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30 listopada odbyła się se-
sja Rady Miejskiej Bielawy, pod-
czas której radni rozpatrzyli projekty 
uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały Nr 
XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 26 września 2001 r. w 
sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta Bielawa,

- określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych,

- Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Bielawa z Organizacja-
mi Pozarządowymi w 2012 roku,

- nadania Medalu Honorowego 
za Zasługi dla Miasta Bielawa,

- określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania aktów pra-
wa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie,

- zmiany uchwały Nr 
XIV/142/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 września 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy rondom w Bielawie,

- nadania nazwy rondu w Bie-
lawie,

- harmonogramu pracy Rady 
Miejskiej Bielawy na 2012 rok,

Obradowali bielawscy radni

- zmian budżetu gminy na 
2011 rok,

- zmiany Uchwały Nr V/67/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lu-
tego 2011 roku w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Bie-
lawa,

Z zaproszonych gości w sesji 
uczestniczyli: Jacek Grzebieluch – 
przewodniczący Rady Powiatu oraz 
radni powiatowi Irena Skibniewska-
-Kozak i Tadeusz Derenowski.

Po zakończonej sesji radni udali 
się do bielawskiej placówki muzealnej 
(ul. Piastowska 19b), gdzie nastąpi-
ło oficjalne jej otwarcie przez Leszka 
Stróżyka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy, burmistrza Ryszar-
da Dźwiniela oraz dyrektora muzeum 
Rafała Brzezińskiego, który następ-
nie oprowadził wszystkich po po-
mieszczeniach placówki i opowiedział 
o najciekawszych eksponatach.

     Barbara Lesiewicz

Szanowni Bielawianie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Naszym Mieszkańcom 
życzymy przede wszystkim zdrowia, miłości, spokoju i rodzinnego ciepła. Niech 
te dni świąteczne przyniosą radość, odpoczynek, życzliwość i wzajemne zro-
zumienie. Niech magia tych grudniowych świąt da wszystkim moc i wiarę, że 
wszystkie życiowe trudności są do pokonania.

Na nadchodzący 2012 rok życzymy powodzenia w życiu osobistym i za-
wodowym, samych szczęśliwych zdarzeń i satysfakcji z własnych dokonań oraz 
jak najwięcej chwil, które cieszą.

Naszemu miastu z kolei życzymy, by Nowy Rok był jeszcze lepszy, niż ten 
mijający. By Bielawa się rozwijała, piękniała, a jej Mieszkańcom żyło się coraz 
łatwiej i godniej.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Przedstawiciele Ministerstwa 
Środowiska, Urzędu Marszałkow-
skiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, wzięli udział 
w Dolnośląskim Międzysektorowym 
Forum Ekologicznym. Wśród zapro-
szonych na konferencję, która odby-
ła się 25 listopada w auli Jana Pawła 
II wrocławskiego Uniwersytetu Przy-
rodniczego, znalazło się również 
miasto Bielawa.

Dokonania Bielawy w zakresie 
edukacji ekologicznej i poszanowa-
nia środowiska naturalnego przed-
stawił zastępca burmistrza Andrzej 
Hordyj. W swoim wystąpieniu wi-
ceburmistrz omówił działania, które 
podjęły władze miasta, by z Bielawy 
uczynić modelowe miasto ekologicz-
ne. Kilkuset uczestników forum, a 
przede wszystkim siedzący w auli na-
ukowcy z dziedziny ochrony środowi-
ska, byli pod dużym wrażeniem osią-
gnięć Bielawy w zakresie ekologii.

Jak powiedział prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Marek Mielczarek, Bielawa jest jed-
nym z nielicznych miast w Polsce, 
które angażuje się w działania eko-
logiczne profesjonalnie i w sposób 
przemyślany. Opinię prezesa WFO-
ŚiGW podzielili także przedstawicie-
le Kuratorium Oświaty i Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Forum odbyło się w ramach 
Programu Edukacji Ekologicznej dla 
Dolnego Śląska, który został przyję-
ty przez sejmik województwa w 2005 
roku, i jest pierwszym regionalnym 
programem w Polsce. Do głównych 
celów programu należy rozwój świa-
domości ekologicznej mieszkańców 
Dolnego Śląska, a także racjonalne 
wykorzystanie i rozwój bazy służą-
cej edukacji ekologicznej. Warto za-
uważyć, że nasze miasto w promo-
cję edukacji ekologicznej angażuje 
się od 1999 roku, czyli dokładnie na 
6 lat przed wprowadzeniem przez 
sejmik wojewódzki wspomnianego 
programu. Dzięki temu Bielawa jest 
niekwestionowanym liderem w dzie-
dzinie odpowiedzialności ekologicz-
nej nie tylko na Dolnym Śląsku. 

         Łukasz Masyk

Bielawa na forum ekologicznym

Nazwy bielawskich rond
Na mocy uchwał Rady Miejskiej Bielawy, podjętych na sesji 30 listo-

pada, ronda bielawskie otrzymały nazwy.
Rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Piastowska, H. Sienkie-

wicza i Al. Gen. W. Sikorskiego radni nadali nazwę: rondo Bielbawu.
Rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Al. Jana Pawła II, Wol-

ności i Pilawskiej radni nadali nazwę: rondo Bieltexu.
Rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Al. Jana Pawła II, Woj-

ska Polskiego, Al. Gen. W. Sikorskiego radni nadali nazwę: rondo Miast 
Partnerskich.

      B.Lesiewicz

Ulica Grunwaldzka, pełniąca 
funkcję drogi dojazdowej do Pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Bielawie, zostanie 
przebudowana. Na realizację bardzo 
istotnej dla rozwoju gospodarczego 
miasta inwestycji, Bielawa pozyska-
ła 1 mln zł z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

- To jeden z naszych 
największych tegorocznych suk-
cesów. Mamy pieniądze na wykonanie 
strategicznej inwestycji, bez której 
trudno byłoby miastu kontynuować 
starania o pozyskanie inwestora do 
podstrefy ekonomicznej – powiedział 
burmistrz Ryszard Dźwiniel. 

Dofinansowanie z tak zwanych 
„schetynówek” pozwoli wybudować 
drogę o wysokich parametrach użyt-
kowych wraz z oświetleniem i kana-
lizacją deszczową. Z uwagi na wyso-
ki priorytet inwestycji, miasto będzie 
chciało jak najszybciej ją zrealizo-
wać. Przetarg na budowę zostanie 
rozpisany w ciągu najbliższych dni, 
a prace budowlane ruszą wraz z po-
czątkiem przyszłorocznego sezonu 
budowlanego. 

Jak ważne jest właściwe sko-
munikowanie terenów inwestycyj-

nych można zauważyć na przykła-
dzie obszaru wewnątrz Alei Jana 
Pawła II. W chwili gdy miasto pozy-
skało fundusze i wybudowało drogi 
wewnątrz nowej obwodnicy, zain-
teresowanie terenami, jakie wyka-
zują przedsiębiorcy zdecydowanie 
wzrosło. Podobnych efektów wła-
dze miasta i Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej spodzie-
wają się przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Nowa droga obok dobrej lokaliza-
cji bielawskiej podstrefy oraz do-
godnymi warunkami oferowanymi 
przez miasto, będzie kolejnym atu-
tem w rozmowach z potencjalnymi 
inwestorami. 

Milion złotych na budowę drogi do podstrefy ekonomicznej w Bielawie
Bielawa jest jedynym miastem 

powiatu dzierżoniowskiego, które zdo-
było dofinansowanie w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Wniosek jaki złożyła Biela-
wa uzyskał w ocenie ekspertów Urzę-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu 
drugie miejsce spośród 52. aplikacji 
złożonych przez dolnośląskie gminy. 

W sumie od 2009 roku Biela-
wa otrzymała ze „schetynówek” 6,2 
mln zł, które zostały przeznaczone 
na modernizację ulicy Sikorskiego, 
budowę rond przy obwodnicy oraz 
budowę drogi łączącej ulice Wojska 
Polskiego i Sikorskiego.

  Łukasz Masyk

Podczas li-
stopadowej sesji 
Rady Miejskiej 
Bielawy radni 
podjęli uchwałę 
o nadaniu Włady-
sławowi Stolar-
czykowi Medalu 
Honorowego za 
Zasługi dla Mia-
sta Bielawa.

Władysław Stolarczyk to 
wcześniej zawodnik, utytułowany 
zapaśnik, a od wielu lat jeden z naj-
bardziej zasłużonych trenerów w hi-
storii Bielawy. Za swoją pracę szko-
leniową wielokrotnie otrzymywał 
odznaczenia sportowe. Natomiast 
jego podopieczni zdobywali meda-
le w Mistrzostwach Świata i Europy 
oraz nadal osiągają wiele sukcesów 
na krajowych matach zapaśniczych. 

Cały czas aktywny i w dosko-
nałej kondycji, o czym świadczy ty-
tuł wicemistrza świata, wywalczony 
przez pana Władysława w paździer-
niku tego roku w Raciborzu podczas 
Zapaśniczych Mistrzostw Świa-

Medal Honorowy dla Władysława Stolarczyka
ta Weteranów w stylu klasycznym. 
Startował w kat. wagowej do 58 kg w 
grupie wiekowej powyżej 65 lat. 

     Barbara Lesiewicz
        zdj. Kazimierz Aftanas

Leszek Stróżyk
Przewodniczący

Rady Miejskiej Bielawy

Ryszard Dźwiniel
Burmistrz 
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Trwa przebudowa ulicy Szpa-
kowej w Bielawie. Zadowolenia z 
modernizacji nie ukrywają miesz-
kańcy, których ulica po zakończo-
nych pracach posiadać będzie 
nową, wykonaną z kostki betonowej 
nawierzchnię. Do tej pory musieli oni 
korzystać z tak zwanej gruntówki, 
która dawała się we znaki szczegól-
nie w trakcie opadów deszczu i roz-
topów. Modernizacja, która koszto-
wać będzie 370 tys. zł, skutecznie 
rozwiąże problemy mieszkańców uli-
cy Szpakowej. Prace odbywają się 
na całej długości drogi, która liczy 
około 350 metrów. 

Tak naprawdę prace moderni-
zacyjne na tej ulicy rozpoczęły się w 
2010 roku. Wykonano wtedy nową 

Ulica Szpakowa w przebudowie
instalację gazową, przyłącza sanitar-
ne i kanalizację deszczową. Po reali-
zacji podziemnych instalacji, drogo-
wcy mogli przystąpić do wykonania 
nawierzchni. Ulica Szpakowa jako 
ostatnia w tym rejonie miasta wyma-
gała przebudowy. W minionym czasie 
miasto przeprowadziło remont sąsied-
nich ulic - Kruczej, Łabędziej, Gołębiej 
i Placu Młodzieży. Ponadto jeszcze w 
tym roku wybudowano ulicę ks. Ro-
mana Biskupa, która krzyżuje się z uli-
cą Szpakową i stanowi jedną z dróg 
dojazdowych do terenów inwestycyj-
nych wewnątrz Alei Jana Pawła II.

Według harmonogramu prze-
budowa ulicy Szpakowej potrwa do 
końca grudnia. 

  Łukasz Masyk

Na terenie dwóch bielawskich 
podstawówek powstały nowe pla-
ce zabaw. Uczniowie Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szko-
ły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi, mają do dyspozy-
cji najnowocześniejsze w Bielawie 
miejsca do rekreacji. Place zabaw 
wybudowano dzięki dofinansowa-
niu, które Bielawa pozyskała z rzą-
dowego programu „Radosna Szko-
ła”. Koszt inwestycji wyniósł 400 tys. 
zł, a połowę pieniędzy przekazało 
miastu Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej.

- Są to pierwsze place za-
baw w Bielawie z syntetyczną 
nawierzchnią. Elastyczne podłoże 
nie tylko zapewnia komfort, ale także 
pełne bezpieczeństwo każdemu 
dziecku – twierdzi burmistrz Ryszard 
Dźwiniel. Oczywiście, nowe stre-
fy rekreacji są dostępne nie tylko 
dla uczniów „siódemki” i „czwórki”, 
ale dla wszystkich bielawskich ma-

Nowoczesne i bezpieczne place zabaw w Bielawie
luchów. Już w weekend 19-20 li-
stopada wspomniane place zabaw 
były wręcz oblegane przez okolicz-
ne dzieci, chcące wypróbować nowe 
urządzenia. Wrażenia zarówno naj-
młodszych, jak i rodziców były bar-
dzo pozytywne. Dzieci miały wielką 
frajdę z zabawy, a rodzice podkre-
ślali, że przychodząc ze swoimi po-
ciechami na teren podstawówek, są 
spokojni o ich bezpieczeństwo.

 Place zabaw, które powsta-
ły przy ESP7 i SP4 uzupełniły strefy 
rekreacji przy tych szkołach. Na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ulicy Waryńskiego, znajduje się bar-
dzo popularne wśród młodych spor-
towców boisko wielofunkcyjne. Na-
tomiast przy Ekologicznej Szkole 
Podstawowej nr 7 dobiega końca 
budowa boisk sportowych w ramach 
rządowego programu „Moje boisko - 
Orlik 2012”. Budowa obiektu zakoń-
czy się jeszcze w tym roku. 

