pkt., 9 miejsce Daniel Blat-
nik (Bielawa) = 3 pkt., 10-11 miejsce 
Bartek Cukiernik (Bielawa) i Paweł 
Janicki (Bielawa) = po 2 pkt.

- kategoria OLDBOJE - 1 miej-
sce Janusz Dubis (Bielawa) = 20 
pkt., 2 miejsce Wiesław Pawłowski 
(Pieszyce) = 16 pkt., 3 miejsce Miro-
sław Swoboda (Bielawa) = 12 pkt.

Dyplomy, puchary i nagrody 
rzeczowe wręczali: Mariusz Pach - 
zastępca burmistrza Miasta Bielawa, 
Jacek Zamirski - przewodniczą-
cy Rady Powiatowego Zrzeszenia 
LZS Dzierżoniów oraz Mieczysław 
Sedlaczek - prezes TKKF Ognisko 
„Sowa” w Bielawie.

Organizatorzy turnieju: Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej Ognisko „Sowa” w Bielawie, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżo-
niów, Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie.

Turnieje zostały dofinansowa-
ne przez: Gminę Bielawa, Powiat 
Dzierżoniowski, Dolnośląskie Zrze-
szenie LZS, Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie.

Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie dla aktywnych 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie serdecznie zaprasza wszyst-
kich chętnych na swoje obiekty sportowe.

Wszystkim tenisistom proponujemy naszą halę sportową także przy 
ulicy Sportowej w Bielawie. Hala sportowa o wymiarach 50 na 13 m wyłożo-
na nową wykładziną tartanopodobną. Przeznaczona do treningów sekcji 
sportowych oraz do gry w tenisa ziemnego. Do dyspozycji mamy pełnowy-
miarowy kort tenisowy do gry w singla jak również w debla. Hala wyposażo-
na jest w szatnie oraz natryski i pełne zaplecze sanitarne. 

Zapraszamy również innych chętnych chcących skorzystać z hali 
sportowej.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do wszystkich chcących w 
okresie zimowym aktywnie spędzać czas. 

Hala jest czynna od godziny 8.00 do 22.00. 
Cena wynajmu:
1 godzina – 35 zł (bez względu na liczbę osób)
Karnet miesięczny 32 zł za godz. ( minimum 4 godz.).
Mamy jeszcze wolne miejsca w soboty i niedziele od godz. 8 do 22.00 

oraz od poniedziałku do piątku w godzinach rannych.

Dla wszystkich piłkarzy mamy nowoczesne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią i oświetleniem przy ulicy Sportowej w Bielawie. Pełnowymiarowy 
obiekt z certyfikatem FIFA jest ewenementem na skalę Dolnego Śląska i 
jednym z dziewięciu w Polsce. Jego budowa kosztowała 2 miliony złotych 
i została sfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz gminę 
Bielawa.

Informacje: 
Kierownik Obiektu Sportowego OSiR Bielawa
Marek Baranowski
Kontakt:
519 331 163

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Andrzej Świerszczewicz
Dyrektor OSiR w Bielawie

Dzierżoniowscy harcerze sta-
rają się niesztampowo świętować 
Dzień Niepodległości 11 listopada. 
Piękna pogoda sprzyjała jesiennej 
wędrówce na rozpoczętym w tym 
dniu Rajdzie Hufca. Harcerze wy-
ruszyli zielonym szlakiem z Rości-
szowa przez Podole do Walimia. 
Młodsze drużyny przeszły obok sta-
rej kopalni srebra, a starsze jesz-
cze przez Wielką Sowę. Sprawcą 
tego wydarzenia była zastępczyni 
Komendanta Hufca phm. Karolina 
Szostak.

Na trasie Rajdu czekały naj-
różniejsze zadania. Od nieco bar-
dziej współczesnych, jak jazda na 
quadach, przez rozkładanie namio-
tu, aż do sztuki obsługi telefonów 
polowych. Druhny i druhowie wzię-
li udział w konkursie na „najbardzie 
patriotyczne” zdjęcie, quizowisku z 
wiedzy o Górach Sowich, kominku, 
na którym drużyny zaprezentowały 
zadania przedrajdowe czyli wszyst-
kie pamiątki i skarby drużyny oraz 
wywiady z założycielami drużyn. 
Można było się powzruszać przy 
wspomnieniach zaproszonych gości, 
piosenkach, zdjęciach i kronikach.

