
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy; dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
        (Seweryn Krajewski)
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28 listopada odbyła się XXX 
sesja Rady Miejskiej Bielawy, którą 
rozpoczęła  się od wręczenia przez 
przewodniczącego Rady Lesz-
ka Stróżyka i burmistrza Ryszar-
da Dźwiniela listu gratulacyjne-
go Emilii Hamerlik – stypendystki 
Programu Stypendialnego „zDol-
ny Śląsk”. W liście tym podkreślo-
no, iż  jest to niewątpliwie ogromny 
sukces, ponieważ kapituła konkur-
su z 400 nadesłanych wniosków, 
nagrodziła jedynie 50 najlepszych 
kandydatur. „Cieszymy się, że Twój 
talent, osobowość i ciężka praca, 
dostrzegana jest nie tylko w rodzin-
nym mieście, ale również na szcze-
blu wojewódzkim. Jednocześnie 
dziękujemy za to, że poprzez swoje 
osiągnięcia, wspaniale promujesz 
Bielawę w regionie i całym kraju.

Życzymy Ci ciągłego rozwoju, 
kolejnych ważnych osiągnięć oraz 
szczęścia, które jest przecież nie-
zbędne w artystycznym świecie.”    

Radni rozpatrzyli projekty 
uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody na bezprze-
targowe oddanie w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości gminnych,

- nadania nazwy ulicy w Bielawie,
- przyjęcia Wieloletniej Pro-

gnozy finansowej Gminy Bielawa,
- zwolnień z podatku od nierucho-

mości w ramach pomocy De Minimis,
Rocznego Programu Współ-

pracy Gminy Bielawa z Organiza-
cjami Pozarządowymi w 2013 roku,

- harmonogramu sesji Rady 
Miejskiej na 2013 rok,

- Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Bielawa,

terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

- szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodaro-
wania odpadami komunalnymi,

- odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne,

- zamiaru połączenia instytu-
cji kultury Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej i Miejskiego Ośrodka Kul-
tury i sztuki w Bielawie,

- określenia jednostek budżeto-
wych, które tworzą wydzielony rachu-
nek dochodów, źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu spo-
rządzania planu finansowego docho-
dów i wydatków oraz dokonywania i 
zatwierdzania zmian w tym planie,

- wysokości i zasad udzie-
lania dotacji celowej dla podmio-
tów prowadzących żłobki lub klu-

List gratulacyjny dla Emilii Hamerlik
Obradowali bielawscy radni

by dziecięce na terenie Gminy 
Bielawa,

- zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 31 października 2012 
r. w sprawie określenia, wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
oraz określenia wzorów formularzy 
w podatku od nieruchomości,

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

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

- podziału miasta Bielawa na 
stałe obwody głosowania,

- zmian budżetu na 2012 rok,
- zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 31 października 2012 roku w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Bielawa na lata 2012-2017,

- zaciągnięcia pożyczki przez 
Gminę Bielawa w celu realizacji pro-
jektu pod nazwą „Ekomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie”

Barbara Lesiewicz

Amatorzy piłki nożnej, siat-
kówki i koszykówki z górnej części 
miasta mają nareszcie obiekt, na 
którym mogą w profesjonalny spo-
sób uprawiać swoje ulubione dys-
cypliny. 5 grudnia oficjalnie otwar-
to kompleks boisk sportowych, 
który powstał przy Szkole Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, w ramach pro-
gramu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Obiekt przy ulicy Polnej jest 
identyczny jak pozostałe trzy Orli-
ki, które już funkcjonują w Bielawie. 
Posiada on sztuczną nawierzchnię, 
oświetlenie i zespół szatniowy, a ca-
łość jest w pełni ogrodzona. Budowę 
kompleksu sfinansowało Minis-
terstwo Sportu i Turystyki (470 tys. 
zł), Urząd Marszałkowski (260 tys. 
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Kilkunastu przedsiębiorców z 
różnych branż i przedstawicieli sek-
tora bankowego, wzięło udział w 
zwołanej przez Burmistrza Biela-
wy społecznej Radzie Liderów Lo-
kalnych.

Spotkanie władz Bielawy z 
miejscowym biznesem, zostało 
poświęcone omówieniu obecnej 
sytuacji gospodarczej Bielawy, 
perspektywom rozwoju miasta 
oraz kondycji lokalnych firm. 

Podczas pierwszej czę-
ści Rady Liderów Lokalnych, któ-
ra miała miejsce w Bielawskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości, 
burmistrz Ryszard Dźwiniel wraz 
ze swoim zastępcą Andrzejem 
Hordyjem, zaprezentowali najnow-
sze inwestycje, które wpływają na 
rozwój gospodarczy miasta. 

Burmistrz skoncentrował się 
na prezentacji oferty dla przedsię-
biorców, jaką udało się miastu przy-
gotować dzięki budowie dróg i uzbro-
jeniu terenów w Bielawskim Parku 
Przemysłowym przy al. Jana Paw-
ła II oraz na obszarze Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Bielawie przy ulicy Grunwaldzkiej. 

Ryszard Dźwiniel mówił o 
tym, że wydane na ten cel pie-

niądze w wysokości 9,5 mln zł 
(5,7 mln zł pozyskane z Unii Euro-
pejskiej), przynoszą efekty w po-
staci nowych inwestorów oraz 
zainteresowania Bielawą ze-
wnętrznych przedsiębiorców. 

W trakcie spotkania rozma-
wiano także o korzystnych zmia-
nach, jakie już wkrótce zajdą w 
programie ulg i zwolnień z po-
datku od nieruchomości DeMi-
nimis. O wprowadzenie niektórych 
udogodnień wspierających biznes, 
wnioskowali sami przedsiębiorcy. 

Rada Liderów Lokalnych, 
która odbyła się 21 listopada, zo-
stała połączona z wizytą w Zakła-
dzie Przetwórstwa Mięsnego Je-
rzy Gawrycki z Bielawy, laureata 
plebiscytu gospodarczego Sudeckie 
Kryształy w kategorii Firma Rodzin-
na. Zakład zatrudniający obecnie 
ponad stu pracowników, jest lide-
rem w swojej branży na lokalnym 
rynku. W firmie położonej przy ulicy 
Witosa 3, goście obejrzeli linię produk-
cyjną wytwarzającą m.in. kilkadziesiąt 
rodzajów wędlin, kiełbas, wędzonek 
oraz świeżego mięsa. Co ciekawe, 
ZPM Jerzy Gawrycki uzyskał możli-
wość handlu na rynkach europejskich. 

  Łukasz Masyk

Rada Liderów Lokalnych

Dwa lata z rzędu Bielawa zdo-
bywała pieniądze z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej - naj-
pierw na utworzenie żłobka publicz-
nego przy ulicy Grota Roweckiego 
7, a później na jego rozbudowę. W 
sumie nasze miasto otrzymało w 
2010 i 2011 roku ponad 600 tys. 
zł na przygotowanie 105. nowych 
miejsc żłobkowych.

Niemniej, koszty utrzyma-
nia wynikające z funkcjonowania 
żłobka, Bielawa musiała już pono-
sić wyłącznie z własnego budżetu. 
Obecnie gmina pozyskała 320 
tys. zł z funduszy ministerial-
nych na pokrycie blisko połowy 
wydatków związanych z opieką 
nad dziećmi do 3. roku życia.  

Pieniądze pozwolą na znaczną re-
fundację kosztów, które składają 
się na utrzymanie miejsc żłobko-
wych mieście w 2012 roku. Uzy-
skane w ten sposób oszczędno-
ści, będzie można wykorzystać na 
inne cele, w tym na kolejne oświa-
towe inwestycje. A tych, biorąc pod 
uwagę choćby ostatnie 5 lat, w Bie-
lawie nie brakowało. Miasto może 
się pochwalić inwestycjami na kwo-
tę 20 mln zł, z czego 16 mln pocho-
dzi ze źródeł zewnętrznych. 

Już teraz władze miasta zapo-
wiadają, że w 2013 roku również będą 
zabiegać o pozyskanie pieniędzy na 
utrzymanie miejsc żłobkowych z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

  Łukasz Masyk

320 tysięcy złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Leszek Stróżyk
Przewodniczący

Rady Miejskiej Bielawy

Ryszard Dźwiniel
Burmistrz 

Szanowni Bielawianie
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia oraz 

wszelkiej pomyślności. Chcemy życzyć każdemu, by do wigilijnego stołu usiadł z najbliż-
szymi, dzieląc ciepło rodzinne i wspólną radość. Niech magia tych grudniowych świą-
tecznych dni będzie dla Was spokojem i miłością, wynagrodzi każdego odrobiną tak 
potrzebnego wytchnienia, pozwalając zapomnieć o codziennych troskach i problemach.

Nowy 2013 Rok niech będzie dla Bielawian rokiem szczęśliwym, pełnym zdrowia i po-
gody ducha, przyniesie wiele sukcesów, spełnionych marzeń i satysfakcji z własnych dokonań.

Naszej Bielawie życzymy, by nadal się rozwijała, piękniała i stawała miejscem przy-
jaznym, z którym warto się związać na stałe. 

Dziękujemy za przekazane w minioym roku sugestie, rozmowy i spotkania, które 
z pewnością będą dla nas inspiracją do dalszej pracy na rzecz miasta.

   Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Przed wręczeniem listu gratulacyjnego Emilii Hamerlik, Przewodniczący 
Rady odczytał jego treść.
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zł), Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości (135 tys. zł) i 
miasto Bielawa (135 tys. zł). 

W trakcie uroczystego otwar-
cia Orlika, oficjalnego przecięcia 
wstęgi dokonali: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, 
Burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel, Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści Kazimierz Rachowiecki i je-
den z uczniów pobliskiej szkoły. W 
dalszej części wydarzenia oficjele 
oddali pierwsze strzały na bramkę, 
wręczono odznaczenia dla zasłu-
żonych członków Cechu, a uroczy-
stość uświetnił występ wokalistów z 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Orlik przy ulicy Polnej 2 to 
czwarty tego typu obiekt w Bie-
lawie ale pierwszy w górnej jej 
części. Orliki powstały wcześniej 
przy Gimnazjum nr 2, Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7 i Zespole 
Szkół (inwestycja powiatu dzierżo-
niowskiego). 

Oprócz tego, boiska ze 
sztuczną nawierzchnią istnieją w 
naszym mieście na terenie: Gim-
nazjum nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi i 
Szkoły Podstawowej nr 4. Nato-
miast pełnowymiarowe boisko pił-
karskie ze sztuczną nawierzchnią i 
certyfikatem FIFA powstało w Bie-
lawie przy ulicy Bankowej. 

       Łukasz Masyk

Działająca od kilku tygod-
ni Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Arte z Bielawy 
doczekała się oficjalnego otwar-
cia. Uroczyste rozpoczęcie działal-
ności lokalnego przedsiębiorstwa, 
połączone było z konferencją, na 
której zaprezentowano doświad-
czenia spółdzielni socjalnych z te-
renu Dolnego Śląska.

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. członkowie spółdzielni z Jele-
niej Góry, Lubina i Żórawiny, a tak-
że przedstawiciele Powiatowych 
Urzędów Pracy, Fundacji Rozwo-
ju Ekonomii Społecznej oraz in-
stytucji samorządowych i stowa-
rzyszeń. Honorowy patronat nad 
uroczystością objął Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel. 

 Najważniejsza część spo-
tkania, czyli otwarcie Wielobranżo-
wej Spółdzielni Socjalnej Arte, od-
była się w wyremontowanym przez 
członków spółdzielni budynku, na-
leżącym do Stowarzyszenia „Misja 
Nowa Nadzieja” przy ulicy Nowo-
bielawskiej 5. 

 Obiekt, który jeszcze kilka 
miesięcy temu nadawał się prak-
tycznie do rozbiórki, jest obec-
nie nowoczesnym i funkcjonal-
nym hostelem, zamieszkiwanym 
przez ludzi walczących z uzależ-
nieniami. Oficjalnego otwarcia 
Wielobranżowej Spółdzielni Soc-
jalnej Arte dokonał 23 listopada 
jej prezes Jarosław Pilecki wraz 
z burmistrzem miasta. 

  Łukasz Masyk

Wielobranżowa Spółdzielnia Arte - otwarta

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2013 
roku wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta i wynosi 189,65 zł od 1 ha przeli-
czeniowego,

- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających 
podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta i 
wynosi 379,30 zł od 1 ha fizycznego.

PODSTAWA PRAWNA DO OBLICZANIA PO-
DATKU ROLNEGO

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2012 r. (M.P. Z dnia 24 października 2012 r, poz. 787) 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 
r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt. 

 Stawka podatku leśnego obowiązująca w 
2013 roku wynosi:

- dla gruntów leśnych: równowartość pieniężną 
0,220 m3 drewna i wynosi 41,0124 zł od 1 ha fizycznego,

- dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w 
skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka 

podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,5062 zł 
od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

PODSTAWA PRAWNA DO OBLICZANIA PODATKU 
LEŚNEGO

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drew-
na uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2012 r. (M.P. z dnia 24 października 2012 r. poz. 788) 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, z 
późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drew-
na, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wy-
niosła 186,42 zł za 1m3.

Na sesji w dniu 28 listopada 2012 r. Rada Miejska 
Bielawy uchwaliła uchwały:

- w sprawie określenia wzoru formularza informacji 
o gruntach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek 
rolny,

- w sprawie określenia wzoru formularza informacji o 
lasach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny.

Uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 
roku i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Na mocy podjętej w dniu 31 października 2012 
r. uchwały radni ustalili wysokość stawek podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiada-
jących osobowości prawnej w następujący sposób:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1ha 
powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
0,43 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 21,94 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

     W dniu 28 listopada 2012 r. radni uchwalili wzo-
ry formularzy w podatku od nieruchomości.

      Uchwały wchodzą  w życie z dniem 1 stycznia 
2013 roku i podlegają  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

Stawki podatków obowiązujące w Gminie Bielawa w 2013 roku

Na początku listopada ruszył 
drugi i ostatni etap przebudowy uli-
cy Włókniarzy w rejonie domków 
jednorodzinnych. W poprzednich 
latach miasto wykonało moderniza-
cję pierwszego odcinka obok garaży 
i placu zabaw, a obecnie trwa remont 
ulicy od numeru 14 do 28. W sumie 

Ulica Włókniarzy w przebudowie

droga zyska nową nawierzchnię na 
długości 180 metrów. Warto dodać, 
że po zakończonym remoncie miesz-
kańcy będą mogli także korzystać ze 
ścieżki, która podobnie jak ulica, wy-
konana zostanie z kostki betonowej. 
Ścieżka połączy się z chodnikiem 
przy ulicy Żeromskiego. 

Z pewnością z efektów pro-
wadzonego obecnie remontu zado-
woleni będą nie tylko mieszkańcy 
ulicy Włókniarzy, ale także sąsied-
nich ulic – Miodowej, Wschodniej i 
Staszica, dla których stanowi ona 
najkrótsze dojście m.in. do kościo-
ła. 

Modernizacja ulicy Włóknia-
rzy jest przykładem aktywnego 
współdziałania mieszkańców, któ-
rzy od kilku lat zabiegali o jej re-
mont, z lokalnym samorządem. To 
także przykład, że miasto realizując 
wielomilionowe inwestycje drogo-
we (w Bielawskim Parku Przemy-
słowym i w rejonie Podstrefy Wał-
brzyskiej Podstrefy Ekonomicznej), 
nie zapomina o modernizacji ulic o 
znaczeniu lokalnym. 

Przebudowa ulicy Włóknia-
rzy, która kosztować będzie 150 
tys. zł, powinna się zakończyć w 
połowie grudnia. 

  Łukasz Masyk

Rada Miejska Bielawy przy-
jęła zapowiadane wcześniej zmia-
ny w dotychczasowej wersji pro-
gramu zwolnień z podatku od 
nieruchomości de minimis. Mo-
dyfikacja przepisów wspierających 
rozwój biznesu i tworzenie nowych 
miejsc pracy, to efekt współpracy 
miasta z przedsiębiorcami, którzy 
zwracali uwagę na konieczność do-
stosowania programu do warunków 
gospodarczych panujących w kraju.

Dlatego też złagodzeniu 
uległy niektóre kryteria dotyczą-
ce udzielania zwolnień z podatku 
od nieruchomości oraz rozsze-
rzono katalog podmiotów, które 
mogą starać się o objęcie progra-
mem. Od teraz o zwolnienie z po-
datku będą mogły ubiegać się firmy 
z terenu Bielawy, które nie tylko za-
trudniają osoby bezrobotne, ale też 
przedsiębiorstwa, które po prostu 

Zmiany w de minimis - ułatwienia dla przedsiębiorców

zwiększają swój stan zatrudnienia.  
Oprócz tego wprowadzono zapis 
mówiący o tym, że firma starają-
ca się o objęcie programem, nie 
może zalegać z opłatami lokalnymi 
na dzień złożenia wniosku. Wcze-
śniej to samo kryterium wyznacza-
ło próg jednego roku niezalegania 
z płatnościami na rzecz miasta. 

 Zmieniono również sank-
cję zastosowaną po utracie prawa 
do zwolnienia z podatku od nieru-
chomości w ramach programu de 
minimis, skracając okres ponowne-
go starania się o przyznanie tego 
prawa z 5 do 3 lat. Zmieniony pro-
gram de minimis dostępny będzie 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
miasta Bielawa. 

  Łukasz Masyk

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Wiadomości Bielawskich”, w tytule artyku-

łu o sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 31 października, wkradł się błąd. 
Tytuł powinien brzmieć: „Konsul Honorowy RP w Calgary go-

ściem bielawskich radnych. Sesja z podziękowaniami i medalami”. 
Tymczasem w słowie „Honorowy” zabrakło dwóch literek, za co Szanow-
nego Pana Konsula Zygmunta Potockiego oraz Czytelników gazety 
serdecznie przepraszam i liczę na wyrozumiałość.

     Barbara Lesiewicz
      redaktor naczelna

Urząd Miejski czynny w Wigilię i Sylwestra

 Urząd Miejski w Bielawie informuje swoich klientów, że 24 i 31 
grudnia będzie czynny, ale nieco krócej niż zwykle. W Wigilię Bożego 
Narodzenia oraz Sylwestra magistrat zaprasza mieszkańców i osoby przy-
jezdne, do załatwiania spraw urzędowych w godzinach od 7.30 do 13.00.
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
/ oraz uchwały nr LXVII/482/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 paź-
dziernika 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA 
obszaru POŁOŻONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ulicY  WOJSKA POLSKIEGO I ALEI 
JANA PAWŁA II w bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 2 stycznia 2013r. 
do 31 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie 
Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Pro-
jekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.
um.bielawa.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w pro-
jekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. o 
godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalen-
ia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imien-
ia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15 lutego  2013 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko /Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmiana-
mi/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na 
środowisko w/wym. projektu miejscowego planu. Uwagi i wnioski należy 
składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmis-
trza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

*****
     podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 

15 listopada 2012 roku

 UCHWAŁA Nr XXIX/293/12 w sprawie emi-
sji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywa-
nia, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta

 Miasto Bielawa wyemituje 3.000 obligacji o 
wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 
3.000.000 zł. Emisja obligacji ma na celu sfinansowa-
nie planowanego deficytu budżetu gminy.

 UCHWAŁA Nr XXIX/294/12 w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady 
Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 
2011 r.
Nowe brzmienie otrzymały §3 oraz §14 pkt 5. 

****
podjęte na sesji w dniu 28 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXX/295/12 w sprawie wyraże-
nia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytko-
wanie nieruchomości gminnych

Radni wyrazili zgodę na oddanie w użytkowa-
nie w drodze bezprzetargowej Polskiemu Związkowi 
Działkowców – Okręgowemu Zarządowi Sudeckiemu 
w Szczawnie Zdroju na czas nieokreślony terenów w 
rejonie ulic Miodowej i St. Staszica z przeznaczeniem 
na ogrody działkowe.

UCHWAŁA Nr XXX/296/12 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Bielawie

Drodze gminnej przebiegającej od ulicy Wojska 
Polskiego do ul. Parkowej w Bielawie przez działkę 
geodezyjną o numerze 1548/2 obręb Osiedle nadano 
nazwę ul. Parkowa.

UCHWAŁA Nr XXX/297/12 w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis

Informacja w art. „Zmiany w de minimis – uła-
twienia dla przedsiębiorców”.

UCHWAŁA Nr XXX/298/12 w sprawie Roczne-
go Programu Współpracy Gminy Bielawa z Orga-
nizacjami Pozarządowymi w 2013 roku

Radni przyjęli obowiązujący w 2013 roku pro-
gram współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

UCHWAŁA Nr XXX/299/12 w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bielawa

W przyjętym regulaminie szczegółowo opisano 
sposób postępowania z odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach, które od 1 lipca 2013 r. zostaną 
objęte zorganizowanym przez gminę systemem od-
bierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA Nr XXX/300/12 w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia każ-
dego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy. Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w 
Bielawie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXX/301/12 w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą 
świadczone przez Gminę Bielawa w ramach opłaty za 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a 
także sposób świadczenia usług przez punkt selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA Nr XXX/302/12 w sprawie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne 

Postanawia się o odbieraniu odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na który nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne. Dotyczy to m.in.: budynków użyteczności pu-

blicznej, lokali rzemieślniczych produkcyjnych i nie-
produkcyjnych, lokali gastronomicznych i handlowych, 
obiektów noclegowych oraz ogrodów działkowych, 
cmentarzy, a także obiektów przemysłowych. Odbie-
ranie odpadów następuje od dnia 1 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/303/12 w sprawie zamia-
ru połączenia instytucji kultury Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie i Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sztuki w Bielawie

Celem połączenia jest efektywne wykonywa-
nia zadań Gminy Bielawa w zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie kultury oraz zracjona-
lizowania struktury zarządzania gminnymi jednostka-
mi organizacyjnymi. Połączenie powinno nastąpić z 
dniem 1 lipca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/304/12 w sprawie określe-
nia jednostek budżetowych, które tworzą wydzie-
lony rachunek dochodów, źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania pla-
nu finansowego dochodów i wydatków oraz doko-
nywania i zatwierdzania zmian w tym planie

W uchwale określono wykaz jednostek budżeto-
wych, dla których tworzy się z dniem 1 grudnia 2012 
r. wydzielone rachunki dochodów, źródła dochodów i 
ich przeznaczenie.

UCHWAŁA Nr XXX/305/12 w sprawie wysoko-
ści i zasad ustalania dotacji celowej dla podmio-
tów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Bielawa

W uchwale określono wysokość dotacji (165 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką), zawar-
tość składanych wniosków o dotację oraz jej przezna-
czenie.

UCHWAŁA Nr XXX/306/12 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz określenia wzorów formularzy w podatku od 
nieruchomości.

Szczegóły w art. „Wysokość stawek podatku od 
nieruchomości w 2013 roku”.

UCHWAŁA Nr XXX/307/12 w sprawie okre-
ślenia wzoru formularza informacji o lasach oraz 
wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny

Szczegóły w art. „Stawki podatków obowiązują-
ce w Gminie Bielawa w 2013 roku”.

UCHWAŁA Nr XXX/308/12 w sprawie określe-
nia wzoru formularza informacji o gruntach oraz 
wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny

Szczegóły w art. „Stawki podatków obowiązują-
ce w Gminie Bielawa w 2013 roku”.

UCHWAŁA Nr XXX/309/12 w sprawie podzia-
łu miasta Bielawa na stałe obwody głosowania

W uchwale dokonano podziału obszaru miasta 
Bielawa na stałe obwody głosowania, ich granice i nu-
mery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA Nr XXX/310/12 w sprawie zmian 
budżetu gminy na 2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 
rok wynosi: dochody – 96.009.576 zł, wydatki – 
101.370.256 zł.

UCHWAŁA Nr XXX/311/12 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na 
lata 2012-2027

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

UCHWAŁA Nr XXX/312/12 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki przez Gminę Bielawa w celu re-
alizacji projektu pod nazwą „Ekomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi w Bielawie”

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie na realizację 
projektu pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł  i przy-
jęcie dotacji w wysokości 750.000,00 zł z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UCHWAŁA  Nr XXX/313/12 w sprawie harmo-
nogramu sesji Rady Miejskiej na 2013 rok

 Radni zaplanowali sesje Rady Miejskiej w 
2013 roku w dniach: 30 stycznia, 27 lutego, 27 mar-
ca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 28 sierpnia, 25 
września, 30 października, 27 listopada i 30 grudnia.

      
   Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

W trakcie listopadowej ses-
ji Rady Miejskiej Bielawy przyjęto 
uchwały szczegółowo regulujące 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w mieście. Nowe roz-
wiązania prawne to efekt noweliza-
cji ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, w wyniku któ-
rej od 1 lipca 2013 roku, wszystkie 
gminy w kraju staną się właściciela-
mi odpadów komunalnych wytwo-
rzonych na ich terenach. Nie ina-
czej będzie w Bielawie.

Od lipca nowego roku obo-
wiązek podpisania umowy z firmą 
wywozową przejmie Bielawa. Mia-
sto wyłoni w przetargu przedsiębior-
stwo, które będzie odbierać odpady 
od wszystkich właścicieli nierucho-
mości. Dzięki temu żadnemu z 
mieszkańców nie będzie „opłacać 
się” wyrzucać śmieci choćby 
do lasu, czy tworzyć tak zwane 
dzikie wysypiska. Za odbiór od-
padów mieszkańcy ponosić będą 
tę samą opłatę, która zostanie usta-
lona na jednej z najbliższych sesji 
Rady Miejskiej. Wyjątek stanowić 
będą osoby segregujące odpady, 

w myśl zasady - ekologiczni 
oszczędzają nie tylko środowisko 
ale także swoje pieniądze. Spe-
cjalnie dla tych osób przygoto-
wana zostanie niższa stawka za 
wywóz śmieci. W ramach pobi-
eranej opłaty, firma wyłoniona 
przez miasto w przetargu, będzie 
odbierała odpady tzw. zmieszane 
i zgromadzone selektywnie, a 
także przeterminowane lekarstwa 
i zużyte baterie. Ponadto powołany 
zostanie do życia punkt selektyw-
nego gospodarowania odpadami, 
w którym bezpłatnie będzie moż-
na oddać m.in. sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble czy inne odpa-
dy wielkogabarytowe, do ustalone-
go limitu wagi. 