            Łukasz Masyk

Radni uchwalili harmonogram pracy na 2012 rok

Jedna z uchwał podjętych na listopadowej sesji dotyczyła pracy Rady 
Miejskiej Bielawy w 2012 roku. Sesje zwoływane w trybie zwyczajnym będą 
się odbywać w ostatnią środę każdego miesiąca, a więc: 25 stycznia, 29 
lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 27 czerwca, 29 sierpnia, 26 
września, 31 października, 28 listopada i 28 grudnia. W podanych termi-
nach głównymi tematami obrad będą: 
- rozpatrzenie projektów uchwał,
- interpelacje, wnioski, oświadczenia radnych, komisji Rady i klubów radnych,
- informacje burmistrza miasta, 
- informacja o pracy przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,
- informacje bieżące.

Tematy związane z budżetem gminy będą realizowane w ustalonych 
wyżej terminach: ocena realizacji budżetu gminy za 2011 rok – 25 kwietnia, 
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku – 26 wrze-
śnia, przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok – 28 grudnia.

Tematy związane z funkcjonowaniem Rady będą rozpatrywane pod-
czas sesji: 25 stycznia – przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Miejskiej i jej 
organów, 27 czerwca – przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 
II półrocze 2013 roku, 28 listopada – przyjęcie harmonogramu pracy Rady 
Miejskiej na 2013 rok, 28 grudnia – przyjęcie planów pracy komisji na I pół-
rocze 2013 roku oraz Komisji Rewizyjnej na cały 2013 rok.

Sesje Rady Miejskiej będą się rozpoczynać o godz. 10.00.
      Barbara Lesiewicz

Bielawska Placówka Muze-
alna (BPM), która działalność za-
początkowała pod koniec 2009 
roku, ma nową siedzibę. Muzeum 
przeniosło się jedynie po sąsiedz-
ku - z budynku przy ulicy Piastow-
skiej 19, który w przyszłym roku 
będzie pełnił funkcję Dolnośląskie-
go Inkubatora Art-Przedsiębior-
czości, do obiektu przy ulicy Pia-
stowskiej 19b. Uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Bielawskiej Pla-
cówki Muzealnej odbyło się 30 li-
stopada. Udział w otwarciu wzięli 
m.in. przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk, burmistrz 
Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i za-
razem pomysłodawca BPM Rafał 
Brzeziński.

Po symbolicznym przecię-
ciu wstęgi, pierwsi goście zwie-
dzili nową siedzibę lokalnego 
muzeum, które posiada niepowta-
rzalne zbiory z wielu dziedzin – 
kultury, sportu, sztuki, przemysłu, 
rzemiosła, wojskowości, farma-
cji, turystyki oraz fotografii. Swo-
je zbiory BPM zawdzięcza miesz-
kańcom Bielawy i jej miłośnikom, 
którzy przekazali placówce wiele 

cennych pamiątek oraz Miejskie-
mu Ośrodkowi Kultury i Sztuki. 
Dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności Bielawska Placów-
ka Muzealna posiada już kilka ty-
sięcy dokładnie skatalogowanych 
i opisanych eksponatów. Do naj-

cenniejszych należą m.in. zasta-
wa stołowa z początku XX wieku 
rodziny Sandreckich, trzystuletnie 
dokumenty, przedwojenne dru-
ki towarzystw turystycznych, jak 
również prasa lokalna z XIX i XX 
wieku. Muzeum gromadzi także 
najnowsze pamiątki po lokalnych 
malarzach, rzeźbiarzach i po-
etach, które przekazują sami arty-
ści lub ich rodziny. 

Placówka Muzealna cieszy 
się w Bielawie dużą popularnością. 
Jej zbiory codziennie podziwia na-
wet kilkadziesiąt osób. Najczęściej 
zagląda tutaj młodzież szkolna, 
dla której wizyta w muzeum jest 
doskonałą lekcją lokalnej historii i 
tradycji. Muzeum zwiedzać moż-
na bezpłatnie, a placówka czynna 
jest w poniedziałki (od 10.00 do 
15.00), środy (od 10.00 do 15.00) 
i piątki (od 10.00 do 17.00). Oso-
by zainteresowane zwiedzaniem 
lub przekazaniem do muzeum pa-
miątek, mogą dzwonić pod numer 
telefonu telefonu 74/645-09-68 lub 
785585656. 

  Łukasz Masyk

Nowa siedziba Bielawskiej Placówki Muzealnej

UCHWAŁA Nr XVI/160/11 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa

Zmieniła się treść Statutu Młodzieżowej Rady Mia-
sta Bielawa, któremu nadano nowe brzmienie.

UCHWAŁA Nr XVI/161/11 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwałę drukujemy w całości na str. 3.
UCHWAŁA Nr XVI/162/11 w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organiza-
cjami Pozarządowymi w 2012 roku

Szczegóły w art. „Uchwalono Roczny Program 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”.

UCHWAŁA Nr XVI/163/11 w sprawie nadania 
Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Bielawa

Szczegóły w art. „Medal Honorowy dla Władysła-
wa Stolarczyka”.

UCHWAŁA Nr XVI/164/11 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania aktów pra-
wa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z uchwałą przedmiotem konsultacji są: 
projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach do-
tyczących działalności statutowej organizacji poza-
rządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz projekty rocznych lub wieloletnich progra-
mów współpracy Gminy Bielawa z organizacjami po-
zarządowymi.

UCHWAŁA Nr XVI/165/11 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ron-
dom w Bielawie

Szczegóły w art. „Nazwy bielawskich rond”.
UCHWAŁA Nr XVI/166/11 w sprawie nadania 

nazwy rondu w Bielawie
Szczegóły w art. „Nazwy bielawskich rond”.
UCHWAŁA Nr XVI/167/11 w sprawie harmono-

gramu pracy Rady Miejskiej Bielawy na 2012 rok
Szczegóły w art. „Radni uchwalili harmonogram 

pracy na 2012 rok”.
UCHWAŁA Nr XVI/168/11 w sprawie zmian bu-

dżetu gminy na 2011 rok
Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wy-

nosi: dochody – 89.697.734 zł, wydatki – 102.897.030 zł.
UCHWAŁA Nr XVI/169/11 w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/67/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 
lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Bielawa

Zmiana dotyczy uchylenia załączników nr 1, 2 i 3 i 
wprowadzenia w ich miejsce nowych załączników.

    Barbara Lesiewicz

UCHWAŁYRADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2011 roku

Wymagania:
Wiek powyżej 20 lat.
Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z młodymi 

ludźmi.
Umiejętność pracy w zespole.
Pomysłowość, twórczość i kreatywność w 

działaniach na rzecz samorządności młodzieży.
Znajomość statutu MRM i przepisów dot. 

samorządu gminnego oraz samorządów szkolnych.
Wymagania dodatkowe: mile widziane 

doświadczenie w pracy pedagogiczno-wychowawc-
zej.

Zakres zadań opiekuna MRM:
organizowanie i kierowanie prawidłowym funkcjo-

nowaniem MRM,
zapewnienie młodzieży właściwej opieki podczas 

realizacji zadań,
prowadzenie wyborów do MRM i związanej z tym 

dokumentacji,

integrowanie środowiska młodzieży z władzami 
miasta oraz instytucjami kulturalnymi i sportowymi wo-
kół zadań wytyczonych przez młodych radnych,

upowszechnianie idei samorządowych wśród mło-
dzieży,

terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym 
sporządzanie sprawozdawczości na komisje Rady Miej-
skiej Bielawy.

Wymagane dokumenty:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list mo-

tywacyjny)
przebieg pracy z dziećmi i młodzieżą,
koncepcja funkcjonowania  MRM,
przedstawienie nowych działań jakie zostaną zre-

alizowane pod opieką kandydata na opiekuna MRM.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 

na adres: 
Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie, ul. 

Wolności 57 do 13 stycznia 2012 roku do godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
ogłasza konkurs na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa
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UCHWAŁA NR XVI/161/11UCHWAŁA NR XVI/161/11
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ust 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta:

1) od  samochodu  ciężarowego  o  dopuszczalnej   masie  całkowitej   pojazdu  powyżej   3,5 tony  i poniżej  
12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 668,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 121,00

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 338,00

2) od  samochodu  ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

nie mniej niż mniej  niż

Stawka podatku (w złotych)

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

dwie osie 12 13 1 365,00 1 593,00

13 14 1 421,00 1 649,00

14 15 1 649,00 1 706,00

15 1 706,00 1 762,00

trzy osie 12 17 1 819,00 1 933,00

17 19 1 933,00 2 048,00

19 21 2 048,00 2 150,00

21 23 2 161,00 2 275,00

23 25 2 275,00 2 387,00

25 2 387,00 2 503,00

cztery osie 
i więcej

12 25 2 161,00 2 275,00

25 27 2 275,00 2 331,00

27 29 2 331,00 2 387,00

29 31 2 387,00 2 780,00

31 2 445,00 2 780,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 255,00

Od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 397,00

Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 553,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (w tonach): 
ciągnik siodłowy/balastowy + 

naczepa/przyczepa

nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

dwie osie 12 18 1 138,00 1 250,00

18 25 1 250,00 1 365,00

25 31 1 365,00 1 478,00

31 1 649,00 2 149,00

trzy osie 
i więcej

12 40 1 781,00 2 048,00

40 2 048,00 2 804,00

5) od  przyczepy  i  naczepy,  która  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiada  dopuszczalną     masę  
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  
przez podatnika podatku rolnego:                                                         

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)

od 7 ton i powyżej 12 ton 956,00

6) od  przyczepy  i  naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów (w tonach): 
naczepa/przyczepa +  pojazd 

silnikowy

nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

jedna oś 12 18 956,00 1 221,00

18 25 1 221,00 1 080,00

25 1 080,00 1 138,00

dwie osie 12 28 1 138,00 1 194,00

28 33 1 194,00 1 250,00

33 38 1 250,00 1 478,00

38 1 308,00 1 933,00

trzy  osie 
i więcej

12 38 1 366,00 1 478,00

38 1 478,00 1 933,00

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 30 miejsc 1 338,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 959,00

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Bielawa do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały 
poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.
§ 4.

Traci moc Uchwała  Rady  Miejskiej  Bielawy  z dnia  26 listopada 2008 roku Nr XXXIV/248/08 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Nowe ceny i stawki opłat abonaentowych za wodę i ścieki

Od 1 stycznia 2012 roku w rozliczeniach za dostarczoną wodę i odpro-
wadzane ścieki obowiązywać będą nowe taryfy. Taryfy zostały opracowane 
przez  Spółkę z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” z Dzierżoniowa w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość cen oraz stawki opłat abonamentowych przedstawia tabela:
Do cen i stawek opłat wymienionych w tabeli dolicza się obowiązujący w dniu 

sprzedaży podatek VAT (stawka podatku VAT do dnia 31.12.2011 r. Wynosi 8 %).

L.p. Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka miary

1 Gospodarstwa domowe

1 Cena za dostarczoną wodę 3,36 zł/m3
2 Stawka opłaty abonamentowej:

zł/odbiorcę/miesiąc7,47

7,47
3 Cena za odprowadzone ścieki 3,54 zł/m3

5,74
zł/odbiorcę/miesiąc

5,74

2 Pozostali odbiorcy

1 Cena za dostarczoną wodę 3,91 zł/m3
2 Stawka opłaty abonamentowej:

zł/odbiorcę/miesiąc8,16

8,16
3 Cena za odprowadzone ścieki 5,01 zł/m3

6,18 zł/odbiorcę/miesiąc

6,18

Taryfowa grupa 
odbiorców

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów 
dotyczących  przeciętnych norm zużycia 
wody

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody

-  dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów 
dotyczących przeciętnych norm zużycia 
wody

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego
- dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów 
dot. przeciętnych norm zużycia wody

Jedną z uchwał podjętych na 
sesji w dniu 30 listopada, był Roczny 
Program Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi na 2012 rok.

Celem programu jest zaan-
gażowanie mieszkańców w życie 
gminy, we wszystkie sfery jej dzia-
łalności, poprzez wspieranie przez 
gminę działalności organizacji po-
zarządowych oraz podmiotów pro-
wadzących działalność pożytku pu-
blicznego.

Cele szczegółowe programu to:  
- budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego – poprzez umacnia-
nie w świadomości bielawian poczu-
cia odpowiedzialności za wspólnotę 
lokalną, swoje otoczenie i tradycje,

- pobudzenie innowacyjności i 
konkurencyjności – poprzez umożli-
wienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego wystąpienia z ofer-
tą realizacji konkretnych zadań pu-
blicznych,

- wzmacnianie merytoryczne i 
instytucjonalne organizacji,

- wzmacnianie różnorodności 
oferty kulturalnej i sportowej w Bielawie,

- wspieranie działań zmierza-
jących do integracji podmiotów reali-
zujących zadania własne gminy.

W programie określono zasa-
dy współpracy, jej zakres przedmio-
towy, formy współpracy, okres i spo-
sób realizacji programu, a następnie 
sposób jego oceny.

Określono także wysokość 
środków przeznaczonych na realiza-
cję zadania, której ostateczną wiel-
kość określi uchwała budżetowa na 
rok 2012.