Drugiego dnia Rajdu - cało-
dzienna przygoda. Mapa, kurtka 
przeciwdeszczowa, apteczka, pro-
wiant i w drogę! Obecni i byli instruk-
torzy hufca przygotowali na trasie 

Rajd Hufca z okazji Święta Niepodległości
nie lada wyzwania: zadania z pierw-
szej pomocy, rozkładanie namio-
tu na czas (w deszczu!), rolowanie 
koca, wyznaczanie północy, posłu-
giwanie się mapą, zjazdy na linach, 
zadania sprawnościowe, wejścia do 
jaskini, nadawanie alfabetem Mor-
se’a, musztrę, znaki topograficzne 
i wiele innych. Po tak ciężkim bie-
gu patrolowym był czas na pyszny 
obiadek, a tuż po nim na kominek 
gier i zabaw, dośpiewywanie śpiew-
nika rajdowego, quiz o drużynowych 
i starszyźnie. 

Sobota to apel mundurowy, 
wręczenie nagród, znaczków raj-
dowych i pożegnania. Rajd w ka-
tegorii harcerskiej wygrała 32 
DH „Tomcia” prowadzona przez 
Karolinę Sienkiewicz, a w kate-
gorii wędrowniczej patrol 32 DW 
„Tomcia” na czele z Norbertem 
Kubikiem. Tak wiec Bielawa górą! 
Rajd był tak wspaniały, ponieważ 
organizatorzy z Kręgu Instruktor-
skiego „Ah’mik” ściągnęli na niego 
wielu zasłużonych dla hufca „sta-
rych” harcerzy. Wtajemniczonym 
pewnie pokręci się łezka w oku je-
śli przeczytają, że w Walimiu spo-
tkali się m.in. Arek, Ania P., Bobik, 
Ela L., Cipciak, Dudek, Goliat, Ju-
sti, Kaja, Krycha, Krzysiek B., Lisu, 
Leszczu, Madzia K., Mały, Natalka, 
Nosiu, Odi, Paka, Pała, Patrzy, Sa-
per, Siawu. 

Kolejne takie spotkanie już 23 
grudnia br. na otwarciu wystawy z 
okazji 100 lecia harcerstwa w daw-
nym Domu Harcerza w Dzierżonio-
wie. Komenda hufca liczy na jeszcze 
większą frekwencję!

Wpisowe na trzydniowy Rajd 
wynosiło jedynie 29 zł, dzięki wspar-
ciu finansowemu Komendy Hufca, 
samorządów Dzierżoniowa i Powia-
tu Dzierżoniowskiego oraz zaanga-
żowaniu instruktorów i przyjaciół. 
Więcej informacji z Hufca na stronie 
www.dzierzoniow.zhp.pl 

Zawodnicy Jiu-Jitsu Seba-
stian Grabowski oraz Norbert 
Warchoł byli gośćmi burmistrza Bie-
lawy Ryszarda Dźwiniela. Sportow-
cy odebrali gratulacje za zdobyte 
medale podczas tegorocznych Mi-
strzostw Europy w brazylijskim Jiu-
Jitsu (BJJ). Sławomir Grabowski 
wywalczył wicemistrzostwo Europy, 
a Norbert Warchoł – twórca sekcji 
tego sportu w Bielawie, zdobył brą-
zowy medal. 

W spotkaniu wzięli również 
udział młodzi zawodnicy, którzy dopie-
ro zaczynają swoją przygodę z BJJ. 

- Cieszę się, że nowa i zara-
zem bardzo widowiskowa dyscypli-
na zagościła w naszym mieście. Jest 
to godne uwagi tym bardziej, że za-
wodnicy osiągnęli już tak wspaniałe 
sukcesy – powiedział burmistrz.

W trakcie spotkania pojawił się 
pomysł zorganizowania w Bielawie 

Medaliści Mistrzostw Europy w Jiu-Jitsu u burmistrza Bielawy

gali, na której mogliby zaprezento-
wać się zawodnicy m.in. Jiu-Jitsu 
czy MMA. Według reprezentantów 

bielawskiej sekcji Jiu-Jitsu, taki tur-
niej mógłby się odbyć już w grudniu.