Szczegółowy harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych, 
będzie przedstawiony właścicie-
lom nieruchomości do 20 czerwca 
2013 roku. Oprócz tego w trakcie 
nadchodzących miesięcy, zostanie 
przeprowadzona kampania szcze-
gółowo informująca o zmianach w 
gospodarowaniu odpadami.

  Łukasz Masyk 

Nowe zasady gospodarowania odpadami - od lipca 2013 roku

Klub Radnych Ponadpartyjnego FORUM Samorządowego
życzy Bielawianom
bardzo rodzinnych, zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2013 Roku wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,
spokoju i ciepła rodzinnego.

   Jarosław Florczak
   Władysław Kroczak
   Bartosz Skwara
   Leszek Stróżyk
   Mariusz Urbanowicz
   oraz Marek Pyziak – radny niezrzeszony

Rozkład jazdy autobusów ZKM w okresie świątecznym
 Referat Komunikacji Miejskiej bielawskiego Urzędu informuje, 

że autobusy w ramach linii ZKM, będą kursować na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia jak w dni powszed-
nie, bez kursów szkolnych. 

 Natomiast 27 i 28 grudnia na przystankach obowiązuje sobotni 
rozkład jazdy.  Z kolei 31 grudnia, czyli w Sylwestra, autobusy kursować 
będą jak w dni powszednie bez kursów szkolnych. 

      Łukasz Masyk

 Mieszkańcom Bielawy życzymy  aby zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia i Wieczór Wigilijny upłynęły w radości, 
miłości i wzajemnej  życzliwości, a Nowy 2013 Rok niech 
przyniesie Wszystkim  zdrowie, szczęście i pomyślność.

Radni z Klubu Radnych SLD
Leszek Białek

Henryk Lichnowski
Adam Pajda

Zbigniew Skowroński
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14 listopada Stowarzysze-
nie Turystyczne Gmin Gór Sowich 
zorganizowało w sali widowisko-
wej bielawskiego MOKiS-u konfe-
rencję podsumowującą działalność 
Stowarzyszenia w ostatnich latach. 
W skład Stowarzyszenia wchodzą 
Gminy Bielawa, Dzierżoniów (gmi-
na wiejska), Nowa Ruda (gmina 
wiejska), Pieszyce, Stoszowice 
oraz Walim, akces zgłosiły Głuszy-
ca, Piława Górna i Jedlina Zdrój. 
Swoją działalność Stowarzysze-
nie rozpoczęło 15 stycznia 1998 
roku. Celem organizacji jest opra-
cowywanie i realizacja koncep-
cji rozwoju turystycznego Gór So-
wich, współpraca z organizacjami 
turystyki, wypoczynku i rekreacji, 
ochrony walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych, inicjowanie i pro-
wadzenie działań inwestycyjnych 
w zakresie adaptacji, rozbudowy 
istniejącej bazy turystycznej, jak 
również nowych przedsięwzięć w 
zakresie infrastruktury turystycznej 
oraz promocja Gór Sowich. 

Podczas konferencji Zarząd 
Stowarzyszenia reprezentowali: 
prezes Mirosław Obal – burmistrz 
Pieszyc, skarbnik Sławomir Kar-
wowski – wójt gminy Nowa Ruda, 
Marek Chmielewski – wójt gminy 
Dzierżoniów oraz Mariusz Pach – 
wiceburmistrz Bielawy. 

Swoją obecnością konferen-
cję zaszczycili: poseł na Sejm RP 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
oraz Malwina Możejko reprezen-
tująca Urząd Marszałkowski. Obec-
ni byli także przedstawiciele nadle-
śnictw, stowarzyszeń działających 
na rzecz Gór Sowich oraz miłośni-
cy naszych pięknych, urokliwych 
gór. 

Zebrani obejrzeli krótki film o 
Górach Sowich autorstwa (scena-
riusz i redakcja) Tomasza Śnież-
ka, który potwierdził jak piękne 

są to góry, jak wiele ciekawych i 
atrakcyjnych miejsc można zoba-
czyć i zwiedzić i jak niezwykła jest 
ich przyroda. Następnie wójt Ma-
rek Chmielewski dokonał podsu-
mowania projektu „Góry Sowie – 
dziedzictwo wielokulturowej historii 
Dolnego Śląska – kampania pro-
mocyjno-informacyjna”, połączone-
go z prezentacją multimedialną. 

Z kolei prezes Stowarzysze-
nia, burmistrz Pieszyc Mirosław 
Obal, omówił działalność Stowarzy-
szenia w ostatnich latach: czym się 
Stowarzyszenie zajmuje, jakie ma 
osiągnięcia i plany na przyszłość. 
Tu warto podkreślić, iż partnerem 
Stowarzyszenia jest Bielawska 
Agencja Rozwoju Regionalnego, 
której prezesuje Aleksander Siód-
mak, a osobą zajmującą się współ-
pracą ze Stowarzyszeniem jest Ire-
neusz Rogalski.

Jednym z najbardziej istot-
nych celów konferencji była chęć 
wysłuchania w dyskusji przedsta-
wicieli przedsiębiorców, stowarzy-
szeń, administracji samorządowej, 
czego tak naprawdę Góry Sowie 
najbardziej potrzebują, co jeszcze 
można zrobić, jakie ich walory wyko-
rzystać, by stały się bardziej atrak-
cyjne turystycznie, jak i mieszkają-
cym w tym rejonie żyło się lepiej.

Warto też przypomnieć, że 
Góry Sowie to pasmo górskie w 
Polsce, w Sudetach Środkowych, 
w południowo-zachodniej części 
Polski na terenie województwa dol-
nośląskiego, zajmują powierzch-
nię ok. 200 km², rozciągają się na 
długości 26 km, Są to góry bardzo 
zróżnicowane pod względem wy-
sokości, najwyższy ich szczyt to 
Wielka Sowa (1015 m n.p.m.), sta-
nowią najstarszą część Sudetów i 
są zbudowane głównie z prekam-
bryjskich gnejsów.  

 Barbara Lesiewicz

 Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich podsumowało 
swoją działalność i realizację ważnego projektu

Na ręce Bronisława Wilka – 
prezesa Zarządu Miejskiego Koła 
Związku Kombatantów RP i BWP 
wpłynął list od Kierownika Urzę-
du do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w Warsza-
wie, będący podziękowaniem za 
działalność bielawskiej organizacji 
kombatanckiej. „Bardzo się cieszę, 
że tak dobitnie zaznaczają Pań-
stwo swoją obecność w przestrzeni 
publicznej i że te działania są do-
ceniane przez miejscowe władze. 
Chciałbym również ze swej strony 

Podziękowanie dla bielawskich kombatantów
wyrazić wdzięczność Szanowne-
mu Panu Prezesowi za współudział 
w tworzeniu Bielawskiej Placówki 
Muzealnej w Dziale Wojskowość i 
Kombatanci. Takie placówki odgry-
wają niezmiernie ważną rolę w kul-
tywowaniu pamięci o Czynie Zbroj-
nym Państwa pokolenia. Na ręce 
Szanownego Pana Prezesa prze-
syłam serdeczne pozdrowienia, 
życząc wytrwałości i siły w dalszej 
pracy organizacyjnej”.

List podpisał 
Jan Stanisław Ciechanowski.

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
   (C.K.Norwid)

W imieniu Zarządu Koła Miejskiego Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Bielawie wszystkim Członkom Związku 
oraz jego Podopiecznym życzę, by zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia i wieczór wigilijny upłynęły w zdro-
wiu, szczęściu i radości ze wspólnej wieczerzy z bliskimi.

Nowy Rok niech będzie spełnieniem marzeń,  
doda zdrowia, optymizmu i potrzebnych sił.

Bronisław Wilk
prezes Zarządu

2 grudnia Stowarzyszenie Europejscy Gospoda-
rze i Europejskie Gospodynie zaprosiło dzieci do Domu 
Ludowego na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Uroczy-
stość mikołajkową rozpoczął ks. dr Robert Begierski – 
proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, a następnie Mi-
kołaj wręczał wszystkim dzieciom paczki. Zaskoczenie 
organizatorów było ogromne, gdyż na spotkanie przyby-
ło aż 200 pociech. 

Były tańce, do których muzykę przygotował Ro-
bert Letniowski. Był też poczęstunek (sałatki, wędliny, 
ciasta, herbata).

Dzieci świetnie się bawiły i na pewno będą to mi-
kołajkowe spotkanie bardzo mile wspominać.

Święty Mikołaj, paczki, 
poczęstunek i zabawa

10 grudnia do Działu Dzie-
cięco–Młodzieżowego biblioteki 
przy ul. Żeromskiego 43 przyszli  
pierwszoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi wraz z wychowawczynią 
Renatą Centką. Po zabawie inte-
gracyjnej zatytułowanej „Powita-
nie”, bibliotekarka Jolanta Matusz-
czak wprowadziła ich w magiczny 
świat bibliotecznych książek.  Poin-
struowała dzieci, co to jest bibliote-
ka i w jaki sposób wypożycza się 
książki, jak należy zachowywać się 
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym, 
a przede wszystkim zwróciła uwa-
gę, że należy dbać o książki. Na-
stępnie przeczytała wiersz Marcina  
Przewoźniaka pt. Kłopoty w biblio-
tece, a zadaniem uczniów było wy-
łapanie z treści bajkowych postaci. 
Pierwszoklasiści prześcigali się w 
podawaniu tytułów książek i wystę-
pujących w nich bohaterów. Póź-
niej doszło do krótkiej rozmowy na 
temat etapów powstawania książ-
ki: od autora do czytelnika i utrwa-
lenia pojęć: autor, ilustrator, dru-
karz. Bibliotekarka zaproponowała 
dzieciom książki, jakie w ich wieku 
można czytać: pięknie ilustrowane, 
krótkie opowiadania oraz serię pu-
blikacji edukacyjnych,  zawierają-
cych wiadomości z wielu dziedzin. 
Dodatkowymi atutami tych pozy-

Miejska Biblioteka Publiczna

„Czy warto czytać książki?”
cji jest ciekawa szata graficzna i 
wysoki poziom edytorski. Na za-
kończenie zajęć, pierwszoklasiści 
rozwiązywali zagadki związane z 
bohaterami znanych bajek. Robi-
li to z wielkim zaangażowaniem i 
radością. Chcąc podziękować za 
ciekawe spotkanie zaśpiewali pio-

senkę pt. „W literkowie”. Przed 
wyjściem uczniowie dostali od bi-
bliotekarki zakładki i w radosnym 
nastroju wracali do szkoły z prze-
świadczeniem, że jednak warto 
czytać książki.

Jolanta Matuszczak 

11 grudnia we Wrocławiu 
odbyły się MIKOŁAJKOWE ZA-
WODY PŁYWACKIE KLAS III 
rocznika 2003/2004. Organiza-
torami tych zawodów byli na-

uczyciele pływania SP Nr 17 
we Wrocławiu i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Siedemnastki. Kwota 
z opłat startowych przeznaczona 
została w całości na konto akcji 

Szczytny cel i dwa medale w tle charytatywnej „Dzieci Dzieciom”, 
prowadzonej przez szkołę SP Nr 
17 już od 12 lat. Fundusze z ak-
cji, jak co roku, trafiły do świetli-
cy przyszpitalnej Kliniki Hemato-
logii i Onkologii Dziecięcej przy 
ul. Bujwida 44 we Wrocławiu. Sę-
dziowie Polskiego Związku Pły-
wackiego wcielili się w Świętych 
Mikołajów prowadząc zawody za 
darmo. Studenci Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocła-
wiu pomogli i zadbali o sprawny 
przebieg zawodów. Na starcie 
stanęło 128 młodych sportowców 
z 15 klubów i szkół. 

MUKS Aquarius Bielawa 
reprezentowała Kamila Sala-
mon, która zwyciężyła na dy-
stansie 25m stylem grzbietowym 
z czasem 19.45 i na dystansie 
25m stylem klasycznym z cza-
sem 22.50.

źródło: MUKS Aquarius Bielawa

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Bielawy

życzymy

zdrowia, spokoju, życzliwości i ciepła wigilijnej wieczerzy,
a w nadchodzącym 2013 Roku spełnienia marzeń, uśmiechu, 

pogody ducha i jak najwięcej czasu dla najbliższych.

Klub Radnych Ponad Podziałami
Jadwiga Mariolla Jonas

Barbara Pachura
Bronisława Stefania Pagórska

Tomasz Wojciechowski
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29 listopada 2012 r. w Te-
atrze Robotniczym odbył się uro-
czysty Jubileusz 65-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) w Bie-
lawie. Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych: przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Leszek Stróżyk, bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel, zastępca 
burmistrza Mariusz Pach, radni, ks. 
prałat dr Stanisław Chomiak, go-
ście z powiatu, dyrektorzy bibliotek, 
bibliotekarze, przedstawiciele pla-
cówek oświatowych i kulturalnych, 
media oraz czytelnicy i sympatycy 
bielawskiej biblioteki. Po uroczy-
stym powitaniu gości przez prowa-
dzących Jubileusz dra Rafała Brze-
zińskiego dyrektora MBP i Urszulę 
Ubych kierownika biblioteki, nastą-
piła projekcja filmu dokumentalne-
go pt. „65 lat Biblioteki”, który przy-
pomniał najistotniejsze wydarzenia 
z historii placówki.