 Barbara Lesiewicz

Uchwalono Roczny Program Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi

WAŻNA  informacja 
dla osób  pobierajacych dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2012 roku sprawy dodatków 
mieszkaniowych prowadzone będą przez Ośrodek pomocy Społecznej w 
budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie.

BURMISTRZ INFORMUJE

Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. 
Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do zarzą-
dzenia nr 294/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30.11.2011 r.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta pl. 

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, 
przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki nr 1,2,3,4,5 do Zarządze-
nia Burmistrza Miasta Bielawa nr 295/11 z dnia  30 listopada 2011 roku  i 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa nr 296/11  z dnia 
30 listopada 2011 roku.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa informuje że w siedzibie Urzędu Miasta, pl. 

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządze-
nia nr 306/2011 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 07.12.2011 r .

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia
będą dla Mieszkańców Bielawy bliskością, 
spokojem, czasem dobrych uczuć i myśli,
a Nowy 2012 Rok
będzie bogaty w chwile wzruszeń, sukcesów
i spełnionych życzeń.

Klub Radnych
Ponadpartyjnego FORUM Samorządowego

Jarosław Florczak
Władysław Kroczak

Bartosz Skwara
Leszek Stróżyk

Mariusz Urbanowicz
oraz Marek Pyziak – radny niezrzeszony
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23 listopada 2011 roku w 
Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli „Wszechnica Nauczycielska” 
w Bielawie odbyło się  Forum Dy-
rektorów Placówek Oświatowych. 
Placówka w tym roku świętuje Ju-
bileusz 5-lecia działalności i kolej-
ny raz zgromadziła, wokół istotnych 
dla oświaty zagadnień, liczne grono 
zainteresowanych. Adresatami za-
proszenia byli dyrektorzy placówek 
oświatowych na wszystkich pozio-
mach edukacji - od przedszkoli po 
szkoły ponadgimnazjalne.

Przesłaniem Forum stały się 
słowa Alberta Einsteina: „Szkoła po-
winna dążyć do tego, by młody czło-
wiek opuszczał ją jako harmonijna 
osobowość, a nie jako specjalista”.

Interesująco zaplanowany pro-
gram, z udziałem znakomitych spe-
cjalistów, przyniósł wiedzę meryto-
ryczną dla kadry zarządzającej w 
obszarze dokumentowania pracy 
placówki oświatowej, tworzenia pod-
stawowych dokumentów wewnętrz-
nych, a także ewaluacji.

„Praktyczne porady ewalu-
atora, ewaluacja nie taka znowu 
straszna. Pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna dla zarządzających 
placówką oświatową” to temat wy-
stąpienia Małgorzaty Curyl - dyrek-
tor Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Świdnicy, wieloletniego 
wizytatora Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. „Zgodność statutów i re-
gulaminów z ostatnimi zmianami w 
prawie oświatowym”  przedstawiła 
Barbara Pańczocha - konsultant z  
Centrum Kształcenia Umiejętności 
Nauczycielskich w Katowicach.

Spotkanie dyrektorów stało się 
okazją do wymiany doświadczeń, 
podniesiono liczne kwestie, uznano 
wreszcie, że tego typu spotkania są 
niezwykle potrzebne dla integracji 
lokalnego środowiska oświatowego.

Organizatorzy Forum Dyrekto-
rów Placówek Oświatowych: dyrek-
tor Szkół Niepublicznych w Bielawie  
Daria Michalska  i dyrektor ODN 
„Wszechnica Nauczycielska” Helena 
Chojnacka Małecka zdeklarowały 
cykliczność nowej formuły narad dy-
rektorów. Kolejne zatem odbędzie się 
na przełomie marca i kwietnia roku 
2012.  Załączone zdjęcia oddają at-
mosferę spotkania, które ODN odno-
towuje jako kolejny sukces.

Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Bielawy życzymy
wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, 
a w Nowym 2012 Roku
 optymizmu, wiary w przyszłość i samych dobrych dni.
  
    Klub Radnych Ponad Podziałami
    Jadwiga Mariolla Jonas
             Barbara Pachura
    Bronisława Stefania Pagórska
    Tomasz Wojciechowski

Oddział Banku w Bielawie po zmianach!
Od 5 grudnia Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie zaprasza do zreor-

ganizowanego Oddziału Banku w Bielawie. 
Podobnie jak pozostałe Placówki Banku, Oddział w Bielawie został 

wyposażony w komfortowe stanowiska kompleksowej obsługi bankowej. 
Każdy z doradców świadczy pełną obsługę rozliczeń kasowych, bezgotów-
kowych oraz usług związanych z udzieleniem kredytu, założeniem konta 
czy lokaty. Klienci w Oddziale będą mogli skorzystać z pełnej oferty Banku.

Zapraszamy do Oddziału w Bielawie
ul. J. Piłsudskiego 74, tel. (74) 833-38-60
w godz. od 8:00 do 17:00

Wychowanie patriotyczne to 
ważny element w kształtowaniu mło-
dego pokolenia. Ma ono na celu bu-
dzenie szacunku dla symboli na-
rodowych, historii własnego kraju 
i  świadomości dumy narodowej z 
bycia Polakiem w zjednoczonej Eu-
ropie. Dnia 14 listopada odbył się 
w  Szkole Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi w Bielawie 
apel z okazji Święta Niepodległości 
. Uczniowie, pod kierunkiem nauczy-
cieli historii: pani Barbary Boczuli i 
pana Daniela Fydrycha, przygoto-
wali interesujący program. Prezen-
towali wiersze, pieśni patriotyczne 
(zespół pod kierunkiem pani Elżbie-
ty Zachowskiej) oraz tło historyczne 
wydarzeń związanych z odzyska-
niem wolności po 123 latach niewoli. 

 Z wielkim zainteresowa-
niem spotkał się pokaz multimedial-
ny przedstawiający w ciekawy spo-
sób historię tego okresu. Zachęcał 
on także do obejrzenia nowego filmu 
historycznego „Bitwa Warszawska”. 
Nasza szkoła od wielu lat współpra-
cuje ze ZKRP i BWP w Bielawie, w 
patriotycznym wychowaniu młodzie-

„NIEPODLEGŁA  BIAŁO-CZERWONA” 
93 Rocznica Odzyskania  Niepodległości -  obchody w  SP4  Bielawa

ży, zwłaszcza w organizacji cyklicz-
nych spotkań społeczności szkolnej 
z weteranami. Związek kultywuje i 
przekazuje młodym tradycje związa-
ne z obchodami świąt narodowych. 

W tym roku gościliśmy na naszej 
akademii pana por. Bronisława Wil-
ka, przewodniczącego  ZKRP i BWP 
w Bielawie, który od wielu lat odwie-
dza naszą placówkę w tym szcze-
gólnym dniu i zawsze służy swoją 
wiedzą, i doświadczeniem. 

Takie spotkania stanowią dla 
młodzieży nieocenioną lekcję patrio-
tycznej postawy i poczucia ciągłości 
pokoleniowej. Pani dyrektor Elżbie-
ta Niemczyk oraz młodzież szkolna 
złożyła podziękowania za owocną 
współpracę. Uczniowie SP4 corocz-
nie uczestniczą w miejskich obcho-
dach świąt narodowych i ważnych 
wydarzeń historycznych. Opiekują 
się miejscami pamięci narodowej, 
biorą czynny udział w konkursach hi-
storycznych i wiedzy o swojej „ małej 
ojczyźnie”. Te działania mają na celu 
wychowanie w pełni ukształtowane-
go człowieka, dla którego patriotyzm 
jest ważnym elementem tożsamości.

Opracowanie: Barbara Boczula

W dniu 10 listopada odbył 
się w Teatrze Robotniczym w Bie-
lawie finał Szkolnego Konkursu „O 
Polskę niepodległą i jej granice - 
1908-1922”, w którym uczestniczy-
li uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie. Jego 
celem była popularyzacja wiedzy hi-
storycznej wśród uczniów oraz upa-
miętnienie Święta Niepodległości. 

W decydującej rozgrywce 
wzięło udział 10 finalistów wyłonio-
nych w eliminacjach pisemnych, któ-
re miały miejsce 3 listopada 2011 
roku. Uczestnicy musieli popisać 
się wiedzą dotyczącą postaci histo-
rycznych i najważniejszych wyda-
rzeń, które doprowadziły do powsta-
nia niepodległego państwa w 1918 
roku oraz przebiegu walk o granice 
Rzeczypospolitej w latach 1918-22. 
Duże znaczenie miała także znajo-
mość źródeł historycznych, mapy 
historycznej, literatury polskiej i mu-
zyki oraz umiejętne wykorzystanie 
materiału filmowego, który prezento-
wał polski wysiłek zbrojny w latach 
I wojny światowej i po jej zakończe-
niu. 

Ostatecznie zwycięstwo od-
niósł Radosław Pohl z klasy III a 
gimnazjalnej, II miejsce przypadło 
Maciejowi Capucie z II c licealnej 
a trzecie Grzegorzowi Bagińskie-
mu z II a licealnej. W prowadzonej 
oddzielnie klasyfikacji gimnazjalnej 
najlepszy był oczywiście Radosław 
Pohl z klasy III a, drugie miejsce 

przypadło Pawłowi Rybińskiemu z 
II b a trzecie Patrykowi Pawlakowi 
także z klasy II b.

Konkurs prowadził p. Andrzej 
Sepełowski a w komisji oceniają-
cej uczniów pracowali: pani Jolanta 
Kupis oraz pani Dorota Kot. Laure-
aci zostali uhonorowani nagrodami, 
które ufundowano w ramach gran-
tu oświatowego przyznanego przez 
Starostwo Powiatowe w Dzierżonio-

Finał Szkolnego Konkursu „O Polskę niepodległą i jej granice – 
1908-1922”

wie oraz  przez burmistrza miasta 
Bielawa – pana Ryszarda Dźwinie-
la.

Impreza mogła się odbyć dzię-
ki pomocy dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie 
– pana Jana Gładysza oraz innych 
pracowników tej instytucji, którym 
pragniemy gorąco podziękować za 
udział w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu konkursu.

Pod takim hasłem w Szkole 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie ucznio-
wie wraz z nauczycielami już po raz 
czwarty  realizowali TYDZIEŃ EDU-
KACJI GLOBALNEJ  (12 – 20 listo-
pada). Celem tego wydarzenia było 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
potrzebę prowadzenia edukacji o 
sprawach globalnych poprzez inten-
sywne i różnorodne działania.

Inicjatywy Tygodnia przyczy-
niają się do pobudzenia aktywno-
ści ludzi na rzecz bardziej sprawie-
dliwego świata, ukazują globalne 
współzależności, a także konkret-
ne możliwości zaangażowania i  
odpowiedzialności za własne dzia-
łania. 

Podejmowane działania 
obecnego TEG  związane były 
głównie z kształtowaniem postaw 
ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMP-
CJI. Odpowiedzialna konsumpcja 
to podejmowanie wyborów konsu-
menckich w oparciu o wiedzę na 
temat ich społecznych, ekologicz-
nych i politycznych konsekwencji. 
W ramach tego tygodnia ucznio-

wie realizowali projekt edukacyjny 
Akademia 3R : Reduce, Reuse, 
Recycle - Unikaj kupowania zbęd-
nych rzeczy, Użyj powtórnie, Uty-
lizuj. 

Nauczaliśmy dzieci odpo-
wiedzialności za ich konsumenc-
kie wybory. Szukaliśmy odpowie-
dzi, w jaki sposób pokazać, że 
to my sami wytwarzamy ogrom-
ne ilości odpadów, które są glo-
balnym problemem naszych cza-
sów. Przekonywaliśmy młodych 
konsumentów do działań odcią-
żających choć trochę środowi-
sko. Realizowane na zajęciach 
ciekawe scenariusze lekcji, kon-
kurs literacki „Przeżycia wyrzu-
conej rzeczy”, czy plastyczny 
„Uratowane przed wysypiskiem” 
uczyły dzieci zasad etycznej kon-
sumpcji, ochrony środowiska na-
turalnego i jego zasobów. Po raz 
kolejny też włączyliśmy się  w 
akcję pomocy dla dzieci w Afry-
ce  kontynuując „ Adopcję na od-
ległość”.  

                Maria Myszka

„DZIAŁAJ DLA ŚWIATA!”
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Radosnych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wielu szczęśliwych chwil,

sukcesów i wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym 2012 Roku  

życzą Mieszkańcom Bielawy 

radni klubu 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Leszek Białek

Henryk Lichnowski

Adam Pajda

Zbigniew Skowroński

 Powieść „Ania z Zielonego 
Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, 
ponad sto lat temu wydana, docze-
kała się wielu różnych adaptacji -te-
atralnych, filmowych, telewizyjnych. 