  Łukasz Masyk

Obóz kadry Polski i obóz kadry Dolnego Śląska 
Piotr Kuśnierz został powołany na obóz kadry narodowej juniorów, 

który odbędzie się w połowie listopada w Zakopanem. Marcin Baran i Da-
mian Tomalik zostali powołani na obóz kadry Dolnego Śląska do Szklarskiej 
Poręby.

Zawody przełajowe w Świdnicy
31 października dwie zawodniczki ULKS Muflon Bielawa -SoniaJan-

kowska i Paulina Sarat, startowały w biegu na 3,3 km na zawodach prze-
łajowych w Świdnicy. Nasze zawodniczki pobiegły bardzo dobrze i zajęły 
odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Zwyciężyła mistrzyni Polski juniorek 
Ola Gierat ze Świdnicy

Bieg uliczny w Jaworze
Trzecie miejsce zajęła Paulina Saratw biegu ulicznym na 10 km, który 

został rozegrany w Jaworze. Zawodniczka ULKS Muflon Bielawa uzyskała 
czas 39:16 min.

Startowali Mufloniści

Park wodny Aquarius w Bielawie 
po raz pierwszy proponuje oryginalny 
sposób spędzenia wieczoru sylwe-
strowego i powitania Nowego Roku. 
Wyjątkowo w tę noc, strój wieczorowy 
zmieniamy na strój kąpielowy. Aqu-
arius zmieni się w godzinach od 21.00 
do 1.00 w nocy Nowego Roku w go-
rącą Jamajkę. Poza korzystaniem z 
atrakcji wodnych i saun, proponujemy 
zabawy w wodzie i konkursy z nagro-
dami oraz specjalne menu (kanapki, 
sałatka, ciasto, owoce, napoje). Mile 
widziane jamajskie stroje i atrybuty 
rodem z gorących wysp. Każdy gość 
wieczoru otrzyma upominek-niespo-
dziankę. Impreza, ze względu na spe-

cyfikę obiektu, jest bezalkoholowa, za 
wyjątkiem lampki szampana na przy-
witanie Nowego Roku 2011.

Zabawę organizujemy dla 
wszystkich w tym również dla rodzi-
ców z dziećmi. Koszt sylwestra w wo-
dzie wynosi 110 zł od osoby dorosłej 
dla dzieci zniżka tj. 60 zł. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc wymagana 
jest rezerwacja do 20 grudnia br. 

Serdecznie zapraszamy.
Informacje:
mail: osir@osir.bielawa.pl
 www. osir.bielawa.pl
Tel. 074 833 95 10 w. 19
Dyrektor OSiR w Bielawie 
Andrzej Świerszczewicz

Gorący sylwester w Aquariusie

25 listopada w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie spo-
tkali się młodzi krasomówcy, stając 
w szranki o miano najlepszego baja-
rza wśród bielawskich uczniów. Po-
śród legend prezentowanych przez 
uczestników były historie o Liczy-

rzepie, bielawskich krasnoludkach, 
noworudzkim myśliwym czy pie-
szyckim wodniku. Uczestników wy-
słuchało jury w składzie: Magdale-
na Cios (instruktor teatralny), Ewa 
Glura i Zdzisław Golmont (prezes i 
członek Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy). 

Jury podkreśliło bardzo wyso-
ki poziom prezentacji, szczególnie 
wśród szkół gimnazjalnych, gdzie 
poziom był bardzo wyrównany i 
wytypowanie jednego zwycięzcy 
było wyjatkowo trudne. Po długiej 
naradzie zdecydowało jednak, że 
w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła zdecydowanie Weroni-
ka Krystek z SP 10 („Obrzęd bła-
galny na Ślęzy”), drugie miejsce 
zdobyła Justyna Jankiewicz z 
SP 10 („Liczyrzepa”), a wyróżnie-
nie w tej kategorii otrzymał Adrian 
Błoniewski z ESP 7 („Bielawskie 
skrzaty”). W kategorii szkół gim-
nazjalnych pierwsza nagroda po-
wędrowała do Natalii Bajak z G2 

(„Piękny Tomek z Radzikowa”), 
drugie miejsce ex aequo zdobyli 
Krystian Kubiak z EG3 („Wyścig 
z diabłem o duszę”) i Aleksandra 
Nowowiejska z G2 („Bielawski 
skrzat”), na trzecim miejscu nato-
miast uplasował się Rafał Hyrnik 
z G1 („O diabłach”). 