Jubileusz był doskonałą oka-
zją do złożenia podziękowań dla 
dawnych pracowników bibliote-
ki  za ich wkład pracy na rzecz in-
stytucji. Na scenę Teatru Robotni-
czego zostali poproszeni: Edward 
Wiśniewski (1972-1981 – lata pra-
cy w MBP), Wanda Prokop (1969-
1981), Maria Siewruk (1992-2003), 
Alicja Tews (1984-2008), Krystyna 
Borzestowska (1986-1998), Dona-
ta Wajda (2004-2008). Szczególnie 
wyróżnieni zostali dwaj dyrektorzy 
MBP: Krzysztof Palimąka, który 
kierował biblioteką przez 17 lat czy-
li od 1983 do 2000 r., oraz Jan Gła-
dysz, dyrektor MBP w latach 2001-
2009, kiedy to 1 stycznia 2001 r. 
biblioteka weszła w skład struktury 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki.

Biblioteka podziękowała rów-
nież swoim wiernym czytelnikom, 
bez których nie mogłaby istnieć. To 
czytelnicy są motorem napędzają-
cym do działania i rozwoju. To dla 
nich biblioteka w ciągu tych 65-ciu 
lat zmieniała swoje oblicze, dosto-
sowując działalność i oferowane 
usługi do ich potrzeb.  Wyróżnieni 
w kategorii aktywny młody czytel-
nik  to: Zofia Baranek, Michał Bła-
siak, Katarzyna Brylińska, Natalia 
Czajkowska, Izabela Czerwińska, 
Michał Czubaty, Alan Czyżewski, 
Agata Doraczyńska, Alicja Froń, 
Justyna Jankiewicz, Maria Jawor-
ska, Adrianna Kędziak, Aleksandra 
Krakowiak, Anna Macko, Renata 
Marczyńska, Gabriela Piasecka, 
Natalia Prynda, Adrian Skowronek, 
Agnieszka Trzepla, Rafał Wisz-
niewski i Aleksandra Żuławnik.

Wyróżnieni zostali również 
czytelnicy z długim stażem czytel-
niczym, ci najwierniejsi z wiernych, 
czyli Anna Gondek - najstarszy 92 
letni czytelnik biblioteki, następnie 
Maria Aftanas, Elżbieta Aleksan-

drowicz, Zbigniew Błoński, Marta 
Cebulska, Aldona Dąbrowska, Da-
nuta Dubas, Helena Duda, Walde-
mar Gruszczyński, Barbara Kusz-
-Staroń, Henryk Łagodzki, Irena 
Malinowska-Zarzycka, Joanna Mi-
kołajek, Alicja Morawska, Mateusz 
Olbiński, Katarzyna Panek, Daniela 
Pierścińska, Zofia Plewa, Marianna 
Ulanowska, Zofia Wójcik i Krystyna 
Żmigrodzka.

Na uroczystym Jubileuszu 
65-lecia MBP miał finał konkursu 
literacko-czytelniczego „Gerhart 
Hauptmann – życie i twórczość” 
zorganizowany przez dział dziecię-
co-młodzieżowy MBP w związku z 
przypadającą w tym roku 100. rocz-
nicą otrzymania przez pisarza lite-
rackiej Nagrody Nobla. 

Z okazji Jubileuszu 65-le-
cia Biblioteki wyróżnieni zosta-
li również obecni pracownicy pla-
cówki. Dyrektor Biblioteki dr Rafał 
Brzeziński złożył podziękowania 
wszystkim bibliotekarzom za wielo-
letnią pracę z książką i czytelnikiem 
oraz za dbałość o rozwój Biblioteki. 

Szczególne podziękowa-
nie Biblioteka otrzymała od władz 
miasta. Życzenia w imieniu władz 
samorządowych złożyli: przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy 
Leszek Stróżyk i burmistrz mia-
sta Ryszard Dźwiniel. W następ-
nej kolejności życzenia składali: 
Daria Michalska i Alicja Kossow-
ska ze Szkół Niepublicznych w 
Bielawie, Lidia Zakrzewska-Stró-
zik – dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej – Centrum Kultury w 
Pieszycach, z Dzierżoniowa Ja-
dwiga Horanin – dyrektor Miejsko-
-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
(M-PBP), Jolanta Karaszewska – 
kierownik Działu  Udostępniania M-
-PBP, która odczytała list gratula-
cyjny od przewodniczącej Zarządu 
Oddziału SBP w Wałbrzychu Ewy 

65 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie
Kramarczyk, Urszula Jaros, Anna 
Plewak i Maria Zarzycka-Choło-
dy, Elżbieta Niemczyk dyrektor SP 
4, Pelagia Kabaj z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Anna Petruk dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Małgorzata Greiner z Zespołu 
Szkół, Ewa Glura prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, Katarzyna 
Wierzbicka dyrektor Biura Cechu 
i Mirosław Przychodniak prezes 
Jedności Rzemieślniczo-Kupieckiej 
oraz przedstawiciele z Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 7.

 Z wielką niecierpliwością 
czekano na koncert w wykonaniu 
wyjątkowego gościa. Na bielaw-
skiej scenie Teatru Robotniczego 
pojawiła się, zapowiedziana przez 
bielawianina, pisarza, poetę, pre-
zesa wydawnictwa Astrum, orga-
nizatora oprawy artystycznej Jubi-
leuszu Biblioteki Lecha Tkaczyka, 
Beata Czernecka - gwiazda Piw-
nicy Pod Baranami. Swój niezwy-
kły koncert rozpoczęła od znanej 
w wykonaniu Ewy Demarczyk słyn-
nej „Rebeki”, tragicznej opowieści 
o niespełnionej, wymarzonej miło-
ści. A potem zaprezentowała swoje 
pieśni klasyczne z repertuaru rosyj-
skiego, żydowskiego oraz wykona-
ła trzy utwory z nowej płyty „Anio-
ły Codzienności” do tekstów Lecha 
Tkaczyka i muzyki bielawskiego 
kompozytora Jacka Wanszewicza.

Uroczystość Jubileuszowa 
przebiegała w miłej, sympatycznej 
atmosferze. Biblioteka otworzyła 
tym samym kolejny etap swojej hi-
storii. Przed placówką stoją liczne 
wyzwania, mnóstwo nowych pla-
nów, zamierzeń i zadań i - na co 
wszyscy z niecierpliwością czeka-
ją, zarówno my, pracownicy, jak i 
nasi czytelnicy - przenosiny do no-
wej siedziby.

Do następnego Jubileuszu!
  Urszula Ubych

Z okazji przypadającej w bie-
żącym roku 100. rocznicy otrzy-
mania literackiej Nagrody Nobla 
przez urodzonego w 1862 roku w 
Szczawnie Zdroju niemieckiego 
dramaturga, prozaika i eseistę Ger-
harta Hauptmanna, Miejska Biblio-
teka Publiczna (MBP) w Bielawie 
przy ul. Stefana Żeromskiego 43, 
zorganizowała konkurs czytelni-
czo-literacki poświęcony jego bio-
grafii. 

Zadaniem uczestników kon-
kursu było udzielenie kompletu 
bezbłędnych odpowiedzi na 17 py-
tań dotyczących życia i twórczości 
tego wybitnego pisarza, który stwo-
rzył w Szklarskiej Porębie swoje 
jedno z największych dzieł, dramat 
Tkacze. Pytania, niektóre nawet 
dosyć trudne, ale ciekawe, zosta-
ły opracowane przez bibliotekarkę 
Działu Dziecięco-Młodzieżowego 
MBP Jolantę Matuszczak. 

W konkursie wzięło udział 
197 uczniów z bielawskich szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Bezbłędnie na wszystkie 
postawione pytania udało się od-
powiedzieć 141 uczestnikom kon-
kursu. Zgodnie z regulaminem kon-
kursu laureaci zostali wyłonieni w 
drodze losowania, które przepro-
wadzone zostało w dniu 22 listopa-
da w siedzibie Organizatora przez 
Komisję w składzie: Lilianna Rzą-
deczko (nauczyciel Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7), Małgo-
rzata Greiner (nauczyciel Zespołu 
Szkół), dr Rafał Brzeziński (dyrek-
tor MBP) i Urszula Ubych (kierow-
nik MBP).

Oto szczęśliwa piętnastka, 
do której uśmiechnęło się szczę-
ście podczas losowania: Paweł 
Bagiński (Szkoła Podstawowa 
(SP) nr 10), Aleksandra Chmielew-

ska (SP10), Katarzyna Ciszewska 
(SP10), Karolina Czapla (SP4), Ju-
lia Matejczyk (SP10), Dennis Mo-
drzejewski (SP10), Monika Nagły 
(Gimnazjum nr 2 (G nr 2)), Zuzan-
na Nędza (SP10), Natalia Olbińska 
(SP10), Julia Pastuszka (SP10), 
Hanna Polowczyk (SP10), Kami-
la Rochna (SP10), Paweł Słomian 
(SP10), Agata Szewczuk (G nr 2), 
Malwina Szumilas (SP10).

W dniu 28 listopada br., pod-
czas gali w Teatrze Robotniczym z 
okazji Jubileuszu 65-leci MBP, od-
było się podsumowanie i uroczyste 
zakończenie konkursu połączone 
z wręczeniem nagród i dyplomów, 
którego dokonała kierowniczka 
MBP Urszula Ubych wraz z organi-
zatorką konkursu bibliotekarką Jo-
lantą Matuszczak. 

Nagrody stanowiły okazjo-
nalne kalendarze, przedstawiające 
przygody bielawskich Krasnolud-
ków, pięknie ręcznie ilustrowane 
przez bielawiankę Mirę Ławniczek, 
której hobby jest rzemiosło arty-
styczne oraz przepiękne anioły, 
przypominające o bożonarodzenio-
wym święcie.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom za 
zainteresowanie naszym konkur-
sem, a zwycięzcom gratulujemy. 
Mamy nadzieję, że dzięki konkur-
sowi znacznie wszyscy biorący w 
nim udział poszerzyli swoją wie-
dzę o życiu i twórczości Gerharta 
Hauptmanna, jednego z najwybit-
niejszych „nowszych” pisarzy nie-
mieckich, „ojca niemieckiego dra-
matu naturalistycznego”. 

Zapraszamy do udziału w na-
stępnych konkursach organizowa-
nych przez MBP.  

Jolanta Matuszczak 

Miejska Biblioteka Publiczna
Rozstrzygnięty !!!

konkurs czytelniczo-literacki z wiedzy o życiu i twórczości Gerharta Hauptmanna

22 listopada podczas spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki (DKK), rozmawiano o znanej 
podróżniczce, dziennikarce oraz 
jednej z  najsłynniejszych polskich 
blondynek - Beacie Pawlikowskiej.

Swoje liczne wyprawy Beata 
Pawlikowska opisuje w bardzo popu-
larnych książkach z cyklu Blondyn-
ka… ( Blondynka w dżungli, Blondyn-
ka wśród łowców tęczy, Blondynka 
śpiewa w Ukajali, Blondynka u szama-
na i w wielu, wielu innych). Jest także 
autorką poradników psychologicznych 
oraz kursów językowych. Klubowiczki 
chętnie sięgają po książki podróżni-
cze Beaty Pawlikowskiej, w których 
przybliża czytelnikom odległe i egzo-
tyczne zakątki świata. Równie chęt-
nie słuchamy audycji radiowych Beaty 
Pawlikowskiej. Natomiast za komplet-
nie nieudaną klubowiczki uznały jed-
ną z ostatnich publikacji naszej boha-
terki: Teoria bezwzględności, czyli jak 
uniknąć końca świata. Książka, o któ-
rej mowa, to zbiór refleksji życiowych 
autorki, który nie trafił w nasze gusta. 

Wszystkie mamy wiele sympatii dla 
Beaty Pawlikowskiej i mamy nadzieję, 
że pozostanie przy relacjach ze swo-
ich barwnych podróży.

Następne spotkanie DKK wy-
pada 27 grudnia. Magiczny czas i 

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Świat według blondynki…
szczególny temat: „Motyw Świąt 
Bożego Narodzenia w literaturze” 
sprawią, że ostatnie spotkanie DKK 
w 2012 r. będzie wyjątkowe!

Zapraszamy!
Izabela Fiedler

29 listopada w sali Domu Pa-
rafialnego parafii WNMP odbyła się 
zabawa „Andrzejkowa”, którą zor-
ganizowały dla swoich podopiecz-
nych Środowiskowy Dom Samopo-
mocy oraz Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej „Nestor”. Gośćmi spo-
tkania byli: Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy, 
ks. prałat dr Stanisław Chomiak – 

Zabawa „Andrzejkowa” z poczęstunkiem, 
tańcem i konkursami

proboszcz parafii oraz ks. Daniel 
Marcinkiewicz.

Andrzejkową imprezę rozpo-
częły występy. Jako pierwszy zapre-
zentował się Klub Seniora „Nestor”, 
a następnie podopieczni obu Do-
mów przedstawili nam krótki spektakl 
„Wesele”. Był poczęstunek, konkursy 
i tańce. W sumie świetna zabawa.

   BL
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Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli „Wszechnica Nauczyciel-
ska” w Bielawie, w ramach cyklicz-
nych spotkań kadry kierowniczej 
placówek edukacyjnych, zorgani-
zował kolejną formę szkoleniową, 
której tematyka dostosowana zo-
stała do aktualnych potrzeb i tren-
dów.

Patronat merytoryczny nad 
tym przedsięwzięciem objęło Wy-
dawnictwo Szkolne PWN, które wy-
posażyło uczestników w materiały 
źródłowe, podręczniki i publikacje 
wspierające warsztat metodyczny 
nauczycieli.