Rudowłosa Ania i jej losy były, są 
śledzone z zapartym tchem przez wie-
le pokoleń dziewcząt i nie tylko. Każdy, 
kto przeczyta książkę, ma swoją wizję 
przygód, perypetii dziewczynki. Szkol-
ny teatrzyk„Dzieci Serca” zapropono-
wał formę teatralną. Bardzo ciekawą, 
według własnego pomysłu, scenariu-
sza. Rolę Ani Shirley wspaniale ode-
grała Ania Sobczyńska. Stworzyła ona 
postać szaloną, zabawną, nieprzewi-
dywalną, bardzo wrażliwą, popadają-

 „Zostajesz z nami”- sceniczna adaptacja powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” 
w wykonaniu teatrzyku „Dzieci Serca”

cą w zadumę, uciekającą w świat ma-
rzeń. Postać, która widzów wzruszyła, 
ale i rozśmieszyła. 

Wspaniałe kreacje aktorskie 
stworzyli także: WERONIKA WOŹ-
NA (LUCY MAUD MONTGOME-
RY), ANIA PACH (MARYLA CU-
THBERT), RADEK JANKIEWICZ 
(MATEUSZ CUTHBERT), OLIWIA 
WOLSKA (MAŁGORZATA LINDE),  
ANTONINA RALKO (DIANA BAR-
RY), DANIEL  JAKUBCZAK (GIL-
BERT BLYTHE), KUBA KUNICKI 
(NAUCZYCIEL), PATRYCJA SKWA-
REK (ZAKOCHANA UCZENNICA).

Oprócz wspaniałej gry małych 
aktorów uwagę widowni zwróciły ich 

piękne, bogate kostiumy, muzyka z 
filmu, tematyczne piosenki z musi-
cali  oraz oddająca klimat prezen-
towanej epoki scenografia, przygo-
towana przez koło plastyczne pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Froń. 

To był naprawdę udany, barw-
ny spektakl, pełen humoru, stylu 
i emocjonalnej siły. Można w nim 
było znaleźć to, co interesuje każ-
dego młodego człowieka: przyjaźń, 
miłość, tęsknoty, marzenia, smutek, 
cierpienie, radość… 

  J. M. Jonas 

21 listopada 2011 r./DZIECI 
SERCA/ zdjęcia: Mariusz Tyrcha

Poznawanie najnowszej  histo-
rii Polski bogatej  w wydarzenia, doku-
menty, fakty  sprawia młodym ludziom 
sporo kłopotów i chociaż żyją jeszcze 
świadkowie wielu wydarzeń, nie za-
wsze potrafimy właściwie tę wiedzę 
przekazać. Nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie 
postanowili zmierzyć się z tymi wy-
zwaniami nawiązując współpracę z 
Instytutem Pamięci Narodowej. IPN 
to nie tylko największe polskie archi-
wum, to także duża placówka eduka-

cyjna i naukowa, zajmująca się ba-
daniem najnowszej historii Polski i 
upowszechnianiem wiedzy na ten te-
mat. Już w ubiegłym roku szkolnym 
uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach prowadzo-
nych przez specjalnie przeszkolonych 
nauczycieli praktyków. Bogaty ma-
teriał źródłowy i aktywne metody na-
uczania pozwoliły lepiej poznać różne 
aspekty rzeczywistości PRL, a szcze-
gólnie „Sztukę w służbie propagandy”.

Kolejnym przedsięwzięciem w 
ramach współpracy z wrocławskim od-

działem IPN była organizacja przez na-
szą szkołę konferencji dla nauczycieli 
i uczniów powiatu dzierżoniowskiego 
pt. „Katyń 1940 r.” .  Konferencja od-
była się w październiku br. tuż po Dniu 
Nauczyciela i była naukowym podsu-
mowaniem tego święta. Wystąpieniom 
naukowców i działaczy IPN towarzy-
szyła niepowtarzalna wystawa prezen-
towana w auli szkoły. Uczestnicy kon-
ferencji otrzymali od pracowników IPN 
materiały i publikacje edukacyjne słu-
żące pomocą w pracy i nauce. Mamy 
nadzieję, że ta współpraca będzie kon-
tynuowana w kolejnych latach.

Nauczyciel historii Maria Myszka

HISTORIA TWORZY NASZĄ TOŻSAMOŚĆ

Program konferencji:
1. Struktura i działalność IPN – dr Stanisław Bogaczewicz (OBEP -Wrocław).
2. Sprawa Katynia – tło historyczne  – dr Dariusz Dąbrowski (OBEP -Wrocław).
3. Teki edukacyjne IPN – „Zbrodnie katyńskie” - Andrzej koziar (OBEP -Wrocław – Delegatura w Opolu).
4. „Przebaczyć nie znaczy zapomnieć – ks. Prałat  Zdzisław Peszkowski (1918-2007 r.)  - dr Stanisław  
 Bogaczewicz (OBEP -Wrocław).
5. Prezentacja filmu dokumentalnego: „Zbrodnia bez kary”. 

30 listopada w Galerii Kory-
tarz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki odbył się wernisaż wystawy 
fotografii Pawła Kuźmickiego, zaty-
tułowanej „PORTRECIARNIA”, na 
której autor zaprezentował kilkana-
ście swoich prac fotograficznych, 
wyłącznie portretów. Piękne, cieka-
we ujęcia twarzy smutnych, weso-
łych, zadumanych, zabawnych. Jak 
powiedział sam autor: zwykłe zdję-
cia niezwykłych ludzi.

Paweł Kuźmicki to utalento-
wany człowiek - muzyk, fotogra-
fik. Ukończył szkołę muzyczną I-go 
stopnia w Bielawie, studiował peda-
gogikę muzyczną na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
wydziale Pedagogiczno-artystycz-
nym. Na co dzień pracuje jako in-
struktor ds. wokalno-estradowych 
w Spółdzielczym Centrum Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Biela-
wie.

Przedstawiając autora wysta-
wy, dyrektor MOKiS-u Jan Gładysz 
stwierdził, iż najtrafniej jego sylwet-
kę opisał bard i poeta Szymon Zy-
chowicz (również obecny na werni-
sażu): „Paweł to przede wszystkim 
wyciszony, skromny, ale i uroczy 
czarodziej-impresjonista. Wiecznie 
skupiony na przedmiocie swoich 
zdjęć. Nawet gdy nie pracuje, zdaje 
się być nieobecny, gdzieś obok, jak-

by stale poszukiwał tematu, dobrego 
ujęcia, pozy, gestu, detalu, chwili... 
To cena jaką musi płacić za swoją 
wrażliwość. Czy jest to jednak wygó-
rowana cena? Nie sądzę. Paweł ma 
to w swojej naturze. Rzec by można 
we „krwi”. 

Jest jak drapieżnik, który spo-
kojnie drzemiąc pod drzewem, jed-
nym okiem śpi, drugim zaś wypatruje 
swojej „ofiary”. A oko ma znakomite. 
Jego aparat zaś, to niebezpiecznie 
wyostrzony pazur. Dlatego, kiedy 
już kogoś lub coś upoluje, to nie ma 
zmiłuj się niczym trofeum na pew-
no to „coś” zostanie „uwięzione” w 
jego pracach. To co najbardziej ce-
chuje Pawła jako artystę w ogóle, to 
wielki szacunek jaki ma dla swoich 
„ofiar-tematów”. Dlatego jego praca, 
jako artysty, nie krępuje bytów foto-
grafowanych. Paweł zdaje się być, 
dosłownie i w przenośni, zniewolony 
wolnością tychże. 

Indianie uważali, iż fotografia 
kradnie ich dusze. Cóż... Paweł nie 
kradnie dusz. Paweł je po prostu do-
staje!” 

Wernisaż zaszczycił swoją 
obecnością Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 
a uświetnili grając na gitarach Mar-
cin Włudarczyk i Paweł Cieśla.

       Barbara Lesiewicz
         zdj. Natalia RANI Junik

„PORTRECIARNIA” Pawła Kuźmickiego

29 listopada po raz kolej-
ny w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Bielawie, w ramach 
„Spotkań z bajką edukacyjną”, 
odbyło się spotkanie z autorem 
słuchowisk dla dzieci Lechem 
Tkaczykiem.

Przedszkolaki z Przedszkola 
Niepublicznego „MONTESSORI” z 
nauczycielką Elżbietą Rybaczuk 
oraz z Przedszkola Niepubliczne-
go z Oddziałami Integracyjnymi w 
Bielawie wraz z nauczycielką Mar-
tyną Karpińską mogły pogłębić 
swoją wiedzę na temat pracy listo-
nosza.

W spotkaniu brał udział listo-
nosz Henryk Lipski, który opowie-
dział dzieciom o swoim zawodzie i 
wędrówce listów od momentu na-
pisania do wręczenia adresatowi. 
Zaprezentował również swój strój i 
pokazał, jakie „skarby” kryją się w 
jego dużej torbie oraz przedstawił 
kilka zabawnych anegdot ze swojej 
pracy. 

Spotkanie zakończyła pio-
senka zadedykowana Panu listo-
noszowi, którą  zaśpiewały dzieci z 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Spotkanie z „bajką edukacyjną”
Przedszkola Niepublicznego „MON-
TESSORI”.  

Serdecznie dziękujemy Le-
chowi Tkaczykowi i wydawnictwu 
Astrum, „Poczcie Polskiej” S.A. w 

Bielawie oraz bielawskiemu listo-
noszowi Henrykowi Lipskiemu za 
udział w spotkaniu  i krótką lekcję 
na temat pracy listonosza.   

Aleksandra Orda
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Są takie dni bardzo ciepłe, choć 
grudniowe....

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Czas, który daje nam szansę, by spokojnie spojrzeć 
sobie w oczy, wyjaśnić nieporozumienia, wybaczyć 
krzywdy i pamiętać tylko o dobrych chwilach. Te 
dni uświadamiają też nam, a może przypominają, 
jak bardzo siebie potrzebujemy, a zwłaszcza naszej 
miłości, bliskości, wyrozumiałości i rodzinnego ciepła. 
Zatrzymajmy się choć na moment, aby biegnąc nie 
zadeptać tego co tak naprawdę ważne i wartościowe. 

Czytelnikom „Wiadomości Bielawskich” życzę więc, by pod świąteczną 
choinką znaleźli, obok prezentów, najpiękniejsze uczucia, które sprawią, że będą 
to wyjątkowe i niezapomniane święta.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia będą z nami i w nas przez 
cały Nowy 2012 Rok. 

Życzę, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia 
i marzenia, byśmy ciągle odkrywali w sobie nowe źródła radości i umieli się 
nią dzielić. Uśmiechajmy się do siebie, szanujmy i wspierajmy. Postępujmy 
zawsze tak, by szczęście nie odwróciło się do nas plecami. Jak śpiewa Piasek: 
szczęściem nie bójmy się nakruszyć.

Wspaniałych Świąt i Do Siego Roku.
     Barbara Lesiewicz

      redaktor naczelna

W dniu 25 listopada w sali 
gimnastycznej Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej odbyła się zabawa 
andrzejkowa dla dzieci pod nazwą 
„Andrzejki 2011”. Inicjatorem 
spotkania byli pracownicy socjal-
ni Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Bielawie w partnerstwie z Klubem 
Profilaktycznym „Puchatek”, Szkołą  
Podstawową nr 10 i Ekologiczną 
Szkołą Podstawową nr 7 w Bie-
lawie (świetlice popołudniowe) przy 
ogromnej pomocy wolontariuszy.

Ideą zabawy była integracja 
społeczności lokalnej, tj. instytucji 
i ich pracowników działających na 
rzecz wspierania rodzin dysfunk-
cyjnych oraz rodzin będących adre-
satami  tych działań oraz promowanie 
alternatywnych form spędzania wol-
nego czasu. Staraliśmy się dać dzie-
ciom nadzieję na „lepsze jutro”, aby 
odkryły swoje miejsce w życiu. Za-
chęcaliśmy do wspólnej, koleżeń-
skiej zabawy, wspieraliśmy zdrowe 
wzorce zachowań. W zabawie wzię-
ło udział 115 dzieci.

Największą atrakcją był wy-
stęp iluzjonisty Pana Michała So-
śniaka, który wprowadził do szkoły 
nutkę magii i zaskoczenia. Występ 
iluzjonisty był niepowtarzalnym wy-

,,Hokus-pokus, czary-mary, 
Niech się spełnią andrzejkowe czary” 

darzeniem, które na pewno pozo-
stanie przez długi czas w pamięci 
każdego uczestnika, widzowie bra-
li czynny udział w zabawie.  Może 
mistrz zna jakiś trik, który pomnoży 
piątki  i szóstki w dzienniku? Warto 
zapytać. Wszystkie wróżby były po-
traktowane z przymrużeniem oka, a 
humoru uczestnikom nie brakowało. 

Wróżby cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Wróżki przepowiadały 
przyszłość za pomocą kart, przedmio-
tów ukrytych pod talerzykami, magicz-
nych liczb, serc z imionami przyszłych 
„wybranków”. W trakcie zabawy tan-
cerze „wyginali śmiało ciało”, aż do 
utraty tchu. Dzieci miały też zapewnio-
ny słodki poczęstunek, gorący posiłek, 
napoje oraz drobny upominek.

Podczas zabaw śmiechu było 
co niemiara! Szkoda, że następ-
ne Andrzejki dopiero za rok. Jed-
nym słowem, zabawa była przed-
nia, wszyscy dobrze się bawili                            
i z przyjemnością powtórzymy  ją w 
przyszłym roku o tej porze. 