Z racji tej, że zwycięzcy elimi-
nacji miejskich przechodzą do fina-
łu, tak więc Weronika i Natalia będą 
reprezentowały Bielawę podczas 
powiatowego finału konkursu, który 
odbędzie się w bielawskim MOKiS-
ie na początku 2011 roku.

Sowiogórski Bajarz 2010
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03 – 05.12
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

godz.18.00 prod. POL od lat 12
Ekranizacja „Ślubów panień-

skich” Aleksandra Fredry. Historia 
Klary i Anieli, które postanowiły ni-
gdy nie wyjść za mąż oraz starają-
cych się o ich względy mężczyzn. 
Piękne dziewczyny zrobią wszyst-
ko, żeby pokrzyżować plany nało-
gowych podrywaczy i spektakular-
nie utrzeć im nosa. Wybucha wielka 
wojna męsko-damska, w której in-
tryga goni intrygę, seryjnie łamane 
są serca, a każdy chwyt jest do-
zwolony.

Obsada: Anna Cieślak, Marta 
Żmuda Trzebiatowska, Borys Szyc

STREETDANCE godz.20.00 
prod. ANG od lat 12

Podczas treningów przygoto-
wujących do mistrzostw Streetdance 
w Wielkiej Brytanii grupa tancerzy 
ulicznych zmuszona jest do pracy 
z tancerzami ze szkoły baletowej. 
Choć nie mają wspólnych korzeni, 
mają wspólną pasję i pragnienie zaj-
ścia wysoko. Wiedzą, że muszą zna-
leźć sposób, by połączyć siły i wy-
grać pojedynek.

Obsada: Charlotte Rampling, 
Nichola Burley

10 -12.12
WALL STREET - PIENIĄDZ 

NIE ŚPI godz.18.00 prod. USA od 
lat 15

Kontynuacja „Wall Street” Oli-
vera Stone’a, jednego z kluczo-
wych filmów lat 80-tych. Michael 
Douglas ponownie w roli Gordona 
Gekko, która przyniosła mu Osca-
ra, a partnerują mu: Shia LaBeouf 
(„Transformers”) i nominowany do 
Oscara za film „Milk” Josh Brolin. 
Gdy światowa ekonomia staje w ob-
liczu katastrofalnego kryzysu, mło-
dy makler z Wall Street pozyskuje 
do współpracy skompromitowanego 
Gekko, prosząc go o pomoc w po-
dwójnej misji: chce zapobiec nadcią-
gającemu kryzysowi i odnaleźć tych, 
którzy doprowadzili do śmierci jego 
mentora.

RED godz.20.00 prod. USA od 
lat 15

Film stanowi ekranizację ko-
miksu wydawnictwa WildStorm/DC 
Comic. Ilustrowana opowieść przed-
stawia historię emerytowanego 
agenta CIA, którego spokojną eg-
zystencję zakłóca pewien zawodo-
wy zabójca. Kiedy jego tożsamość 
zostaje odkryta, a życie ukochanej 
zagrożone, zmuszony jest wskrzesić 
starą ekipę, by odkryć, kto próbuje 
go zniszczyć.

Obsada: Bruce Willis, Morgan 
Freeman

 
17 – 19.12
CHRZEST godz.18.00 prod. 

POL od lat 15
Uciekając przed wyrokiem za 

zdradę, były bandyta ucieka z Tarno-
wa do Warszawy, gdzie rozpoczyna 
nowe życie jako właściciel hurtowni, 
mąż i ojciec. Obawiając się zemsty, 
zaprasza na chrzest swojego ko-
legę, licząc, że ten po jego śmierci 
ożeni się z wdową po nim...

Obsada: Tomasz Schuchardt, 
Wojciech Zieliński

 
ESSENTIAL KILLING godz. 

20.00 prod. Pol/IRL od lat 15
Mohammed, złapany przez 

wojska amerykańskie w Afganista-
nie, jest transportowany do tajnej 
bazy wojskowej gdzieś w Europie 
Wschodniej. Kiedy eskortujący go 
konwój spada ze stromego wzgórza, 
Mohammed niespodziewanie uwal-
nia się. Od tej pory musi uciekać w 
nieprzyjaznej okolicy, ścigany przez 
amerykańskie siły zbrojne.

Obsada: Vincent Gallo, Em-
manuelle Seigner

   kom lg

W dniu 6 listopada w Dzier-
żoniowie odbył się MIĘDZYNA-
RODOWY TUTNIEJ ZAPAŚNICZY 
w stylu wolnym z okazji ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI. 