Pani Mariola Berg – specjali-
sta w zakresie współpracy z Kura-
torium Oświaty i Jednostkami Sa-
morządu Terytorialnego omówiła 
tematy: „Nowe obowiązki dyrekto-
ra szkoły wynikające z aktualizacji 
prawa oświatowego” oraz odpowie-
działa na pytanie „Jak przygotować 
szkołę do kontroli i ewaluacji Ku-
ratorium Oświaty w roku szkolnym  
2012/2013?”

W bogatej prezentacji zna-
lazły się zagadnienia, które każdy 
dyrektor, mając na względzie sze-
roki interes społeczny, powinien 
uwzględniać w codziennej prakty-
ce szkolnej. Tematyka prawna, jak 
zawsze budzi respekt, ale z drugiej 
strony doświadczenia indywidualne 
w każdej placówce generują różno-
rodne problemy, których litera pra-
wa do końca nie definiuje. W takich 
przypadkach wymiana doświad-
czeń bywa cennym uzupełnieniem 
stanu wiedzy. W szkoleniu wzięli 
udział dyrektorzy szkół z różnych 
poziomów edukacji w powiatach: 

ząbkowickim, świdnickim i dzierżo-
niowskim, tym bardziej więc dysku-
sja tematyczna stała się reprezen-
tatywna i pełna. 

Kolejnym punktem programu 
był temat:  „Zadania coacha i rola 
coacha – granica między wspar-
ciem i rozwojem, a kontrolą i eg-
zekwowaniem wykonania zadań”. 
Poprowadziła go Pani Magdalena 
Zaborska Skorupa - dr nauk huma-
nistycznych, specjalista ds. public 
relations instytucji edukacyjnych 
(doświadczony trener prowadzący 
szkolenia z zakresu szeroko poję-
tej komunikacji oraz nowoczesnych 
metod nauczania).

Czym się różni coach od 
„zwykłego” nauczyciela? Kim dla 
współczesnej młodzieży uczącej 
się w szkole jest nauczyciel? Jak 
nauczyciel jest przez młodzież po-
strzegany? Jaką rolę odgrywa w 
szkole wobec ucznia? Jak moż-
na określić relację nauczyciel – 
uczeń? 

Czy nauczyciel jest jedyną 
potrzebną osobą, z usług której 
młodzież może korzystać? Te i inne 
pytania stały się punktem wyjścia 
do rozważań. O samym nauczycie-
lu, jego zadaniach, pełnionych funk-
cjach, cechach, umiejętnościach i 
kompetencjach w literaturze przed-
miotu można odnaleźć wiele dzieł, 
zarówno wielotomowych, jak i krót-
kich artykułów. A zatem nie o na-
uczycielu głównie traktowała pre-
zentacja, a bardziej o coachingu 
wśród młodzieży, poszczególnych 
etapach procesu pracy coacha z 
uczniem. Nauczyciel kojarzony 
jest przede wszystkim ze szkołą. 

III Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych Bielawa 2012
Podstawowa rola, jaka wobec nie-
go jest odnoszona, to nauczanie. 
Choć jest wiele modeli i stylów na-
uczania (m.in. formalny, zindywidu-
alizowany, negocjacyjny), najczę-
ściej spotykanym jest tradycyjny 
- formalny. Powoli, wraz ze zmiana-
mi programowymi w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, są podejmo-
wane próby wprowadzania aktywi-
zujących metod nauczania w szko-
le, nauczyciele starają się czynić 
swoje lekcje coraz bardziej atrak-
cyjnymi, aby zaciekawić ucznia. 
Wraz ze zmianami technologiczny-
mi, wzrostem wiedzy i informacji, 
ewoluuje także model nauczyciela. 
O efekty i skuteczność należałoby 
zapytać odbiorców przekazywanej 
w ten sposób wiedzy. Czy prowadzi 
do założonych celów, czy też na-
leży zmienić kierunek wprowadza-
nych zmian na jeszcze inny, który 
może się okaże skuteczniejszy? 
Czy też zmiany w otaczającym 
świecie podyktują odgórnie jakiś 
inny plan lub działania? Warto mieć 
wszystkie zmysły szeroko otwarte, 
aby nie przeoczyć żadnej nowości 
w tej dziedzinie. Tymczasem warto 
zająć się zagadnieniem coachingu, 
który też jest rozwiązaniem wynika-
jącym z zachodzących zmian w ży-
ciu człowieka.

Spotkanie udowodniło też, 
jak bardzo  ważna jest spójność 
i integracja środowiska zawodo-
wego nauczycieli wokół istotnych 
spraw dla oświaty lokalnej i global-
nej. Ten aspekt podkreśliła w swo-
im wystąpieniu Pani Dyrektor Daria 
Michalska, kierując do uczestników 
konferencji przesłanie Henry’ego 
Forda: „Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, wspól-
na praca to sukces.”

4 grudnia w Galerii Korytarz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki odbyła się promocja najnowszej 
książki Krzysztofa Pludry „BIELA-
WIANIE” (wspomnienia – relacje 
– wywiady). Ilustracjami wzbogacił 
książkę Tadeusz Łazowski.

Podczas spotkania promocyj-
nego, w którym uczestniczył bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel, a które 
uświetnili krótkim występem Pań-
stwo Maryla i Wacław Wilińscy, 
autor książki powiedział m.in., iż jej 
głównym celem było pokazanie lu-
dzi, w sumie 112 osób, którym przy-
padło w udziale tworzenie polskiej 
administracji, uruchamianie fabryk, 
warsztatów rzemieślniczych, pla-
cówek oświaty i kultury, szpitali i 
przychodni, gospodarstw rolnych, 
handlu, czyli całej miejskiej infra-
struktury. 

We wstępie do książki autor 
napisał (2 fragmenty):

„Książka „BIELAWIANIE” 
jest zbiorem biografii i autobiografii 
pierwszych polskich mieszkańców 
Bielawy, którzy w latach 1945-1950 
tworzyli w Bielawie zręby polskiego 
życia. Książka powstała w oparciu 
o spisane przez samych bielawian 
wspomnienia. Zostały również wy-
korzystane zamieszczone w pra-
sie relacje i wywiady z uczestnika-
mi bądź świadkami wydarzeń. Tak 
więc publikacja ta jest dziełem nie 
jednego, lecz wielu autorów, któ-
rzy zdołali pokazać dramatyzm lo-
sów poszczególnych jednostek, ich 
rodzin, a nawet całych lokalnych 
wspólnot”.

„Lektura wspomnień przywo-
łanych przez autorów przybliża i 

odsłania nie tylko pogmatwane ko-
leje życia, ale także – ludzkie cha-
raktery i cechy, poglądy, rodzinne 
radości i osiągnięcia, ale też – błę-
dy i kłopoty, nieszczęścia i drama-
ty. Dzięki wspomnieniom człowiek 
staje się istotą bardziej złożoną, a 
zatem ciekawszą. Czytając uświa-
damiamy sobie, że życie w wojen-
nych warunkach i powojennych 
miesiącach i latach stawało się 
szkołą, w której każdy człowiek 
stawiany był, co dzień i co godzi-
nę, wobec pytań, na które brak 
było odpowiedzi, wobec proble-
mów, które przerastały jego moż-
liwości.”

Wydawcą książki jest Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielawy, a spon-
sorował ją Urząd Miejski w Biela-
wie.

  B. Lesiewicz

Kolejna książka autorstwa Krzysztofa Pludry

22 listopada na  szkolnej sce-
nie koło teatralne „Pajacyk” zapre-
zentowało uczniom klas I – III i na-
uczycielom przedstawienie p. „Jaś 
i Małgosia”. Akcja przedstawienia 
toczyła się w jesiennym  lesie i w 
pięknej piernikowej chatce Cza-
rownicy. Dzieci z zapartym tchem 
śledziły losy głównych bohaterów, 
którzy wybrali się z obiadem do 
ojca – drwala, pracującego w środ-
ku lasu. W drodze powrotnej, tro-
chę już zmęczeni i głodni, na leśnej 
ścieżce znaleźli czekoladki, mar-
moladki, cukierki, ciągutki i pier-
niczki. Idąc w ślad za słodkościami, 

„Jaś i Małgosia” 
dotarli do domu groźnej czarowni-
cy. A może jednak nie była aż taka 
zła i groźna? 

Nasze przedstawienie obej-
rzeli też rodzice w czasie zebra-
nie klasowego, dzieci z oddziału 
„0” oraz przedszkolaki z Europej-
skiej Akademii Malucha w Bielawie. 
Przedstawienie  bardzo się podoba-
ło, a na szczególną uwagę zasługi-
wała gra aktorska  Małgosi, Jasia, 
Czarownic i Wilka. Spotkanie z taką 
bajką to nie lada gratka dla widza. 
Bajka o Jasiu i Małgosi rozbudziła 
wyobraźnię młodego widza i prze-
niosła go w magiczny świat fantazji.

15 listopada dzieci  klasy IIc 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie 
razem  z  nauczycielką  Agnieszką  

Adamczyk, przygotowały  przed-
stawienie teatralne „ Jak Kasieńka 
gąski zgubiła „ . Mali aktorzy zapre-
zentowali się przed własną publicz-

nością oraz dziećmi z grupy „ O” 
z oddziału  przedszkolnego, gosz-
czącej w bieżącym roku w naszej 
szkole . Widzowie  z wielkim zainte-
resowaniem śledzili losy Kasieńki , 
jej przyjaciół  oraz psotnika wietrzy-
ka, który miał czarodziejską moc 
. W finale przedstawienia, jak  to 
bywa w bajkach, wszystko dobrze 
się skończyło.  Z pomocą przyszła 
piękna Pani Jesień  i Kasieńka  od-
nalazła swoje gąski . Przedstawie-
nie przeplatała wesoła muzyka, 
która  dodawała uroku i podkreślała 
napięcie.  

Na wielkie brawa zasłużyli 
sobie mali aktorzy, którzy pracują w 
kole teatralnym „ Skrzat ” dopiero  
drugi rok , a potrafią już swoją grą  
zaciekawić i wzruszyć publiczność. 
Oklaskami podziękowano aktorom 
za grę, a widzowie z dużą radością  
przyjęli  zaproszenie na kolejne 
przedstawienie już w nowym roku .  
Oczarowani grą małych aktorów  
byli również rodzice, którzy mie-
li okazję oglądać  swoje pociechy 
podczas zebrania  w auli szkolnej.  

Teatr małego widza  w „ Dziesiątce”
„Jak Kasieńka  gąski zgubiła”

Następne wydanie „Wiadomości 
Bielawskich” ukaże się ok. 16 stycznia
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20 listopada Towarzystwo Przy-
jaciół Bielawy, przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i Sztuki oraz 
Ekologiczną Szkołą Podstawową Nr 
7, było organizatorem konferencji po-
święconej życiu i twórczości drama-
turga Gerharta Hauptmanna, autora 
m.in. dramatu „Tkacze”, w którym opi-
sał powstanie tkaczy sowiogórskich, 
otrzymując za to dzieło w 1912 roku 
literacką Nagrodę Nobla. 

Z zaproszonych gości w kon-
ferencji, którą poprowadziła Ewa 
Glura – prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, uczestniczyli wice-
burmistrzowie Rady Miejskiej Bie-
lawy – Zbigniew Skowroński i 
Marek Pyziak, wiceburmistrz Ma-
riusz Pach, Bronisław Wilk – pre-
zes Zarządu Miejskiego Związku 
Kombatantów RP i BWP w Bielawie, 
Honorowi Obywatele Miasta Biela-
wa – Krzysztof Pludro i Tadeusz 
Łazowski, dyrektorzy i pedagodzy 
bielawskich szkół i bibliotek z Biela-
wy, Pieszyc i Dzierżoniowa.

W klimat i nastrój tego spotka-
nia wprowadziły zebranych Barbara 
Pachura, która między innymi za-
śpiewała „Krwawy sąd” - hymn zbun-
towanych tkaczy, a na skrzypcach to-
warzyszyła jej Monika Kęsik.

Wykład poświęcony życiu i 
twórczości Gerharta Hauptman-
na, a przede wszystkim dramatowi 
„Tkacze” i literackim echom powsta-
nia tkaczy sowiogórskich, wygłosił 
Krzysztof Pludro. Poruszony tym 
dramatem był Heinrich Heine, autor 
„Krwawego sądu”, pieszycki poeta 
Adam Lizakowski, który poświęcił 
swoje wiersze autorowi „Tkaczy” i 
ich bohaterowi Moritzowi Jägerowi, 
bielawski poeta Stanisław Wojnar, 
również w swoich wierszach nawią-
zujący do powstania tkaczy,  a także 

niemiecka malarka, graficzka i rzeź-
biarka Käthe Kollwitz, która stwo-
rzyła cykl przejmujących swą tre-
ścią grafik pod tytułem „Powstanie 
tkaczy”. Krzysztof Pludro wspomniał 
również o reżyserze Teodorze Mie-
rzei, który w 110. rocznicę powstania 
tkaczy, na deskach Teatru Robotni-
czego zaprezentował inscenizację 
dramatu Hauptmanna.

Swój wykład Krzysztof Plu-
dro zakończył słowami: „Tak więc 
za sprawą polskich twórców: Teo-
dora Mierzei, Dama Lizakowskie-
go i Stanisława Wojnara – drama-
tyczna historia bielawskich tkaczy 
staje się częścią naszej wspólnej 
polskiej i niemieckiej historii. Prze-
szłość splata się ze współczesno-
ścią, jak nici wątku i osnowy splata-
ją się wzajemnie, tworząc tkaninę”.