Zabawę andrzejkową zorganizo-
waliśmy dzięki dotacji uzyskanej z Gmin-
nego Programu Profilaktyki Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie.

           Bożena Uznańska

Istnieją takie wyjątkowe książ-
ki, prawdziwe i głębokie, które prze-
czytane raz zostają w sercu na 
bardzo długo. Właśnie o takiej, au-
torstwa Kuki Gallmann, rozmawia-
liśmy na listopadowym spotkaniu 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

Kuki Gallmann urodziła i wy-
chowała się w Wenecji. Studiowała 
nauki polityczne na Uniwersytecie 
w Padwie. Od zawsze była zafa-
scynowana Afryką. W 1970 r. po raz 
pierwszy odwiedziła Kenię, a dwa 
lata później przeniosła się tam na 
stałe wraz z mężem i synem. Książ-
ka Kuki Gallmann „Marzyłam o Afry-
ce” to przejmująca, bardzo osobista 
historia życia niezwykłej kobiety z 
egzotyczną i dziką przyrodą w tle. 
Opowiada także o ludziach, którzy, 
choć obcy, próbują stworzyć swój 
nowy dom właśnie w Afryce, której 
pragną być częścią i za którą czują 
się odpowiedzialni. I gdy wydawa-
ło się, że ziściły się  marzenia Kuki, 
los bardzo brutalnie  ją doświadczył. 
Przeżyła ogromny dramat- śmierć 
męża i syna. Ta niewyobrażalna tra-
gedia nie złamała tej silnej kobiety. 
Dla uczczenia ich pamięci założy-

ła fundację The Gallmann Memorial 
Found, której celem było wypraco-
wanie metod harmonijnego współist-
nienia człowieka i naturalnego śro-
dowiska.

Historia Kuki Gallmann na 
wszystkich Klubowiczkach wywarła 
ogromne wrażenie i głęboko wzru-
szyła. Czytając „Marzyłam o Afry-
ce”, przypominają się sceny z „Po-
żegnania z Afryką” Karen Blixen. I 
choć Afryka Kuki Gallmann różni się 

od tej, którą ukazała Karen Blixen, a 
obie autorki dzieli pokolenie, łączy 
je wysoka cena, jaką musiały zapła-
cić za swoje marzenia…  Polecamy 
wszystkim wrażliwym!

A już za miesiąc kolejne spo-
tkanie DKK. Tym razem będziemy 
rozmawiać o naszych południowych 
sąsiadach, których starał się poznać 
i z którymi się zaprzyjaźnił Marcin 
Szczygieł.…  

Do  zobaczenia 29 grudnia!

Cena marzeń

24 listopada w dziale dziecię-
co-młodzieżowym Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyło się spo-
tkanie pod hasłem „Przystanek: stra-
chy”. Dzieci ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego wraz z 
paniami Dorotą Wanszewicz i Justy-
ną Pawłowską przekazały pracę pla-
styczną „Legenda”, pokłosie nasze-
go poprzedniego spotkania.

Późną jesienią, gdy dni były 
coraz krótsze, a wieczory dłuższe, 
rozpoczynała się niegdyś na wsi 
pora kojarzenia małżeństw. Wierzo-
no w obecność wszelkiego rodzaju 
duchów, złe moce, które odsłaniały 
przyszłość. 24 listopada, tzw. Kata-
rzynki, był okresem wróżb dla chłop-
ców, zaś 29 listopada w wigilię św. 
Andrzeja wróżono dziewczętom do-

brych mężów. Współcześnie, wie-
czory andrzejkowe organizowane są 
dla zabawy w gronie przyjaciół, kla-
sach, na prywatkach.

Bibliotekarka zaproponowa-
ła uczestnikom zabawę w oswajanie 
własnych strachów. W kameralnym 
gronie łatwiej mówić o tym, czego bo-
imy się. Straszydła, potwory, duchy, 
wampiry budzą się w naszych umy-
słach w najmniej oczekiwanym czasie. 
Dzieci z zainteresowaniem wysłucha-
ły opowieści pod tytułem „Zuza i pa-
wilon strachów” o dziewczynce, która 
przepadała za jazdą kolejką strachów, 
wśród rozmaitych upiorów i stworów. 
Najlepszym przyjacielem Zuzy był 
chłopiec o imieniu Paul, który nie cier-
piał się bać. Zuza porwana przez mon-
strum z długimi ramionami, zaskoczo-

Przystanek: strachy

na a zarazem przerażona, nie umiała 
opowiedzieć żadnej historii, której za-
żądało straszydło. Bohaterem został 
Paul, który okazał się odważnym po-
gromcą straszydeł. Nauczycielki Doro-
ta Wanszewicz i Justyna Pawłowska 
wykonały z dziećmi obrazki z duchami 
oraz przedstawiły wesołe wiersze z ry-
mami ze „Strasznej książki czyli Upior-
nej zabawy w rymy” Małgorzaty Strzał-
kowskiej. Podczas spotkania czas 
umilały nam różne zagadki literackie, 
rozpoznawanie „strasznych” postaci 
i rozmowy o wróżbach. Ciekawostką 
była wróżba z zapałek. Każdy uczest-
nik przyglądał się rysunkowi i wybrał 
po jednej zapałczanej kompozycji. Po-
znaliśmy odpowiedzi na pytania:, Ja-
ka(i) jesteś? albo, Co cię czeka?

Staramy się, aby nasze spo-
tkania w MBP przy ul. Piastowskiej 
1 dostarczyły wielu wrażeń i rado-
ści podczas odkrywania tajemnic w 
świecie książek. Serdeczne pozdro-
wienia dla miłych uczestników cyklu 
spotkań „Biblioteczne bajanie”.

Młody czytelniku, jeśli pasjo-
nują cię przygody i niezwykli bohate-
rowie sięgnij po książki: „Opowieści 
straszne i niestraszne” Cornelia Fun-
ke, „Pogromca potworów a magia 
strachu” Wojciech Kołyszko, „Noc-
ne straszydła: dlaczego dzieci boją 
się zasypiać” Irene Wineman Mar-
cus, „Oliver Moon i wakacyjny hor-
ror” Sue Mongredien, „Mała książka 
o strachach” Pernilla Stalfelt. 

ŻYCZYMY FANTASTYCZNEJ 
LEKTURY!    

  Jolanta Pawlak

17 listopada odbyła się w 
Przedszkolu Publicznym nr 7 „Ku-
busia Puchatka” wspaniała impreza 
czytelnicza pod hasłem „Misie kon-
tra Smerfy”. Bibliotekarka Jolanta 
Pawlak z działu dziecięcego Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Piastowskiej 1 odwiedziła grupę 
„Tygryski” i ich opiekunkę Elżbie-
tę Stiepańczuk. Literacki listopad to 
miesiąc, w którym króluje postać mi-
sia. Spotkanie z dziećmi rozpoczęto 
wierszem o zatroskanym niedźwiad-
ku, który marzył o zimowych butach i 
kiedy je dostał, niechcący zjadł. 

Grupę „Tygryski” podzielono 
na zespoły „Misie” oraz „Smerfy” 
i od tej pory liczone były punkty 
za każde dobrze wykonane za-
danie. Dzieci na podstawie ksią-
żeczki „Smerfetka wśród zwierząt” 
rozwiązywały zagadki rysunkowe. 
„Misie” opisywały wygląd smer-
fów, żywiołowo odpowiadały na 
pytania związane z życiem smer-
fów (otoczenie, zajęcia, przygody). 
„Smerfy” natomiast opowiadały o 
różnych misiach z bajek (imiona, 
zwyczaje, jedzenie). Na tablicy wi-
siały plansze z postaciami smer-
fów i misiów, aby je zapamiętać. 
Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś 
Paddington, Mis Beniamin oraz 
Papa Smerf, Smerfetka, Ważniak 
najczęściej byli wymieniani. Bi-
bliotekarka Jolanta Pawlak przed-
stawiła kilka książek z misiami i 

smerfami. Każdy mógł oglądać 
książki i później przekazać kole-
dze. Przedszkolaki pytane o róż-
nice i podobieństwa książek lekko 
zmieszały się, ale już po chwili po-
dawały dobre odpowiedzi. Zespół 
„Misie” przegrywał początkowo 1 
punktem ze „Smerfami”. W trakcie 
konkurencji literacko-sportowych 
wyrównał 20 do 20. Przedszkolan-
ka Elżbieta Stiepańczuk przepro-
wadziła zabawę dotykową „Gdzie 
jest miś?”  oraz „Czapki smerfów”, 
w której ważny był dobry wzrok. 
Maluchy zwłaszcza 4-5-latki lubią 
ruch. Podczas słuchania piosenek 

o smerfach wymyślane były cieka-
we figury taneczne. Radosne, roz-
luźnione, zadowolone dzieci po-
znały historię przyjaciół Tygryska i 
Misia poszukujących szczęścia w 
opowiadaniu „Idziemy po skarb”. 

Na zakończenie spotkania 
dzieci dostały malowanki z bajko-
wymi bohaterami, a także słodkie 
smerfy i misie o owocowym sma-
ku. Grupa „Tygryski” pod opieką na-
uczycielki Elżbiety Stiepańczuk z PP 
nr 7 „Kubusia Puchatka” spisała się 
i SMERFASTYCZNIE, i MISIOWO! 

   Jolanta Pawlak

Misie kontra Smerfy

Uczestnicy  Środowiskowego 
Hufca Pracy w Dzierżoniowie, któ-
rzy są uczniami Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Bielawie, wzięli udział 
w Magicznym Spotkaniu Andrzej-
kowym, który przybliżył tradycje i 
obrzędy związane z tym świętem. 
Szkolna świetlica dzięki rozpalonym 
świecom, gwiezdnym dekoracjom w 
czarno-srebrnej tonacji zamieniała 
się w nastrojowe miejsce, gdzie za-
równo dziewczęta i chłopcy z wiel-
kim zaciekawieniem słuchali co los 
przygotował im na najbliższy czas. 
Jego przepowiednie ukryte były w 
„Magicznych liczbach i literach”, „ 
Mowie kwiatów”, „ Kolorach”. 

„Czary mary”
Dużo emocji dostarczyła zaba-

wa w „ butelkę”, choć tym razem w 
całkiem nieznany przez nich sposób. 
Podczas wieczorku sprawdzili nawet 
swoje umiejętności matematyczne, 
zliczając swoje daty urodzin, tak aby 
dowiedzieć się, jaką według numero-
logii są liczbą. Po takich wyczynach 
słodki poczęstunek, jak najbardziej był 
wskazany, tym bardziej, że na wszyst-
kich czekały następne gry i zabawy. 

Mam nadzieję, że tak spędzony 
czas przysłuży się pozytywnie mło-
dzieży, a to co zostało jej wywróżone, 
przyniesie same najlepsze chwile. 

Dorota Sikorska
Wychowawca ŚHP w Dzierżoniowie
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W 8 kolejce spotkań Bielawianka 
Bester wygrała na wyjeździe z zespołem 
AKS Strzegom 3:0. Mecz był jednostron-
nym widowiskiem, prowadzony pod dyk-
tando naszego zespołu. Powodem tak 
słabej dyspozycji Strzegomian w tym spo-
tkaniu na pewno był fakt, że zabrakło w 
ich składzie nominalnego rozgrywającego 

i z konieczności musiał rozgrywać kapitan AKS-u, przyjmujący 
Grzegorz Ważydrąg.

Najdziwniejszy przebieg miał set drugi w którym zespół 
Bielawianki Bester przy wyniku 8:2 pozwolił gospodarzom roz-
winąć na moment skrzydła, dzięki czemu doprowadzili oni do 
remisu po 9. Za skórę naszym siatkarzom w tym fragmencie 
gry zaszedł rezerwowy zawodnik AKS-u, który wszedł z ławki 
rezerwowych na zagrywkę i stworzył spustoszenie w naszym 
zespole. To zmusiło trenera Andrzeja Zemanka do wzięcia 
pierwszego i jak się później okazało jedynego czasu dla swo-
jego zespołu. Od stanu 9:9 na parkiecie rządził już tylko ze-
spół Bielawianki zdobywając trzykrotnie długimi seriami punk-
ty i wygraliśmy tego seta wygraliśmy do 14. 

O secie pierwszym i trzecim można powiedzieć że były 
one bez historii, wypracowane prowadzenie Bielawianki od 
samego początku do samego końca.

AKS Strzegom - Bielawianka Bester 0:3 (-13, -14, -15)
Skład Bielawianki: K. Kurpiel, B. Jerzyk, P. Borkowski, D. 

Pacioch, P. Skibicki, B. Szymeczko, M. Malczewski (libero 1), 
oraz J. Budziński (libero 2), K. Stryczniewicz, M. Polakowski, 
W. Malczewski, P. Dobrzański.