W zawodach uczestniczyło 
140 zawodniczek i zawodników z 
całej Polski i z Czech. Oczywiście, 
nie mogło zabraknąć zawodników 
z Zapaśniczego Klubu Sportowego 
„Bielawianka”.  Nasz klub reprezen-
towali z niemałymi sukcesami jak na 
styl wolny: Oskar Dębowski, Wik-
tor Dębowski, Kamil Wojtala, Kry-
stian Adamski,  Patryk Sieradzki,  
Krzysztof Sarnecki, Jakub Sar-
necki, Remigiusz Wiśniewski, Se-
bastian Habas, Dawid Kuczyński, 
Wojciech Janecki, Bartosz Pest-
kowski.

Osiągnięte wyniki: Sarnecki 
Krzysztof – I miejsce w kat.  wag. 
42 kg młodzik, Sieradzki Patryk – I 
miejsce w kat.  wag. 35 kg młodzik, 
Remigiusz Wiśniewski – III miejsce 
w kat. wag. 59 kg młodzik, Sebastian 
Habas – III miejsce w kat. wag. 66 kg 
młodzik, Dawid Kuczyński  - III miej-
sce w kat. wag. 60 kg junior, Oskar 
Dębowski – III miejsce w kat. dzie-
ci, Kamil Wojtala – III miejsce w kat. 
dzieci, Wiktor Dębowski – V miejsce 
w kat. dzieci, Krystian Adamski – V 
miejsce w kat. dzieci, Wojciech Ja-
necki – V miejsce w kat. wag. 60 kg 
junior, Bartosz Pestkowski – V miej-
sce w kat. wag. 96 kg junior.

Trenerzy: Władysław Stolar-
czyk i Marcin Kujawa 

Opiekun: Jacek Zamirski 

Zapaśnicy walczyli w Dzierżoniowie

Siatkówka: Bielawianka Bester wygrywa  
z wiceliderem

W szóstej kolejce spotkań III 
ligi dolnośląskiej mężczyzn siatkarze 
Bielawianki Bester Bielawa rozgry-
wali swój mecz na wyjeździe z dru-
żyną AKS Strzegom. Strzegomianie, 
którzy po pięciu kolejkach zajmowali 
2-gie miejsce w tabeli, mając w swo-
im dorobku aż 8 punktów więcej od 
Bielawian, uchodzili w tym meczu za 
faworyta. Nasi siatkarze nie prze-
straszyli się wyżej notowanych ry-
wali i zwyciężyli na trudnym terenie, 
a co ważniejsze zgarnęli komplet 3 
punktów. Mecz ten był bardzo wy-
równany, a świadczy o tym trzeci i 
czwarty set, w którym gra toczyła się 
do samego końca na przewagi.

AKS Strzegom - Bielawianka 
Bester Bielawa 1:3 (20, -22, -26, -28)

Bielawianie po sześciu kolej-
kach spotkań dalej zajmują 7 miej-
sce w tabeli i mają na swoim koncie 
7 punktów. Strzegomianie po tym 
meczu spadli w tabeli o jedną po-
zycję, a wyprzedził ich KS Dziekan 
Milicz, który we własnej hali pokonał 
niezwyciężonych do tej pory KKS 
REN-BUT Złotoryja.

Wygrali także Bielawscy ju-
niorzy. Młodzi bielawianie rozgrywa-
li swój mecz we własnej hali, a ich 
przeciwnikiem była drużyna KKS 
REN-BUT Złotoryja. Stawką tego po-
jedynku było trzecie miejsce w tabe-
li, albowiem przed tym pojedynkiem 
obie drużyny miały tą samą ilość 
punktów. Mecz ten był bardzo zacię-
ty i zakończył się dopiero w tie-bre-
aku – wynik spotkania 3:2 (16, -14, 
26, -17, 16). Następny mecz nasi 
juniorzy rozegrają za tydzień na wy-
jeździe z drużyną TOP Bolesławiec.