Również występ uczniów 
Ekologicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 7 w Bielawie, jak i prezenta-
cja artystyczna w wykonaniu grupy 
„Biel’arte”, związane były tema-
tycznie z dramatem „Tkacze”, wpi-
sanym w historię naszego regionu.

Z kolei Rafał Brzeziński – dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
omówił rozwój tkactwa w Bielawie. 
Odbył się także pokaz filmu doku-
mentalnego o Gerharcie Hauptman-
nie, zrealizowanego w 2003 roku 
przez Telewizję Wrocław.

Konferencja stała się także 
okazją do ogłoszenia wyników i 
wręczenia nagród w konkursie pla-
stycznym „Bunt tkaczy sowiogór-
skich oczami bielawskiego ucznia”. 

Na konkurs wpłynęły 32 prace. 
Komisja w składzie: Ewa Glura, Ja-
rosław Florczak i Marcin Lichnwski 
ocenila prace i przyznala nagrody 
książkowe następującym uczniom: 
w kategorii szkół podstawowych: 

Konferencja poświęcona niemieckiemu dramaturgowi 
Gerhartowi Hauptmannowi – autorowi dramatu „Tkacze”

I miejsce Karolina Puta - Szko-
ła Podstawowa Nr 10 z Oddziała-
mi Sportowymi, II miejsce Małgo-
rzata Siwiec z Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7, III miejsce Ad-
rian Zbozień  z Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 7, wyróżnienia: 
Mateusz Kuliś, Marcin Stankiewicz i 
Wiktoria Hanuszek - wszyscy z Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej Nr 7, 
w kategorii szkół średnich II miejsce 
otrzymała Katarzyna Słabczyńska z 
Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego. W galerii KORY-
TARZ można było obejrzeć i podzi-
wiać prace zgłoszone na konkurs.

 Barbara Lesiewicz
*****

Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Bielawy pragnie serdecznie po-
dziękować dyrekcji i pedagogom z 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 7, a w szczególności pani dyrek-
tor Małgorzacie Cieślik i pani wice-
dyrektor Renacie Sznajder-Zając za 
pomoc w zorganizowaniu konferen-
cji, a pedagogom: pani Katarzynie 
Strózak, pani Kamilli Jelonek, pani 
Barbarze Olejnik i pani Annie Kuś-
-Smaga za przygotowanie dzieci do 
pięknego spektaklu artystycznego.

Szczególne podziękowania 
składamy dyrektorowi MOKiS panu 
Janowi Gładyszowi za pomoc w opra-
cowaniu materiałów na konferencję, 
za wynajęcie sali, za film i pomoc w 
sprawnym przeprowadzeniu konfe-
rencji. Pragniemy również podzięko-
wać pani Barbarze Pachurze i pani 
Monice Kęsik za muzyczne wprowa-
dzenie w klimat tej konferencji. Dzię-
kujemy również dyrektorowi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za przybliżenie 
nam tematu z zakresu tkactwa.

„I ty możesz zmienić swo-
je życie. Stop narkomanii, alko-
holizmowi, przemocy”. Pod takim 
hasłem odbyło się spotkanie z 
Piotrem Stępniakiem – dzisiaj te-
rapeutą, konsultantem profilaktyki 
ze Stowarzyszenia Pomocy Arka 
Noego.

Co się dzieje z dzisiejszą mło-
dzieżą? Jakimi sposobami sprawić, 
aby krnąbrni nastolatkowie „wyszli 
na ludzi” w dorosłym życiu? Dla-
czego godzimy się na panujące mil-
czące przyzwolenie społeczne, na 
terror ze strony niektórych przed-
stawicieli młodego pokolenia?!

W powszechnej opinii demo-
ralizacja młodzieży osiągnęła nie-
bezpieczne granice - coraz bardziej 
wyzywające stroje, ostre makijaże, 
dziwaczne fryzury, używane na co 
dzień wulgarne słownictwo, agre-
sja. Niemal wszyscy nastolatkowie 
przed osiągnięciem 16. roku życia 
pili alkohol, a co czwarty – przy-
najmniej raz w życiu – miał kontakt 
z narkotykami. Rodzą się z tego 
rozliczne patologie, na porządku 
dziennym są bójki i wymuszenia. 
Nastolatkowie coraz częściej wcho-
dzą w kolizję z prawem, a kroniki 
kryminalne pełne są informacji o 
popełnianych przez nich przestęp-
stwach; także tych najcięższych: 
zabójstwach, gwałtach, brutalnych 
rozbojach. 

,,Czy chcecie zmarnować 
sobie życie?” – z takim pytaniem 
zwrócił się do młodzieży klasy I i 
II Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Piotr Stępniak – człowiek o bogatej 
przeszłości kryminalnej. Rabował, 
torturował, wymuszał haracze, na-
leżał do grup przestępczych, han-
dlował narkotykami, brał udział w 
porachunkach mafijnych. Po kilku 
latach szczęśliwego dzieciństwa w 
domu pierwsze miejsce zaczął zaj-
mować alkohol. Wcześnie stracił 
rodziców. Do zakładu poprawcze-
go trafił jako 13-latek. W więzie-
niach przesiedział 24 lata (z krótki-
mi przerwami). Była to ,,prawdziwa 
szkoła zła”. Osiem razy próbował 
popełnić samobójstwo. 

Dwanaście lat temu – jak 
sam mówi – narodził się na nowo 
poprzez wiarę w Boga i modlitwę. 
Dzięki silnej woli walki wygrał z 
nowotworem. Zaczął pomagać lu-
dziom, których skrzywdził, pisał li-
sty, przepraszał. Jeździ do zakła-
dów poprawczych, do szkół, do 

ośrodków młodzieżowych i opo-
wiada o piekle, jakie przeżył. Prze-
strzega młodych ludzi, aby nie 
zepsuli sobie życia. Razem z ra-
perem Dariuszem Góralczykiem 
uświadomili naszej młodzieży, do 
czego doprowadzają narkotyki 
(również te ,,miękkie”, uważane 
za niegroźne), alkohol, przygod-
ne znajomości, kontakt z dilerami 
i światem przestępczym. Na drogę 
przestępstwa wchodzą nie tylko 
nieletni z rodzin patologicznych, 
ale coraz częściej młodzi ludzie z 
tzw. dobrych domów, którzy zagu-
bili się w życiu. Radzili: ,,żyj bez 
używek i bez przemocy, nie zmar-
nuj sobie życia”. 

Wiele subkultur młodzieżo-
wych charakteryzuje się specy-
ficznym stosunkiem do przemo-
cy i posługuje się nią na co dzień, 
popełnia przestępstwa, a czyny te 
dodatkowo nie są w tym środowi-
sku napiętnowane, co sprawia, że 
brak jest poczucia winy, a prze-
stępca urasta do rangi „mistrza”, 
którego zachowania należy naśla-
dować. W takim właśnie środowi-
sku znaleźli się i Piotr Stępniak, i 
Dariusz Góralczyk, i wielu innych. 
Opowiadając swoje historie udo-
wodnili, że ,,Życia nie można so-
bie wybrać, ale można z niego coś 
dobrego zrobić” (Peter Lippert). 
Młodzież z wielką uwagą słucha-
ła ludzi, którzy słowem i obrazem 
udowadniali, że tylko człowiek czy-
sty, kochający jest WOLNY. To była 
niewątpliwie lekcja wychowawcza, 
która na długo pozostanie w pa-
mięci uczestników. 

                  Jadwiga Łakomska

,,Wolność nie znaczy, że można poruszać się po 
niewłaściwej stronie ulicy” (Indira Gandi)                 

I Ty możesz zmienić swoje życie 
– spotkanie z ,,Gepardem” w ZSZ CRRiMP

21 listopada na spotkanie z 
bajkowymi bohaterami i na pyszną 
zabawę do Działu Dziecięco–Mło-
dzieżowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (MBP) przy ul. Żeromskiego 
43, przyszły ze swoimi nauczyciel-
kami Iwoną Ciochoń i Anną Łukasik, 
dwie grupy przedszkolaków: pię-
ciolatki i sześciolatki z Przedszko-
la Publicznego nr 4. Bibliotekarka 
Jolanta Matuszczak wprowadziła 
je w magiczny świat bibliotecznych 
książek. Poinstruowała dzieci co to 
jest biblioteka i w jaki sposób wypo-
życza się książki, jak należy zacho-
wywać się w Dziale Dziecięco-Mło-
dzieżowym, a przede wszystkim 
zwróciła uwagę, że należy dbać o 
książki. Pani Jola z biblioteki za-
poznała przedszkolaków z  „Kąci-
kiem dla Malucha”, pokazała znaj-
dujące się tam książki, zwłaszcza 
książki-zabawki oraz mieszkańców 
tego działu, bajeczne postacie: Ty-
gryska, Kłapouchego, Prosiaczka, 
Reksia, Włóczykija, Pannę Migotkę, 
Muminka, Krecika i Kota w butach. 
Przeczytała przedszkolakom opo-
wiadanie Renaty Piątkowskiej zaty-

tułowane Obudzona królewna, a na-
stępnie zadawała pytania związane 
z tekstem, na które dzieci z chęcią 
odpowiadały. Później przedszkolaki 
pooglądały sobie nowe, pięknie ilu-
strowane bajki. To zajęcie bardzo 

Miejska Biblioteka Publiczna

„Spotkanie w magicznym świecie książek”   
im się podobało. Na zakończenie 
zaśpiewały wesołą piosenkę za-
tytułowaną „Dzień w przedszkolu” 
i w radosnym nastroju wracały do 
przedszkola.

     Jolanta Matuszczak 

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie zaprasza do 
udziału w III Festiwalu Piosenki o 
Miłości MINUTKA, który odbędzie 
się 14 lutego 2013 roku.

Zapraszamy do udziału śpie-
wającą młodzież w wieku 14-25 lat. 
Na najlepszych czekają nagrody 
finansowe. Regulamin konkursu i 

Organizatorzy festiwalu MINUTKA 
czekają na śpiewającą młodzież

karta zgłoszenia dostępne w siedzi-
bie organizatora lub na jego stronie 
internetowej www.mokisbielawa.pl. 

Uwaga zmieniły się warunki 
udziału w konkursie, tak więc pro-
simy o uważne przeczytanie regu-
laminu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 25 stycznia 2013 r. 
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5 grudnia 2012 roku w Mię-
dzynarodowym Dniu Wolontariusza 
w kinie „Zbyszek” w Dzierżoniowie 
odbyła się Gala Wolontariatu zor-
ganizowana przez Fundację RO-
PUH i Sztab WOŚP w ramach 
projektu „Kreujemy modę na wo-
lontariat – Powiatowa Sieć Cen-
trów Wolontariatu”, dofinanso-
wanego z programu Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich. Roz-
poczynający uroczystość Jaro-
sław Rudnicki, szef Dzierżoniow-
skiego Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przypomniał  
słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest 
wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to kim jest; nie przez to co 
ma, lecz przez to czym dzieli się 
z innymi.” Współprowadząca Galę 
Anna Sylwestrzak, kierowniczka 
Dzierżoniowskiego Centrum Wo-
lontariatu i koordynatorka projek-
tu przywitała wszystkich wolonta-
riuszy oraz gości, wśród których 
znaleźli się między innymi Wice-
burmistrz Dzierżoniowa Ryszard 
Szydłowski, Wiceburmistrz Biela-
wy Mariusz Pach, Wiceburmistrz 
Pieszyc Paweł Brzozowski, Wójt 
Gminy Łagiewniki Janusz Szpot 
i Wicestarosta dzierżoniowski Da-
riusz Kucharski. 

Pełna sala w Kinie „Zby-
szek” zobaczyła następ-
nie film podsumowujący  
półroczną pracę Powiatowej Sieci 
Centrów Wolontariatu przygotowa-
ny przez Dominikę Szafrańską. 

Gala Wolontariatu sta-
ła się okazją do podziękowa-
nia tym, którzy w 2012 roku  
najbardziej angażowali się w 
pomoc innym. Każde z Cen-
trów wytypowało najaktywniej-
szych wolontariuszy, którym po-
dziękowania wręczyli włodarze  
miast. Łagiewnickie Centrum Wo-
lontariatu wyróżniło Barbarę Ma-
tułę, Żanetę Wojciechowską 
oraz Andreę Wilk nominowane 
przez Hufiec ZHP Łagiewniki za 
pracę na rzecz dzieci i młodzieży 
harcerskiej. Bielawskie Centrum 
Wolontariatu wyróżniło wolonta-
riuszy nominowanych przez Biela-
wa OWLS: Katarzynę Podhalicz, 
Krzysztofa Jędruchniewicza i 
Tomasza Jędruchniewicza, an-
gażujących się w organizację me-
czów futbolu amerykańskiego. 
Pieszyckie Centrum Wolontaria-
tu wyróżniło Ewę Kopeć, na któ-
rej życzliwość i wsparcie zawsze 
mogły liczyć organizacje pozarzą-
dowe, Jolantę Sztemberg - która  
poświęca swój czas i energię na 
problemy księgowe z jakimi bo-
rykają się organizacje oraz Ka-
tarzynę Lewandowską, która w 
Zespole Szkół w Pieszycach stara 
się zaszczepić wśród uczniów ideę 
wolontariatu oraz sens aktywności 
społecznej. Dzierżoniowskie Cen-
trum Wolontariatu wyróżniło Paw-

ła Harężę - nominowanego przez 
Środowiskowy Hufiec Pracy za 
wieloletnią pomoc w codziennych 
pracach organizacji, Romualdę 
Skibę - nominowaną przez Uniwer-
sytet III Wieku w Dzierżoniowie za 
swoją przebojowość i aktywność na 
rzecz środowiska seniorów, Edytę 
Kędzierską - nominowaną przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Dzierżoniowie za 3 lata pracy na 
rzecz niepełnosprawnego miesz-
kańca Dzierżoniowa (podopiecz-
nego OPS), Alicję Bednarz - no-
minowaną przez Dzierżoniowski 
Sztab WOŚP za wieloletnie rozkrę-
canie letniej zadymy w środku zimy 
podczas Finałów orkiestry w Gilo-
wie, Monikę Teresiak - nominowa-
ną również przez Dzierżoniowski 
Sztab WOŚP za to, że jest trzecią 
ręką podczas finałowej niedzieli 
oraz Krzysztofa Truchana - nomi-
nowany przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dzierżoniowie, za 
służbę na rzecz potrzebujących, 
podopiecznych tej instytucji. 