Tak więc po raz ósmy z rzędu Bielawianka Bester nie 
traci ani jednego seta i zdecydowanie prowadzi w tabeli III ligi. 
W innym ciekawym meczu tej kolejki TKKF Wołów kontra KS 
Milicz, czyli drużyn zajmujących odpowiednio 4 i 3 miejsce 
lepszy okazał się Milicz, wygrywając 3:1. Choć do zakończe-
nia rundy zasadniczej pozostało jeszcze 10 kolejek spotkań, 
to praktycznie już teraz można powiedzieć, że w walce o dwa 
pierwsze miejsca premiowane turniejami o II ligę pozostają już 
tylko trzy drużyny (Bielawa, Złotoryja i Milicz). Aktualna tabe-
la znajduje się na http://www.bielawianka-siatkowka.pl/index.
php?i=52

*****
Juniorzy kończą Gr.1 na 3 miejscu

Już przed ostatnim meczem naszych juniorów w Gr. 1 
było wiadomo, że w przypadku wygranej nie mamy szansy na 
zajęcie drugiego miejsca, a w przypadku przegranej nie spad-
niemy niżej niż 3 pozycja.

Bielawscy juniorzy podeszli jednak bardzo poważnie 
do spotkania z Chojnowem i wręcz zmietli gości z parkietu. 
Pierwszy set pokazał, że wygrać ten mecz może tylko Bie-
lawianka Bester. Wygrana do 8 to nawet jak na rozgrywki ju-
niorskie nie często spotykany wynik. We wszystkich setach po 
wypracowaniu odpowiedniej przewagi trener Zemanek wpro-
wadzał na parkiet zawodników trenujących w klubie od nie-
dawna, tak aby zdobywali doświadczenie na boisku i nabierali 
pewności siebie.

Bielawianka Bester – UKS Oriens Chojnów (8, 12, 20)
Juniorzy wystąpili w składzie: T. Byczek, T. Rzeszótko, 

J. Kapczuk, D. Chmielowiec, Ł. Usowicz, A. Walczak, D. Cel-
mer (libero) oraz Ł. Oleszczuk, B. Rudzki, J. Biłozor, D. Tubek.

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

To jednak nie koniec rozgrywek JUNIORSKICH na Dol-
nym Śląsku. Teraz Wydział Gier i Dyscypliny DZPS-u według 
miejsc zajętych w obu grupach utworzy pary, w których zespo-
ły będą rywalizować o pozycje końcowe.

*****
Historyczne osiągnięcie siatkarzy Bielawianki Bester

W 9 kolejce spotkań zespół Bielawianki Bester go-
ścił we własnej hali drużynę MUKS Ikar Legnica. Było to 
zarazem ostatnie spotkanie pierwszej rundy sezonu za-

sadniczego III ligi dolnośląskiej. Następnych 9 meczy bę-
dzie już bowiem rundą rewanżową. A więc przed tym spo-
tkaniem istniała tylko jedna niewiadoma, a mianowicie to, 
czy ze wszystkimi zespołami grającymi w III lidze dolno-
śląskiej wygramy i to w dodatku stosunkiem setów 3:0. 
I tym razem było tak jak poprzednio. Nasi siatkarze odesłali 
z kwitkiem gości z Legnicy, wygrywając to spotkanie bardzo 
zdecydowanie i przekonywująco 3:0. 

Bielawianka Bester  -  MUKS Ikar Legnica 3:0 (17, 16, 11)
Skład Bielawianki Bester: K. Kurpiel, B. Jerzyk, P. Bor-

kowski, B. Szymeczko, P. Skibicki, D. Pacioch, J. Budziński 
(libero), oraz M. Polakowski, P. Dobrzański, W. Malczewski, 
K. Stryczniewicz.

Widzów: około 180
Tak więc na półmetku rozgrywek możemy się po-

szczycić mianem drużyny niepokonanej, a w dodatku z 
rekordowym bilansem setów 27:0 ! Przeliczając stosunek 
małych punktów do liczby rozegranych wszystkich se-
tów Bielawianka Bester kończyła w tej rundzie seta śred-
nio wynikiem 25:16 ! Jest to historyczna chwila w historii 
Bielawskiej siatkówki, albowiem nigdy wcześniej nie było 
takiej serii wygranych meczów. Gratulacje dla całego ze-
społu, trenera Andrzeja Zemanka i całego zarządu klubu!!!

Licznie zgromadzeni na tym spotkaniu kibice oprócz 
emocji czysto sportowych mieli także szansę wygrać nagrody 
ufundowane przez: pana Piotra Kinera - właściciela Restaura-
cji ”Rodos” z Bielawy,  pływalnię miejską Aquarius oraz pana 
Kazimierza Aftanasa - autora książki „Ilustrowana Kronika Bie-
lawy”. Za ufundowane nagrody serdecznie dziękujemy.

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

******
W pierwszym meczu finału „B” lepsi juniorzy Bielawianki
Rywalizujący o miejsca 6-9 w lidze JUNIORÓW na Dol-

nym Śląsku zespół Bielawianki Bester pokonał po 5 setowej 
bitwie rówieśników z Góry 3:2. Było to pierwsze spotkanie w 

ramach dwumeczu pomiędzy tymi zespołami, a więc przed re-
wanżem, który odbędzie się za tydzień w Górze, w trochę lep-
szej sytuacji znajdują się młodzi siatkarze Pogoni. Jednak to 
jest sport a nasi juniorzy wielokrotnie udowodnili, że potrafią 
się zmobilizować na ważne mecze, więc liczymy na pozytyw-
ne wieści z Góry. 

Zwycięzca tego dwumeczu zagra ze zwycięzcą drugiej 
pary o miejsce 6-7 a przegranym pozostanie rywalizować o 
miejsca 8-9.
Bielawianka Bester  -  MKS Pogoń Góra 3:2 (-24, 22, -17, 21, 13)

Juniorzy wystąpili w składzie: T. Byczek, T. Rzeszótko, 
J. Kapczuk, D. Chmielowiec, A. Walczak, Ł. Usowicz, D. Cel-
mer (libero) oraz Ł. Oleszczuk, B. Rudzki, J. Biłozor, D. Tu-
bek.Wyniki znajdują się na http://www.bielawianka-siatkowka.
pl/index.php?i=51

*****
Bielawianka Bester – Chrobry Głogów 3:0
W meczu 10 kolejki zespół Bielawianki Bester pokonał w 

trzech setach SPS Chrobry Głogów. Jest to dziesiąta wygrana 
Bielawskiego zespołu w tym sezonie, tym samym w dalszym 
ciągu prowadzimy w tabeli III ligi. 

Bielawianka Bester - SPS Chrobry Głogów 3:0 (14, 18, 17)
Skład Bielawianki: K. Kurpiel, B. Jerzyk, P. Borkowski, 

D. Pacioch, P. Skibicki, B. Szymeczko, J. Budziński (libero), K. 
Stryczniewicz, M. Polakowski, W. Malczewski, P. Dobrzański, 
D. Chmielowiec.

Widzów: ponad 200
*****
Juniorom Bielawianki pozostała walka o 8-me miejsce
Niestety nie udało się naszym juniorom wygrać dwume-

czu z Pogonią Góra i pozostała im teraz walka o miejsce 8 
wśród drużyn juniorskich na Dolnym Śląsku. Po zwycięstwie 
przed tygodniem w Bielawie 3:2 nasi juniorzy ponieśli porażkę 
0:3 na wyjeździe. Na wynik spotkania w Górze miał na pewno 
wpływ brak kilku podstawowych zawodników Bielawianki Be-
ster, co sprawiło że trener Zemanek do gry musiał desygno-
wać  mniej doświadczonych siatkarzy.

MKS Pogoń Góra – Bielawianka Bester  3:0 (22, 21, 23)
Wyniki znajdują się na http://www.bielawianka-siatkow-

ka.pl/index.php?i=51
Gratulujemy i zapraszamy kibiców na następne spotka-

nie dopiero w 2012 roku. Bielawscy siatkarze zaprezentują się 
przed własną publicznością 14-tego stycznia w spotkaniu z 
ULKS ogień Żmigrod. Jest tak, ponieważ mecz kolejki nr 12, 
w którym Bielawianka miała gościć u siebie wicelidera ze Zło-
toryi zostało przełożone na 21 stycznia.

Serdecznie dziękujemy za ufundowane nagrody dla bie-
lawskiej publiczności zgromadzonej na spotkaniu: Panu Łuka-
szowi Kurek z pizzerii KOKO HAUS, dyrekcji Aquariusa oraz 
Panu Kazimierzomi Aftanas. Również serdeczne podziękowa-
nia ślemy w kierunku wydawnictwa Studio Edytor, które ufun-
dowało nam Klubowe Kalendarze na rok 2012. Dziękujemy!!!

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

*****
ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  SIATKÓWKI
Klub Sportowy Bielawianka - Bester Bielawa serdecz-

nie zaprasza na treningi piłki siatkowej chłopców z roczników:
1998 r. i 1999 r. – treningi odbywają się  we wtorki i 

czwartki w godzinach między 15:45 a 17:15 w sali sporto-
wej Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie na os. 
Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywają się we wtorki i 
czwartki w godzinach między 17:30 a 19:00 w sali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie przy ul. Szkol-
nej 5

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

Treningi oczywiście są bezpłatne. Zapraszamy !!!

Dziękujemy za owocną współpracę naszym sponsorom, 
partnerom oraz patronom medialnym i zachęcamy także inne 
instytucje do współpracy. Zapraszamy na naszą stronę: www.
bielawianka-siatkowka.pl

Wygrana 3:0 z AKS Strzegom w 8 kolejce

25 listopada dzieci z Przedszkola Publicznego nr 7 
„Kubusia Puchatka” zaprosiły do siebie bibliotekarkę Jolantę 
Pawlak z działu dziecięcego Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie na „Dzień Pluszowego Misia”. 

Grupa „Kłapouszki” wraz z przedszkolanką Justyną 
Grzesiak z niecierpliwością czekały na rozpoczęcie spotkania. 

„Dzień Pluszowego Misia” to czas zabawy, przytulania i po-
znawania historyjek o misiach. „Kłapouszki” przyniosły swoje 
ulubione pluszowe zabawki. Nic nie szkodzi, że nie wszystkie 
były misiami, przecież bajkowy miś ma wielu przyjaciół. Każ-
de dziecko przedstawiło zabawkę z imienia i opisało wygląd 
pluszaka. 

Bibliotekarka, z pomocą misia Paska, ośmieliła dzieci do 
rozmowy o bajkowych misiach. Okazało się, że maluchy zna-
ją dużo misiów: Uszatka, Puchatka, Yogiego, Gumisie, Baloo, 
Kodę. Z zaciekawieniem oglądały obrazki z Misiem Padding-
tonem, zabawnym niedźwiadkiem w dużym kapeluszu i z wa-
lizką w łapie. Bibliotekarka mówiła o tym, że misie z książek 
pochodzą z różnych krajów np. Polski, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki . 4-latki niekiedy myliły 
nazwę kraju z miastem, ale i tak zadziwiały wiadomościami o 
zwyczajach tych zwierząt. 

Nie było czasu na nudę. Głośne czytanie wierszy, oglą-
danie książeczek, odgadywanie zagadek przeplatane było za-
bawą taneczną w parach lub kole, przytulaniem pluszaków 
oraz śpiewaniem piosenek „Dwa malutkie misie”, „Niedźwiedź”, 
„Pluszowy miś”. Pani Justyna Grzesiak znakomicie przygoto-

wała swoich podopiecznych do zabawy o misiach i z misiami. 
Po wysłuchaniu opowiadania „Pan Miś chrapie” dzieci pięknie 
odpowiadały na pytania związane z tekstem. Wszystkie odpo-
wiedzi były poprawne. W nagrodę maluchy otrzymały kolorowe 
zakładki do książki oraz żelowe misie do schrupania. 

Bibliotekarka Jolanta Pawlak spotkała się tego misiowe-
go dnia również z grupą „Prosiaczki” i nauczycielką Renatą 
Majcher. Zrobiło się przytulnie, gwarno i bardzo miło. 6-lat-
ki nie spodziewały się wizyty pani z biblioteki miejskiej, któ-
rą wielu pamiętało z innych spotkań z książką. Po krótkim 
wprowadzeniu, o porach roku i przypomnieniu, że niedźwie-
dzie zimą zasypiają, wysłuchały historyjki o tym „Jak Puchatek 
witał zimę”. Zbiorek opowiadań „Rośnij z Kubusiem Puchat-
kiem” jest idealny do poznania wszystkich przyjaciół Kubusia 
Puchatka. Wie o tym cała społeczność przedszkola - nazwy 
grup pochodzą od imion bohaterów książki „Kubuś Puchatek” 
Alana Aleksandra Milne’a. 

Bibliotekarka serdecznie pożegnała się z dziećmi, ży-
cząc im cudownej zimy i wspaniałych chwil z przyjaciółmi przy 
czytaniu książek. „Dzień Pluszowego Misia” w gronie „Kłapo-
uszków” i „Prosiaczków” z PP nr 7 „Kubusia Puchatka” należy 
zaliczyć do udanych! 

     Jolanta Pawlak

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
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06 – 08.01
LISTY DO M. godz.19.00 prod. 

POL
Przez lata kobiety wylewały łzy 

razem z Bridget Jones, zakochiwały się 
na zabój w Hugh Grancie i śmiały się, 
nawet kiedy w perspektywie czterech 
wesel, pojawiał się pogrzeb. Teraz czas 
na film Listy do M., w którym pogubieni 
życiowo bohaterowie odkryją, że to, co 
ich spotkało, to właśnie miłość! 