*****
Siatkówka - Bielawianka Bester: przegrana 

seniorów, wygrana juniorów
W siódmej kolejce spotkań III 

ligi dolnośląskiej mężczyzn siatka-
rze Bielawianki Bester Bielawa po-
dejmowali we własnej hali drużynę 
TKKF Razem Wołów. W przypadku 
zwycięstwa bielawianie mogli zni-
welować straty do drużyn z czołów-
ki tabeli, więc mecz zapowiadał się 
bardzo interesująco. Początek obu 
pierwszych setów w tym meczu był 
prowadzony pod dyktando gospoda-
rzy, jednak dłuższe przestoje biela-
wian spowodowały, że doświadczeni 
zawodnicy z Wołowa doprowadza-
li do wyrównania, a w samych koń-
cówkach przechylali szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. Po dwóch 
przegranych partiach  nasi siatkarze 
jakby stracili wiarę w zwycięstwo. I 
kiedy mało kto wierzył, że przy sta-
nie 18:10 dla gości w trzecim secie 
nasza drużyna zdoła jeszcze coś 
w tym meczu ugrać, wówczas na-
stąpiło przebudzenie bielawskiego 
zespołu. Mimo heroicznej pogoni, 
gospodarzom nie udało się wygrać 
tego seta, mimo że doprowadzili oni 
do wyrównanej końcówki i set ten 
zakończył się dopiero na przewagi. 
Trzeba przyznać, że przy odrobinie 
szczęścia mecz ten mógł się ułożyć 
się zupełnie inaczej, co świadczy o 
tym, że liga w  tym roku jest niezwy-
kle wyrównana.

Bielawianka Bester Bielawa – 
TKKF Razem Wołów 0:3 (-23, -25, -23)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: K. Stryczniewicz, B. Szymecz-
ko, M. Polakowski, R. Michalik, P. 
Sidor, P. Dobrzański, M. Malczew-
ski (libero), oraz  M. Terlecki, D. Pa-
cioch, A. Kula, B. Świgoń.

Bielawianka Bester po tej ko-
lejce spadła o jedno miejsce w tabeli 
i zajmuje obecnie 8 miejsce, mając 
na swoim koncie 7 punktów. 

Nie zawiedli za to nasi Junio-
rzy, którzy występując w roli fawory-
ta pewnie w trzech setach pokonali 
rówieśników z Chojnowa.

Bielawianka Bester Bielawa – 
UKS Oriens Chojnów 3:0 (20, 21, 10)

Juniorzy wystąpili w składzie: 
T. Byczek, A. Walczak, T. Rzeszótko, 
P. Balas, D. Chmielowiec, M. Nowic-
ki, M. Byczek (libero), oraz D. Cel-
mer, J. Jankowski, M. Kuczyński. 

Pełne wyniki i terminarz na na-
stępne mecze znajduje się na stro-
nie Dolnośląskiego Związku Piłki 
Siatkowej www.dzps.pl.

*****
Kolejka nr 8 – Bielawscy siatkarze przegrywają

W ósmej kolejce spotkań III 
ligi dolnośląskiej mężczyzn siatka-
rze Bielawianki Bester Bielawa roz-
grywali swój mecz na wyjeździe z 
drużyną MUKS Ikar Legnica. Staw-
ką tego meczu było samodzielne ob-
jęcie 7 miejsca w tabeli i wyrobienie 
sobie przewagi nad drużyną z Legni-
cy i dwoma innymi zespołami z koń-
ca tabeli. Niestety po raz kolejny w 
tym sezonie siatkarze z Bielawy nie 
sprostali zadaniu i przegrali ważny 
mecz. Szansa na to była, ale po-
nownie Bielawscy seniorzy nie po-
trafili wygrać wyrównanej końcówki, 
co  miało miejsce w trzecim secie, 
gdy na tablicy wyników widniał jesz-
cze remis 1:1. W konsekwencji siat-
karze Bielawianki Bester przegrali 
także czwartego seta i nie wywieźli 
z Legnicy nawet 1 punktu.

MUKS Ikar Legnica - Biela-
wianka Bester Bielawa 3:1 (22, -21, 
25, 20)

Pierwszy zespół Bielawianki 
Bester po sześciu kolejkach spotkań 
zajmuje 8 miejsce w tabeli i na swo-
im koncie ma ciągle 7 punktów. Na-
stępny mecz Bielawianie rozegrają 
we własnej hali, w sobotę 27 listopa-
da o godz.17:00 a ich przeciwnikiem 
będzie zajmująca przedostatnie 
miejsce w tabeli drużyna KS Pogoń 
Góra.