Po wręczeniu podziękowań 
grupa dzierżoniowskich i bielaw-
skich wolontariuszy zaprezentowa-
ła krótki film z wizyty na Przystanku 
Woodstock, który był efektem naby-
tych przez nich umiejętności pod-
czas warsztatów dziennikarskich,  
realizowanych w ramach projektu. 

Sukces wolontariusza opiera 
się na sile motywacji jego lidera. Li-
derzy muszą mieć czas i miejsce, 
aby dowieść swojej wartości. Oni 
dojrzewają, nie można ich stwo-
rzyć. Nigdy nie są zadowoleni z 
teraźniejszości, ponieważ w swo-
jej głowie widzą lepszą przyszłość 
i rozdźwięk między tym „co jest” a 
tym „co mogłoby być”. Denerwuje 
ich to i popycha naprzód - to wła-
śnie są przywódcy! – Tymi słowa-
mi Ania Sylwestrzak zaprosiła na 
scenę lokalnych liderów i anima-
torów wolontariatu, którym podzię-
kowała za ich pracę, poświęcenie 
i wspieranie wolontariuszy. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: Bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek Pio-
run, Burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel, Burmistrz Pieszyc Miro-
sław Obal, Wójt Gminy Łagiewni-
ki Janusz Szpot, pani Dorota Pi-
larczyk z Zespołu Gimnazjów nr 

3, pani Monika Krzyżanowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 5, pani 
Agnieszka Kupczak ze Szkoły 
Podstawowej nr 6, pani Anna Star-
czewska ze Szkoły Podstawowej 
nr 9, pani Joanna Nowopolska z 
II Liceum Ogólnokształcącego, pa-
nie Joanna Romanowska i Alicja 
Wszołek z Zespołu Szkół w Niem-
czy, pani Alicja Matyjas z Zespołu 
Szkół nr 3, pani Agnieszka Koź-
mińska z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, pan Piotr Warzocha Szef 
Ząbkowickiego Sztabu WOŚP oraz 
pani Jadwiga Horanin - Dyrektor 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Dzierżoniowie. 

Prowadząca podziękowała za 
współpracę wszystkim konsultan-
tom Centrów, dzięki którym realiza-
cja projektu okazała się możliwa i 
łatwa w wykonaniu. Podziękowania 
odebrali: Dominika Szafrańska 
– konsultantka Dzierżoniowskie-
go Centrum Wolontariatu, Dawid 
Fuchs – konsultant Pieszyckiego 
Centrum Wolontariatu, Sławomir 
Waś – konsultant Bielawskiego 
Centrum Wolontariatu oraz Ry-
szard Gacek – konsultant Łagiew-
nickiego Centrum Wolontariatu. W 
imieniu konsultantów podziękowa-
nia i bukiet kwiatów na ręce Anny  
Sylwestrzak złożył Jarosław Rud-
nicki. 

Po krótkiej przerwie poczę-
stunkowej dla wolontariuszy za-
grał zaprzyjaźniony zespół Morning 
Wood Fresh Moustache (MWFM), 
który porwał wolontariuszy do za-
bawy pod sceną. Zespół wystąpi 
także podczas 21 Finału WOŚP na 
dzierżoniowskim Rynku. 

Na zakończenie Gali odby-
ło się szkolenie dla wolontariuszy 
21 Finału WOŚP. Wypełniano do-
kumenty potrzebne do uzyskania 
identyfikatora. W holu kina wolon-
tariusze mogli obejrzeć wystawę 
poświęconą realizacji projektu oraz 
zapoznać się z ofertą wolontaria-
tu w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie. Niezwykle uda-
ne przedsięwzięcie nie odbyłoby 
się bez życzliwości Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury i harcerzy 
Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP, 
którym należą się ogromne podzię-
kowania! 

Uroczysta Gala Wolontariatu w Dzierżoniowie

W dniach od 23 do 25 listo-
pada br. w Miliczu odbył się Rajd 
Jesienny Hufca Ziemi Dzierżoniow-
skiej ZHP. Motywem przewodnim 
Rajdu był szalony świat bajek. Do 
jego poznania zgłosiło się 50 har-
cerzy z 4 drużyn. Rajd został zor-
ganizowany przez phm. Michalinę 
Wojtas, czyli bajkową Alicję z Kra-
iny Czarów oraz phm. Natalię Bart, 
która wcieliła się w rolę marcowe-
go królika. Organizatorkom poma-
gali harcerze z Hufca ZHP Milicz 
oraz hm. Krzysztof Wojtas i pwd. 
Aleksandra Leśniewska. Nad fa-
bułą Rajdu pracowała także pwd. 
Agnieszka Okopna.

W piątek 23 listopada, zaraz 
po przyjeździe i zakwaterowaniu w 
gościnnej Szkole Podstawowej nr 
2 w Miliczu, obył się wieczór inte-
gracyjny pełen konkursów i zabaw. 
Uczestników wprowadzono w tema-
tykę Rajdu. Postawiono przed nimi 
zadanie odczarowania marcowe-
go królika. Sobotni poranek rozpo-
czął się pełną przygód grą tereno-
wą. Rajd odwiedziła Komendantka 
Hufca hm. Krystyna Waś. Harcerze 
musieli zmierzyć się z zadaniami 
na trasie gry, aby poznać rozwiąza-
nie bajkowej zagadki. Wśród zadań 

znalazły się przygotowanie pyszne-
go dania dla Baby Jagi, rozpozna-
wanie bajek, zebranie składników 
do popołudniowej herbatki dla kró-
lika, odpowiedzi na zagadki logicz-
ne oraz zbieranie rozwieszonych 
wysoko na drzewach magicznych 
filiżanek. Po powrocie z gry i pysz-
nym obiedzie odbył się turniej Sudo-
ku, a wieczorem na harcerzy czekał 
bajkowy seans filmowy. Wszyscy z 
uśmiechami na twarzach oglądali 
„Alicję w krainie czarów”.

W niedzielę na apelu podsu-
mowano Rajd. Wręczone zosta-
ły słodkie upominki dla mistrzów 
Sudoku oraz cenne nagrody dla 
drużyn. Rajd Jesienny wygra-
ła 32 DH „T.O.M.C.I.A.” z Bielawy 
prowadzona przez pwd. Karolinę 
Sienkiewicz. Na drugim miejscu 
sklasyfikowano 8 HDCzB „Buga-
je” pod dowództwem ćwika Jaku-
ba Bernada i 12 DH „Kosodrzewy” 
prowadzoną przez pwd. Agniesz-
kę Wójtowicz. Miejsce na podium 
przypadło też 39 DSH „Enigma” 
pod wodzą pwd. Przemysława Ra-
bieja. Rajd został dofinansowany z 
grantu samorządu powiatowego w 
Dzierżoniowie.

pwd. Aleksandra Leśniewska

Bajkowa przygoda w Miliczu

Świąt wypełnionych

radością i miłością 

niosących spokój  

i odpoczynek.

Nowego Noku 

spełniającego

wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia

życzą 

Pracownicy MZBM Sp. z o.o.

Szanowni Czytelnicy
Przed nami Święta Bożego Narodzenia – czas rado-

snych świątecznych przygotowań, spotkań przy zapachu świer-
kowych gałązek, optymizmu i zadumy. Z tej okazji życzę Wszyst-

kim tego, co w życiu najważniejsze, czyli zdrowia i bardzo, bardzo dużo 
miłości. Przede wszystkim niech to będą święta prawdziwie rodzinne, gdyż 

zwykle mamy mało czasu dla siebie w tym codziennym zapędzeniu. Przeżyjmy 
je więc odrobinę wolniej, spokojniej, a sprawy które nam dokuczają, niech zejdą na 

dalszy plan. Nauczmy się cieszyć tym, co mamy i nie zamartwiajmy tym, co będzie.
Na ten Nowy 2013 Rok życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.  

By nie zabrakło nam wytrwałości w szukaniu szczęścia i byśmy zawsze mieli czas dla 
tych, których kochamy. Nigdy też nie traćmy wrażliwości na potrzeby bliźnich, ale i sami 

czujmy się obdarowani miłością i przyjaźnią.
Wszystkim życzę, by w tym Nowym Roku mieli jak najwięcej powodów do satysfakcji i radości.

            Wesołych Świąt i Do Siego Roku.
      Barbara Lesiewicz

      redaktor naczelna
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(2)
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 

GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY 
PRZEPŁYWOWEJ 

Gaz jest szeroko rozpowszech-
nionym nośnikiem energii, stosowa-
nym powszechnie w gospodarstwach 
domowych. Szczelność instalacji ga-
zowej jest dla każdego oczywistym 
warunkiem bezpiecznego użytko-
wania gazu, gdyż jego mieszanina z 
powietrzem grozi wybuchem. Więk-
szość użytkowników gazu nie wie 
jednak kiedy może pojawić się zagro-
żenie zatruciem tlenkiem węgla (po-
tocznie zwanym czadem).

W Polsce każdego roku, z po-
wodu zatrucia tlenkiem węgla pocho-
dzącym z gazowych grzejników wody 
przepływowej, umiera ok. 100 osób, 
a kilka razy więcej ulega zatruciu wy-
magającym hospitalizacji. Przeważa-
jąca większość wypadków śmiertel-
nych zdarza się między 1 listopada 
a 31 marca,a więc w porze chłodnej. 
Przyczyną są zamknięte, szczelne 
okna. Można łatwo zapobiec powsta-
waniu tlenku węgla i jego przenikaniu 
do mieszkań, spełniając cztery pod-
stawowe warunki bezpiecznego użyt-
kowania urządzeń spalających gaz.

Są to: prawidłowa instalacja, 
stały dopływ świeżego powietrza, 
swobodny odpływ spalin, właściwa 
eksploatacja zapewniająca dobry 
stan techniczny urządzenia gazowe-
go. Są one przedstawione poniżej w 
skrócie.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA 
Zainstalowania lub wymia-

ny piecyka gazowego może doko-
nać jedynie uprawniony specjalista, 
zgodnie z instrukcją producenta. Wy-
konywanie prac instalacyjnych i regu-
lacyjnych przez osobę nieuprawnioną 
może stworzyć zagrożenie dla zdro-
wia i życia mieszkańców. Takie same 
wymagania co do prac instalacyjnych 
i regulacyjnych , dotyczą kuchenek 
gazowych. Kuchenka powinna znaj-
dować się jak najbliżej wywiewnej 
kratki wentylacyjnej, a stanowiska 
pracy powinny być usytuowane mię-
dzy oknem a kuchenką, tak, aby nad 
nimi następował przepływ świeżego 
powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO 
POWIETRZA 

Stały dopływ świeżego (ze-
wnętrznego) powietrza do urządze-
nia, w którym następuje spalanie 
gazu ma podstawowe znaczenie. 
Brak dopływu świeżego powietrza 
powoduje niedobór tlenu. Wynikiem 
tego niedoboru jest niezupełne spa-
lanie i powstawanie tlenku węgla. 
Następuje to wówczas, gdy np. okna 
mieszkania są szczelnie zamknięte. 
Stały dopływ świeżego powietrza do 
mieszkania jest również warunkiem 
niezbędnym swobodnego odpływu 
spalin. W związku z tym należy pa-
miętać, aby przed każdą kąpielą do-
brze przewietrzyć łazienkę, szczelne 
okna były wyposażone w nawiewniki 
powietrza, a podczas kąpieli uchylo-
ne było okno w mieszkaniu lub lufcik. 