13 -15.01
LATAJĄCA MASZYNA 

godz.17.00 prod. POL/ANG
Familijna produkcja animowa-

no-aktorska twórców oscarowego 
„Piotrusia i Wilka”.

Fabuła filmu dzieli się na dwie 
części. W części I dwójka dzieci odnaj-
duje stary fortepian, w którym zaklęta 
jest dusza Chopina. Instrument zamie-
nia się w latającą maszynę i zabiera 
bohaterów w pełną przygód podróż po 
Europie. W części II – londyńska bizne-
swoman Georgie, para jej dzieci oraz 
pianista Lang Lang zostają wciągnięci 
do świata animowanego filmu , gdzie 
czeka ich misja sprowadzenia latającej 
machiny z powrotem do Polski, do kra-
ju urodzenia Fryderyka Chopina.

BABY SĄ JAKIEŚ INNE 
godz.19.00 prod. POL

Dwóch prawdziwych facetów, 
których połączyła ekscytująca nocna 
wyprawa (najbardziej niegrzeczni w 
swojej karierze Robert Więckiewicz i 
Adam Woronowicz), stawia czoło zma-
sowanemu atakowi perfidnych przed-
stawicielek płci przeciwnej i rozprawia 
się ze wszystkimi okowami męskiej 
swobody w sfeminizowanym świecie.

   kom lg

W dniu 2 grudnia w sali teatru 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
odbyła się promocja albumu „Biela-
wa i okolice w obiektywie”, którego 
autorami są: Jarosław Florczak, 
Rafał Smoliński i Zdzisław Gol-
mont. 

W promocji tej uczestniczyli 
m. in.: Mariolla Jonas – wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Bielawy, 
Julian Golak -  radny województwa 
dolnośląskiego i Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Polsko 
- Czeskich Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, Jadwiga Sierka – prezes 
Towarzystwa Miłośników Niemczy 
i Ziemi Niemczańskiej, Grażyna 
Smolińska – prezes Bielawskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ma-
ria Osiewała – dyrektor Miejskiego 
Zarządu Placówek Oświaty, Wanda 
Kowalczyk – zastępca przewodni-
czącego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, Rafał Brzeziń-
ski – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Jan Gładysz – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki, Aleksander Siódmak  - prezes 
Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokal-
nego, Kazimierz Rachowiecki – 

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, 
Krzysztof Pludro i Tadeusz Ła-
zowski – honorowi obywatele na-
szego miasta, radni, przedstawiciele 
Zarządu i członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy. Wszystkich przy-
byłych powitała Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. 
Uroczystość uświetnił krótki występ 
zespołu ERATO pod kierunkiem Elż-
biety Zachowskiej oraz Karolina 
Wójcik, która recytowała wiersze 
bielawskiej poetki Heleny Krasno-
borskiej.

Album „Bielawa i okolice w 
obiektywie” został wydany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy ze 
środków Gminy Bielawa, Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki i Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy. 

Autorzy uwiecznili na foto-
grafiach urodę dzisiejszej Bielawy. 
Część zdjęć wykonana jest nowo-
czesną techniką - są to  fotografie 
trójwymiarowe, które należy oglądać 
przez załączone do każdego eg-
zemplarza  specjalne okulary. 

Promocja albumu zakończyła 
się wpisywaniem przez autorów de-
dykacji.

Album fotograficzny „Bielawa i okolice w obiektywie”.

5 grudnia nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu, na który prze-
kazano 43 prace i zestawy ozdób 
choinkowych, wykonanych przez 
mieszkańców Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Po raz kolejny wie-
le prac miało charakter „bombki”, a 
dwa zestawy składały się z ozdób 
o charakterze jadalnym (pierniki). 
Postanowiono więc podzielić nagro-
dy osobno wśród twórców bombek, 
osobno wśród twórców ozdób cho-
inkowych i świątecznych oraz wśród 
autorów pierników.

Jury w składzie: Jan Gładysz – 
dyrektor MOKiS-u, Ewa Glura – pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, 
Barbara Lesiewicz – redaktor Wia-
domości Bielawskich i Jarosław Flor-
czak – animator kultury, wybrało naj-
ciekawsze prace i przyznało nagrody. 

Za najładniejsze uznano bombki: 
Mateusza i Martyny Śmieja z Bielawy 
– I miejsce, Angeliki Cieśli z Myśliszo-
wa – II miejsce i Pauliny Dąbrowskiej 
z Pieszyc – III miejsce. Wyróżnienia 

VII Otwartego Konkursu Ozdób Choinkowych rozstrzygnięty
otrzymali: Patrycja Bzdeń – Bielawa, 
Aleksandra i Szymon Grabowscy -  
Bielawa, Natalia Ochocka – Dzierżo-
niów, Karolina Gawlik – Gilów, Maria 
Kaszczyszyn – Bielawa, Anna Czer-
wińska – Bielawa.

Wśród ozdób choinkowych i 
świątecznych za najładniejsze uzna-
no ozdoby wykonane przez Okta-
wiana Szyburskiego z Pieszyc, 
a w dalszej kolejności Agnieszki 
Wierzbickiej z Bielawy i Karoliny 
Mai Czapli z Bielawy. Wyróżnienia 
otrzymali: Agata Szymczakiewicz 
z Pieszyc, Klaudia Janik z Pieszyc, 
Wiktoria Hałaczkiewicz z Bielawy i 
Monika Zamorska z Dzierżoniowa.

Rodzinną nagrodę specjalną 
za pierniki otrzymały: Julia i Monika 
Holiczek Niedbała z mamą – Biela-
wa (I miejsce) i Oliwia Jędrychow-
ska z mamą (II miejsce). 

Nagrody ufundowane przez MO-
KiS w Bielawie zostały wręczone w dniu 
5 grudnia podczas uroczystego zapale-
nia światełek na Pl. Wolności w Bielawie.

W niedzielę 20 listopada w Ja-
worznie odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Jiu Jitsu. W zawodach rywalizowa-
li seniorzy, juniorzy oraz kobiety. Za-
paśniczy Klub Sportowy Bielawianka 
Bielawa reprezentowała 3 osobowa 
drużyna w składzie: Krzysztof Szczer-
kowski -85kg,  Mateusz Urban -79kg 
oraz Norbert Warchoł. Najlepiej ze 
startujących wypadł walczący trener 
Norbert Warchoł, który zdobył srebr-
ny medal w kategorii -67kg. Niestety, 
Mateusz oraz Krzysztof musieli uznać 
wyższość swoich rywali i przegrali w 
walkach eliminacyjnych. 

Listopad nie był dla nas szczęśli-
wy, gdyż nadal kliku zawodników boryka 
się z urazami i nie mogli rywalizować w 

Srebro dla Norberta !
zawodach. Mateusz oraz Krzysiek dali z 
siebie wszystko w swoich pojedynkach, 
ale w ważnych momentach walk zabra-
kło im doświadczenia turniejowego. 

- Ze swoich walk jestem na-
prawdę zadowolony. Po raz kolejny 
wracam z ważnej imprezy sportowej 
z medalem. Niestety, nie udało mi 
się wygrać walki finałowej, ale i tak 
byłem zadowolony z jej przebiegu. 
Dziękuje wszystkim kolegom z klu-
bu, dzięki którym mogłem się przy-
gotować się do tych zawodów.

Chciałbym również zachęcić 
wszystkie dzieci oraz młodzież do aktyw-
nego spędzania czasu na macie oraz do 
odwiedzania naszych relacji z treningów, 
zawodów – powiedział Norbert Warchoł.

Święty Mikołaj zainaugurował okres świąteczny 
5 grudnia na bielawskim rynku odbyło się uroczyste zapalenie światełek 

z udziałem Świętego Mikołaja. Jak co roku dzieci wraz z rodzicami zebrały się 
w centrum Bielawy i głośnymi radosnymi okrzykami przywitały Mikołaja, który 
pojawił się przy Urzędzie Miasta z witany specjalnymi buchającymi ogniami. 
W oczekiwaniu na uroczyste zapalenie światełek, został rozstrzygnięty kon-
kurs ozdób choinkowych organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztu-
ki, po czym po wypowiedzeniu specjalnego zaklęcia i po magicznym ruchu 
Mikołaja, bielawski rynek oświetliła świąteczna iluminacja. 

Dodatkowa atrakcją były specjalne seanse laserowe wyświetlane na 
budynku Urzędu Miasta połączone z wielobarwnym oświetleniem architek-
tonicznym. Nie zabrakło również pokazu sztucznych ogni, pirotechniki sce-
nicznej, a wszystko po to, by dzieci 6 grudnia mogły przywitać Świętego 
Mikołaja najpiękniej jak potrafią. 

Osoby, które nie odebrały nagród w świątecznym konkursie ozdób 
choinkowych, mogą to uczynić w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bie-
lawie od 8.00 do 16.00. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza 

 
18 grudnia
g.12.00 – 19.00 -  JARMARK BOŻONARODZENIOWY – impreza ple-

nerowa w programie m.in. świąteczne kiermasze handlowe, przedstawienia 
jasełkowe dla dzieci, prezentacje sceniczne – kolędy i wiele innych atrakcji 
i niespodzianek (patrz afisz) – Plac Wolności

19  grudnia 
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – „Świąteczne tradycje” -  wykład Tade-

usza Polaka  - Teatr Kino MOKiS
31 grudnia
23.55 –  Powitanie Nowego Roku – Życzenia, pokaz sztucznych ogni, 

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy z atrakcyjnymi nagrodami – Plac Wolności
*****

Szanowni Mieszkańcy Bielawy !
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Nowego Roku  2012
składamy  najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wielu radości oraz sukcesów  w życiu  osobistym i zawodowym.

Jednocześnie prosimy o przyjęcie podziękowań za okazane wszelkie 
dobro i czynny udział w imprezach organizowanych w mijającym roku.

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie

Bezpieczne ferie 
ze Strażą Miejską

Dlaczego dzieci nie powinny 
bawić się fajerwerkami, jakie zagro-
żenia mogą spowodować wyroby pi-
rotechniczne oraz jak bezpiecznie 
bawić się zimą? Odpowiedzi na te i 
inne pytania uczniowie bielawskich 
podstawówek poznają podczas 
spotkań z miejskimi strażnikami.  
 Funkcjonariusze przygotowali dla 
dzieci program edukacyjny, który 
ma pomóc najmłodszym bezpiecz-
nie spędzić wolny czas od nauki, 
podczas nadchodzących świąt i fe-
rii zimowych. Strażnicy rozmawiają z 
uczniami jak bezpiecznie bawić się 
na lodowisku, stoku narciarskim, czy 
w trakcie zimowego spaceru. Funk-
cjonariusze nie tylko rozmawiają z 
najmłodszymi ale wyświetlają im fil-
my, zdjęcia edukacyjne i multime-
dialne prezentacje. 

- Dzieci chętnie uczestniczą w 
zajęciach, pytają nas jak bezpiecz-
nie bawić się na śniegu oraz dla-
czego fajerwerki mogą być dla nich 
niebezpieczne. Widzimy, że dla 
uczniów takie spotkania są bardzo 
potrzebne – zauważa funkcjona-
riuszka bielawskiej Straży Miejskiej 
Agnieszka Osiewała. 

Obecnie strażnicy rozmawia-
ją z uczniami podstawówek, wcze-
śniej z programem „Bezpieczne ferie” 
odwiedzali bielawskie przedszkola. 
Spotkanie z funkcjonariuszami były 
dla przedszkolaków dużym wydarze-
niem. Wrażenia z wizyty i co najważ-
niejsze, zapamiętane zasady bez-
pieczeństwa, maluchy opowiadały 
później swoim rodzicom i dziadkom.