Szkoda także niewykorzysta-
nej szansy na wygranie meczu przez 
naszą juniorską drużynę, która w 
przypadku zwycięstwa z rówieśnika-
mi z Wałbrzycha samodzielnie obję-
łaby drugie miejsce w tabeli i mocno 
by się przybliżyła do walki o najwyż-
sze cele wśród juniorów na Dolnym 
Śląsku. Poprzednie spotkanie mię-
dzy tymi zespołami w Bielawie zwia-
stowało, że spotkanie w Wałbrzychu 
będzie bardzo zacięte i tak też było. 
Mecz ten zakończył się dopiero w 
tie-breaku, ale niestety z happy en-
d’em dla zawodników z Wałbrzycha. 
Cieszy jednak dobra gra Bielawskich 
juniorów patrząc pod kątem senior-
skiej drużyny Bielawianki Bester za 
kilka lat. Wówczas właśnie Ci mło-
dzi, dobrze rozwijający się zawod-
nicy będą stanowić o sile pierwszej 
drużyny.

PWSZ Victoria Wałbrzych – 
Bielawianka Bester 3:2 

Pełne wyniki i terminarz na na-
stępne mecze znajduje się na www.
dzps.pl. 

Ruszyła ponownie strona inter-
netowa klubu www.bielawianka-siat-
kowka.pl , która od teraz ma nową 
szatę graficzną, a zatem gorąco za-
praszamy do jej odwiedzania.

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Grali siatkarze

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
Informuje i zaprasza 

2 grudnia
g. 10.00 –Miejski konkurs recytatorski  dla dzieci młodszych WITAJ 

ŚWIĘTY MIKOŁAJU  - współorganizowany z Ekologiczną Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Bielawie  - Teatr - Kino MOKiS

3 grudnia 
g.12.00 – KLASYKA DLA MŁODYCH. Koncert Filharmonii Sudeckiej  

- Teatr - Kino MOKiS
4 grudnia
g. 9.00 – Przegląd  Harcerskiej Twórczości artystycznej – „RYKOWI-

SKO” – org. ZHP Hufec Ziemi Dzierżoniowskiej - Teatr - Kino MOKiS
5 grudnia
g.17.00 – MIKOŁAJ W RYNKU – coroczna impreza plenerowa dla 

dzieci w programie m.in. prezentacje artystyczne, wręczenie nagród w 
konkursie ozdób choinkowych, uroczyste zapalenie światełek, ogniowy 
deszcz... (szczegóły w afiszach) – Plac Wolności

6 grudnia
g. 11.00 – Uniwersytet III Wieku – DBAJMY O URODĘ– spotkanie z 

wizażystką -  Teatr Kino MOKiS  
8  grudnia
g.16.30 - Otwarcie wystawy Rękodzieła Artystycznego przygotowanej 

przez Mieroszowskie Centrum Kultury – Pracownia Rękodzieła przy współ-
pracy Polsko - Czeskiego Klubu artystycznego Art. Studio. – siedziba Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielawy ul.Piastowska 19c

9 grudnia 
g. 10.00 –  MONOLOG - Konkurs Dziecięcych i Młodzieżowych Kre-

acji Aktorskich -  organizowany przez SCK w Bielawie. Teatr Kino MOKiS  
13 grudnia
g. 11.00 – Uniwersytet III Wieku – SZTUKA STROŻYTNOŚCI – wy-

kład  Romualda Jeziorowskiego -  Teatr Kino MOKiS  
do 19 grudnia 
wystawa MALARSTWA - LUCYNY WIERZBICKIEJ – malarki z Bogu-

szowa Gorc. Otwarta codziennie 9.00 – 16.00, w weekendy przed seansa-
mi filmowymi. – Galeria Korytarz

Zajęcia stałe:

Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki i środy 16.00 – 17.00
Grupa teatralna BIEL’ARTE – wtorki i czwartki – 16.00 –18.00
Teatr OD DZISIAJ – poniedziałki.17.00 – 21.00   
muzyczne: soliści i chór Scherzo – poniedziałki i środy 15.00 – 20.00
Zespół ERATO – wtorki 17.00 – 20.00 i soboty 10.00 – 12.00
Zespół śpiewaczy seniorów CZERWONA JARZĘBINA – środy  16.30 – 19.00
Orkiestra Dęta – czwartki 16.00 –20.00
Grupa filmowa MOKISFILM – wtorki 17.00 –20.00