                        Łukasz Masyk 
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1  N NOWY ROK, MIECZYSŁAWA
2  Pn Grzegorza, Izydora
3  Wt Arlety, Danuty
4  Śr Angeliki, Elżbiety
5  Cz Edwarda, Szymona
6  Pt ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7  So Juliana, Lucjana
8  N JULIUSZA, SEWERYNA
9  Pn Marceliny, Marianny
10 Wt Dobrosława, Danuty
11  Śr Honoraty, Matyldy
12  Cz Rajmunda, Arkadiusza
13  Pt Bogumiły, Weroniki
14  So Domosława, Feliksa
15  N Dąbrówki, Arnolda
16  Pn Waldemara, Włodzimierza
17  Wt Antoniego, Rościsława
18  Śr Małgorzaty, Piotra
19  Cz Henryka, Mariusza
20  Pt Fabiana, Sebastiana
21  So Agnieszki, Jarosława
22  N ANASTAZEGO, WINCENTEGO
23  Pn Ildefonsa, Rajmunda
24  Wt Mileny, Franciszka
25  Śr Elwiry, Miłosza
26  Cz Michała, Tymoteusza
27  Pt Anieli, Przybysława
28  So Karola, Tomasza
29  N JÓZEFA, FRANCISZKA
30  Pn Martyny, Macieja
31  Wt Ludwiki, Marceliny

1  Śr Seweryna, Ignacego
2  Cz Joanny, Marii
3  Pt Błażeja, Oskara
4  So Joanny, Weroniki
5  N ADELAJDY, AGATY
6  Pn Antoniego, Bogdana
7  Wt Romualda, Ryszarda
8  Śr Hieronima, Jana
9  Cz Apolonii, Mariana
10 Pt Elwiry, Scholastyki
11  So Grzegorza, Marii
12 N RADOSŁAWA, BENEDYKTA
13  Pn Katarzyny, Grzegorza
14  Wt Cyryla, Walentego
15  Śr Faustyna, Jowity
16  Cz Danuty, Julianny
17  Pt Łukasza, Zbigniewa
18  So Konstancji, Szymona
19  N JÓZEFA, MARCELEGO
20  Pn Ludmiły, Leona 
21  Wt Eleonory, Piotra
22  Śr Małgorzaty, Marty 
23  Cz Izabeli, Romany
24  Pt Bogusza, Macieja
25  So Cezarego, Wiktora
26  N ALEKSANDRA, MIROSŁAWA
27  Pn Anastazji, Gabriela
28  Wt Romana, Makarego
29  Śr Romana, Cyryla

1  Cz Antoniny, Rogera
2  Pt Heleny, Halszki
3  So Kunegundy, Maryny
4  N EUGENIUSZA, KAZIMIERZA
5  Pn Adriana, Fryderyka
6  Wt  Agnieszki, Wiktora
7  Śr Felicity, Tomasza
8  Cz Beaty, Wincentego
9  Pt Dominiki, Franciszki
10  So Aleksandra, Marcela
11  N KONSTANTYNA, LUDOSŁAWA
12  Pn Alojzego, Grzegorza
13  Wt Bożeny, Krystyny
14  Śr Leona, Martyny
15  Cz Longina, Ludwiki
16  Pt Oktawii, Izabeli
17  So Zbigniewa, Patryka
18  N BOGUCHWAŁY, EDWARDA
19  Pn Józefa, Bogdana
20  Wt Eufemii, Klaudii
21  Śr Lubomira, Benedykta
22  Cz Katarzyny, Bogusława
23  Pt Oktawiana, Pelagii
24  So Gabriela, Marka
25  N IRENEUSZA, MARIOLI
26  Pn Emanuela, Larysy
27  Wt Ernesta, Lidii
28  Śr Anieli, Renaty
29  Cz Eustachego, Wiktoryna
30  Pt Amelii, Leonarda
31  So Dobromierza, Gwidona

1  N TEODORY, GRAŻYNY
2  Pn Franciszka, Władysława
3  Wt Ryszarda, Antoniego
4  Śr Izydora, Wacława
5  Cz Ireny, Wincentego
6  Pt Izoldy, Wilhelma
7  So Jana, Dona
8  N WIELKANOC 
9  Pn PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
10  Wt Michała, Makarego
11  Śr Filipa, Leona
12  Cz Zenona, Wiktora
13  Pt Przemysława, Idy
14  So Waleriana, Justyna
15  N ANASTAZJI, WACŁAWY
16  Pn Benedykta, Julii  
17  Wt Roberta, Rudolfa
18  Śr Alicji, Bogusławy
19  Cz Konrada, Leona
20  Pt Agnieszki, Czesława
21  So Anzelma, Bartosza
22  N LEONA, ŁUKASZA
23  Pn Jerzego, Wojciecha
24  Wt Aleksandra, Grzegorza
25  Śr Jarosława, Marka
26  Cz Marceliny, Marii
27  Pt Felicji, Teofila, Zyty
28  So Walerii, Ludwika
29  N KATARZYNY, RITY
30  Pn Donaty, Tamary

1  Wt ŚWIĘTO PRACY
2  Śr Anatola, Zygmunta
3  Cz ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
4  Pt Floriana, Michała
5  So Ireny, Waldemara
6  N FILIPA, JUDYTY
7  Pn Gizeli, Ludmiły
8  Wt Wiktora, Stanisława
9  Śr Bożydara, Grzegorza
10 Cz Antoniny, Izydora
11  Pt Igi, Miry, Ignacego
12  So Joanny, Dominika
13  N GLORII, ROBERTA
14  Pn Bonifacego, Dobiesława
15  Wt Izydora, Zofii
16  Śr Małgorzaty, Andrzeja
17  Cz Weroniki, Brunona
18  Pt Eryka, Feliksa
19  So Iwa, Celestyna
20  N ALEKSANDRA, BAZYLEGO
21  Pn Jana, Kryspina
22  Wt Heleny, Wiesławy
23  Śr Emilii, Iwony
24  Cz Joanny, Marii
25  Pt Magdaleny, Borysława
26  So Pauliny, Eweliny
27  N AUGUSTYNA, JANA
28  Pn Jaromira, Justyny
29  Wt Magdaleny, Urszuli
30  Śr Ferdynanda, Karola
31  Cz Anieli, Kamili

1  Pt Anieli, Jakuba
2  So Marianny, Erazma
3  N KLOTYLDY, LESZKA
4  Pn Kwiryny, Franciszka
5  Wt Walerii, Bonifacego
6  Śr Bogumiły, Norberta
7  Cz BOŻE CIAŁO
8  Pt Medarda, Maksyma
9  So Dominika, Pelagii
10  N MAŁGORZATY, BOGUMIŁA
11  Pn Barnaby, Feliksa
12  Wt Janiny, Jana
13  Śr Antoniego, Lucjana
14  Cz Elizy, Elwiry
15  Pt Jolanty, Wita
16  So Aliny, Anety
17  N ALBERTA, LAURY
18  Pn Elżbiety, Marka
19  Wt Gerwazego, Protazego
20  Śr Bogny, Rafaeli
21  Cz Alicji, Alojzego
22  Pt Pauliny, Jana
23  So Wandy, Zenona
24  N DANUTY, JANA
25  Pn Doroty, Łucji
26  Wt Jana, Pawła
27  Śr Maryli, Władysława
28  Cz Ireneusza, Leona
29  Pt Piotra, Pawła
30  So Emilii, Lucyny 

1  N HALINY, JULIUSZA
2  Pn Jagody, Marii
3  Wt Anatola, Jacka
4  Śr Elżbiety, Malwiny
5  Cz Antoniego, Marii
6  Pt Dominiki, Zuzanny
7  So Benedykta, Estery
8  N EDGARA, ELŻBIETY
9  Pn Lukrecji, Weroniki
10  Wt Antoniego, Olafa
11  Śr Benedykta, Olgi
12  Cz Brunona, Jana
13  Pt Henryka, Kingi
14  So Bonawentury, Ulryka
15  N WŁODZIMIERZA, HENRYKA
16  Pn Benity, Mariki
17  Wt Anety, Bogdana
18  Śr Erwina, Emila
19  Cz Marcina, Wincentego
20  Pt Czesława, Małgorzaty
21  So Daniela, Dalidy
22  N MARII, MAGDALENY
23  Pn Brygidy, Bogny
24  Wt Kingi, Krystyny
25  Śr Krzysztofa, Jakuba
26  Cz Anny, Joachima
27  Pt Lilii, Celestyna
28  So Marceli, Wiktora
29  N MARTY, OLAFA
30  Pn Aldony, Leopolda
31  Wt Heleny, Ignacego

1  Śr Alfonsa, Nadii
2  Cz Euzebiusza, Gustawa
3  Pt Augusta, Lidii
4  So Dominika, Jana
5  N MARIANA, MARII
6  Pn Jakuba, Sławy
7  Wt Doroty, Kajetana
8  Śr Cypriana, Emiliana
9  Cz Edyty, Ryszarda
10  Pt Bogdana, Borysa
11  So Klary, Lidii
12  N EUZEBII, LECHA
13  Pn Diany, Hipolita
14  Wt Alfreda, Euzebiusza
15  Śr WNIEBOWZIĘCIE NMP
16  Cz Joachima, Rocha
17  Pt Anity, Elizy
18  So Bronisława, Heleny
19  N BOLESŁAWA, JANA
20  Pn Bernarda, Samuela
21  Wt Kazimiery, Joanny
22  Śr Zygfryda, Cezarego
23  Cz Apolinarego, Filipa
24  Pt Bartłomieja, Jerzego
25  So Józefa, Luizy
26  N MARII, NATALII
27  Pn Cezarego, Józefa
28  Wt Augustyna, Patrycji
29  Śr Beaty, Jana
30  Cz Feliksa, Róży
31  Pt Bohdana, Izabeli

1 So Bronisławy, Idziego
2  N JULIANA, STEFANA
3  Pn Grzegorza, Izabeli
4  Wt Idy, Julianny
5  Śr Doroty, Wawrzyńca
6  Cz Beaty, Eugeniusza
7  Pt Marka, Reginy
8  So Adrianny, Marii
9  N PIOTRA, ŚCIBORA
10  Pn Aldony, Mścisława
11  Wt Dagny, Jacka
12  Śr Marii, Gwidona
13  Cz Aureliusza, Jana
14  Pt Bernarda, Cypriana
15  So Albina, Marii
16  N CYPRIANA, EDYTY
17  Pn Franciszka, Justyny
18  Wt Irmy, Ireny
19  Śr Januarego, Konstancji
20  Cz Filipiny, Euzebii
21  Pt Jonasza, Mateusza
22  So Joachima, Tomasza
23  N BOGUSŁAWA, TEKLI
24  Pn Gerarda, Ruperta
25  Wt Aurelii, Władysława
26  Śr Kosmy, Wawrzyńca
27  Cz Wincentego, Mirabeli
28  Pt Marka, Wacława
29  So Gabriela, Michała
30  N HIERONIMA, WERY

1  Pn Danuty, Teresy
2  Wt Teofila, Sławomira
3  Śr Jana, Gerarda
4  Cz Rozalii, Konrada
5  Pt Apolinarego, Flawii
6  So Artura, Fryderyka
7  N MARII, MIRELLI
8  Pn Brygidy, Pelagii
9  Wt Arnolda, Dionizego
10 Śr Daniela, Pauliny
11  Cz Aleksandra, Aldony
12  Pt Eustachego, Maksymiliana
13  So Edwarda, Geralda
14  N BERNARDA, LIWII
15  Pn Jadwigi, Teresy
16  Wt Ambrożego, Gawła
17  Śr Ignacego, Wiktora
18  Cz Bogumiła, Juliana
19  Pt Pawła, Ziemowita
20  So Ireny, Jana
21  N CELINY, URSZULI
22  Pn Halki, Salomei
23  Wt Marleny, Seweryna
24  Śr Rafała, Marcina
25  Cz Bonifacego, Darii
26  Pt Damiana, Fabiana
27  So Iwony, Sabiny
28  N TADEUSZA, SZYMONA
29  Pn Euzebii, Felicjana
30  Wt Zenobii, Przemysława
31  Śr Augustyna, Urbana

1  Cz WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2  Pt Bogdana, Tobiasza
3  So Sylwii, Marcina
4  N KAROLA, OLGIERDA
5  Pn Elżbiety, Dominika
6  Wt Feliksa, Jacka
7  Śr Antoniego, Ernesta
8  Cz Bogdana, Seweryna
9  Pt Aleksandra, Genowefy
10  So Andrzeja, Leny
11  N ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12  Pn Witolda, Mateusza
13  Wt Arkadiusza, Stanisława
14  Śr Agaty, Judyty
15  Cz Alberta, Leopolda
16  Pt Edmunda, Małgorzaty
17  So Elżbiety, Grzegorza
18  N ANIELI, KAROLINY
19  Pn Maksyma, Matyldy
20  Wt Edmunda, Rafała
21  Śr Janusza, Konrada
22  Cz Cecylii, Stefana
23  Pt Adeli, Klementyny
24  So Aleksandra, Flory
25  N ERAZMA, KATARZYNY
26  Pn Delfiny, Konrada
27  Wt Maksyma, Waleriana
28  Śr Grzegorza, Zdzisława
29  Cz Błażeja, Fryderyka
30  Pt Andrzeja, Konstantego

1  So Edmunda, Natalii
2  N AURELII, BALBINY
3  Pn Franciszka, Ksawerego
4  Wt Barbary, Krystiana
5  Śr Sabiny, Krystyny
6  Cz Emiliana, Mikołaja
7  Pt Ambrożego, Marcina
8  So Marii, Makarego
9  N LEOKADII, WIESŁAWA
10 Pn Judyty, Danieli
11  Wt Daniela, Waldemara
12  Śr Aleksandra, Dagmary
13  Cz Łucji, Otylii
14  Pt Alfreda, Izydora
15  So Celiny, Waleriana
16  N ALICJI, SEBASTIANA
17  Pn Floriana, Łukasza
18  Wt Bogusława, Gracjana
19  Śr Grzegorza, Dariusza
20  Cz Bogumiły, Dominika
21  Pt Tomasza, Seweryna
22  So Honoraty, Zenona
23  N Wiktorii, Małgorzaty
24  Pn Adama, Ewy
25  Wt BOŻE NARODZENIE
26  Śr DIONIZEGO, SZCZEPANA
27  Cz Jana, Maksyma
28  Pt Antoniego, Cezarego
29  So Dominika, Tomasza
30  N EUGENIUSZA, IRMY
31  Pn Melanii, Sylwestra  

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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