Zasłanianie kratek wentylacyjnych, 
zarówno nawiewnej w drzwiach do 
łazienki, jak i wywiewnej na wlocie 
do przewodu wentylacyjnego, grozi 
śmiertelnym zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPA-
LIN 

Piecyk gazowy powinien być 
szczelnie przyłączony do przewo-
du spalinowego, a przewód spalino-
wy musi być szczelny i drożny. Nie-
szczelny komin powoduje osłabienie 
ciągu lub może być przyczyną prze-
nikania spalin do sąsiadujących z nim 
pomieszczeń. Przewody kominowe 
(dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 
należy kontrolować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Kontrola 
powinna być przeprowadzona przez 
osoby uprawnione, a obowiązek pod-
dania obiektu kontroli spoczywa na 
właścicielu lub zarządcy. Warunkiem 
swobodnego odpływu spalin jest jed-
nak nie tylko drożny przewód spali-
nowy, lecz także stały dopływ świe-
żego powietrza do pomieszczenia, w 
którym następuje spalanie gazu. Nie 
będzie odpływu spalin, jeżeli pracu-
jący piecyk gazowy będzie się znaj-
dował w zamkniętym, uszczelnionym 
mieszkaniu. Stały dopływ powietrza 
do pomieszczenia, w którym włą-
czono piecyk gazowy, jest więc wa-
runkiem niezbędnym do spełnienia 
dwóch podstawowych wymagań bez-
pieczeństwa - zupełnego spalania 
gazu i swobodnego odpływu spalin. 
Podczas kąpieli nie należy włą-
czać wentylatora w kuchni lub w 
innym miejscu w mieszkaniu, po-
nieważ jego działanie osłabia na-
turalny ciąg spalin w przewodzie 
spalinowym piecyka gazowego. 
 
DOBRY STAN TECHNICZ-
NY URZĄDZENIA GAZOWEGO  
Urządzenia gazowe powinny być 
utrzymywane w czystości i w dobrym 
stanie technicznym, a także okresowo 
kontrolowane zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Obowiązek utrzyma-
nia wymaganego stanu technicznego 
urządzeń gazowych i ich udostępnie-
nia do kontroli nakłada na użytkow-
nika lokalu Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 
74 z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 
ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo 
własne i swojej rodziny do tego obo-
wiązku powinien się poczuwać każdy 
użytkownik urządzeń gazowych. Pie-
cyk gazowy używany od wielu lat na-
leży niezwłocznie zgłosić do kontroli. 
Stary, zużyty, nie czyszczony i rozre-
gulowany piecyk gazowy zagraża ży-
ciu. Naprawa i konserwacja urządze-
nia gazowego może być powierzona 
wyłącznie osobom posiadającym od-
powiednie uprawnienia.

Pamiętajmy ! 
Od stosowania się do powyższych 
rad może zależeć zdrowie i życie 
Twoje oraz Twoich bliskich. Wystar-
czy jedynie odrobina przezorności. 

Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy, 
dlatego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z 

o.o. zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Bielawa o 
zapoznanie się z informacją Komendy Głównej PSP

Mikołaj i Gwiazdka to do-
bry czas na prezentowanie ba-
jek. 21 listopada szkolny teatrzyk 
Dzieci Serca przeniósł wszystkich 
do zaczarowanego świata baśni 
„Kopciuszek”. Spektakl powstał 
na motywach utworu braci Grimm, 
wierszowanej jego interpretacji au-
torstwa Jana Brzechwy, na bazie 
własnych pomysłów. Stworzono 
pełne ciepła, humoru i doskonałej 
piosenki przedstawienie, uroczo 

pouczające, że marzenia mogą się 
spełnić, a to, co w człowieku jest 
najpiękniejsze, to charakter i natu-
ralny wdzięk. Nie trzeba ozdabiać 
młodości, bo ona sama w sobie jest 
cudowna.

Nie było to jednak tylko spo-
tkanie z Kopciuszkiem, ale także 
z wierszem. Spektakl pokazał, że 
mówienie wierszy i ich słuchanie 
może sprawiać wiele przyjemności, 
dawać radość.

Wielkie brawa należą się ma-
łym aktorom, w szczególności od-
twórcom głównych ról: Piotrowi 
Marchewce (wystąpił brawurowo w 
roli Haneczki -córki Macochy), Ka-
mili Rochnie (w roli Kasieńki - dru-
giej córki Macochy), Ali Marchew-
ce (w roli złośliwej, „zakochanej” w 
swoich córkach Macochy), Marty-
nie Sikorze (była Kopciuszkiem) 
oraz Julii Pastuszce (Sąsiadka- 
Wróżka), Zuzannie Mice (Narra-
tor), Oli Kanickiej (Ochmistrz), 
Dominice Porzybót (Herold 1.), 
Igorowi Machowskiemu (Herold 
2.). Wspaniałe kreacje stworzyli 
również:  Nikola Warzycha (Kop-
ciuszek Współczesny), Antonina 
Ralko (jako Emo), Marcelina  Ku-
riata, Maja Lange, Katarzyna Pro-
kop, Aleksandra Żuławnik, Izabe-
la Sędziwa, Izabela Koralewska, 
Wiktoria Kalinowska (dziewczyn-
ki wystąpiły w roli Panien, które za 
wszelką cenę chcą zdobyć serce 
Królewicza (Hubert Remin), przy-
chylność królowej (Sandra Przy-
bylska) i króla (Michał Błasiak). 
Wszyscy wymienieni mali artyści 
należą do tych szczęśliwców, któ-
rzy za Matką Teresą mają prawo 
mówić: „Nie możemy czynić wiel-
kich rzeczy - tylko małe, za to z 
wielką miłością”.                             

       J. M. Jonas
 zdjęcia M. Tyrcha

Kopciuszek  w nowej odsłonie

W dniu 08 grudnia w Zespo-
le Szkół Społecznych przy ul. Że-
romskiego w Bielawie  warcabiści 
rywalizowali w Świątecznym Tur-
nieju Rodzinnym w Warcabach 
Klasycznych. Organizatorami za-
wodów byli: Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Bielawie oraz  Zespół 
Szkół Społecznych  STO w Bie-
lawie. Celem zawodów była po-
pularyzacja gry w warcaby, a tak-
że podnoszenie umiejętności gry 
wśród dzieci, młodzieży i rodzi-
ców/opiekunów. Zawody cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. 
W turnieju uczestniczyły dzieci, 
młodzież i rodzice/ dziadkowie 
nieposiadający licencji zawodni-
czej PZWarc. W kategorii do 10 
lat turniej rozgrywany był syste-
mem szwajcarskim na dystansie 
9 rund, rodzice i opiekunowie ry-
walizowali na dystansie 7 rund a 
zawodnicy w kat. 13 i 16 lat sys-
temem każdy z każdym. W każ-
dej kategorii wiekowej rywalizacja 
była bardzo zacięta.

W kategorii chłopcy do 10 
lat trzech pierwszych zawodni-
ków uzyskało po 14 pkt. O zwy-
cięstwie zdecydowało wartościo-
wanie (w systemie szwajcarskim 

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ RODZINNY  
W  WARCABACH KLASYCZNYCH

sposób ustalania kolejności za-
wodników, którzy uzyskali taką 
samą ilość punktów). Podobna 
sytuacja wystąpiła w kat. rodzice/
opiekunowie. Cztery zawodniczki 
uzyskały taka samą ilość punk-
tów. O zajęciu poszczególnych 
miejsc zdecydowało wartościo-
wanie. 

Najmłodszą zawodniczką 
turnieju była pięcioletnia Ewa Sa-
lij-Szyszka, a najmłodszym za-
wodnikiem sześcioletni Michał Po-
borczyk. 

Po zakończeniu turnieju na-
stąpiło uroczyste wręczenia na-
gród. Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzyma-
li pamiątkowe puchary i dyplomy. 
Zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy, a wszystkich miłośników gry 
w warcaby zapraszamy na kolejne 
turnieje.

Wyniki turnieju: dziewczę-
ta do 10 lat - 1. Maja Czapla, 2. 
Emilia Pajda, 3. Aleksandra Ka-
wończyk, chłopcy do 10 lat - 1. 
Ryszard Chereźniak, 2. Bartosz 
Jurcewicz, 3. Kacper Fedoro-
wicz, dziewczęta do 13 lat - 1. 
Aleksandra Jagła, 2. Andżelika 
Bobrowska, 3. Karolina Czapla, 
chłopcy do 13 lat - 1. Maciej Ora-
wiec, 2. Tomasz Jurcewicz, 3. 
Dawid Pawlak, dziewczęta do 16 
lat - 1. Aleksandra Hołub, chłop-
cy do 16 lat – 1. Maciej Fedoro-
wicz, 2. Dawid Sobczuk, rodzice/
opiekunowie - 1. Robert Jurce-
wicz, 2. Józef Fedorowicz, 3. Ma-
riusz Jagła, klasyfikacja rodzinna 
- 1. Rodzina Jurcewiczów, 2. Ro-
dzina Burów, 3. Rodzina Fedo-
rowiczów.

Pełne wyniki na stronie www.
osir.bielawa.pl 

 Czesław Szewczyk
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Tie-break w meczu z wiceliderem 
Pięć setów trwało spotkanie 

derbowe starych znajomych z cza-
sów gry w III lidze dolnośląskiej. W 
trakcie przygotowań do sezonu ze-
społy Bielawianki Bester i KS Milicz 
grały ze sobą dwukrotnie i za każ-
dym razem spotkania kończyły się 
w pięciu setach, więc i teraz można 
było w ciemno typować taki prze-
bieg spotkania. Licznie zgromadzo-
na publiczność (około 350 osób) 
mogła obejrzeć pasjonujące i za-
cięte spotkanie. Choć oba zespoły 
dzieliło 8 miejsc w tabeli rozgrywek 
to tak na prawdę na parkiecie tego 
nie było aż tak widać. 

Pierwszy set prowadzony 
był punkt za punkt do stanu po 20. 
Wówczas to odskoczyliśmy w jed-
nym ustawieniu na trzy punkty i 
spokojnie kontrolując sytuację do-
kończyliśmy tego seta wygrywając 
do 22. Kolejna partia prowadzona 
była podobnie jak pierwsza, jednak 
przy naszym prowadzeniu 17:15 
coś się zacięło, dzięki czemu Milicz 
zdobył 5 punktów z rzędu (17:20) i 
dograł go spokojnie do końca. Set 
numer 3 to zdecydowana przewa-
ga Bielawianki Bester, w pewnym 
momencie przewaga wynosiła 7 
punktów (18:11). Trener Krzysz-
tof Janczak wymienił dwóch swo-
ich zawodników, ale na nic to się 
zdało bo dotrzymaliśmy przewagę 
do końca, wygrywając do 19. Prze-
grana w złym stylu czwarta odsło-
na nie wpłynęła aż tak źle na nasz 
zespół. 

Bielawianka Bester - KS Mi-
licz 2:3 (22, -21, 19, -15, -9)

Bielawianka Bester: Karau-
da, Szymeczko, Borkowski, Jerzyk, 
Pacioch, Skibicki, Budziński (libe-
ro) oraz Król, Gogola, Strycznie-
wicz, Kurpiel, Botwina.

KS Milicz: Wajdowicz, Kacz-
marek, Janiak, Lech, Olczyk, Do-
bosz, Kukla (libero) oraz Glinka, 
Nakonieczny (K)

Tabela Grupy 2 II ligi : http://
bielawianka-siatkowka.pl/index.
php?i=51

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundowa-
nie nagród dla naszej publiczności: 
Pierogarnia II z ulicy Żeromskiego 
28a w Bielawie - Pani Agnieszka 
Łomoć, Sklep motoryzacyjny AU-
TO-EXPERT z Dzierżoniowa z ul. 
Świdnickiej 38 – Pan Paweł Ko-
sowski, Pizzeria Barizola w Dzier-
żoniowie, Rynek 24 – Pani Maria 
Danuta Matuszczyk, Gospodar-
stwo Agroturystyczne Cicha Woda 
z Lasocina – Pan Szymon Balak, 
Pływalnia miejska Aquarius – OSiR 
w Bielawie.

*****
Rewelacyjni młodzicy
Nasi najmłodsi siatkarze po 

raz kolejny w tym sezonie pokazali, 

Kolejne spotkania bielawskich siatkarzy
że mają charakter i ducha walki. 25 
listopada w Kudowie udowodnili, 
że należy im się awans do najlep-
szej czwórki zespołów na Dolnym 
Śląsku, bowiem pokonali najgroź-
niejszego rywala w walce o 1-wszą 
pozycję w grupie „F” - SOS GIM-5 
Wrocław 2:1. W drugim swoim spo-
tkaniu w Kudowie młodzicy poko-
nali gospodarzy w stosunku 2:0 
(13, 11) i tym samym wygrali już 
drugi turniej w grupie „F”. Gratulu-
jemy trenerom Jarosławowi i Rado-
sławowi Duszy za przygotowanie 
chłopaków do takiej dyspozycji a 
młodym siatkarzom woli walki i wy-
granych spotkań. Życzymy druży-
nie powodzenia na turnieju w Bie-
lawie, w którym, aby być pewnym 
awansu, trzeba będzie wygrać co 
najmniej seta z Wrocławiem, a naj-
lepiej wygrać dwa, żeby nie musieć 

potem liczyć małych punktów.
 

*****
Kadeci nie wykorzystują 

wielkiej szansy
Nasi kadeci nie wykorzystali 

nadarzającej się szansy na zaję-
cie 2-go miejsca w grupie B, prze-
grywając z niepokonanym Sparta-
kusem Jawor 0:3 (-23. -20, -19). 
A szansa na awans do grupy mi-
strzowskiej na Dolnym Śląsku była 
wielka, bowiem swój mecz przegra-
ła Victoria Wałbrzych i tym samym 
nasi zwyciężając z Jaworem mogli 
ich przeskoczyć w tabeli grupy „B”. 

*****
Przegrana w derbach z Wał-

brzychem
Niestety, nie udało się Bie-

lawiance Bester zwyciężyć w so-
botnim spotkaniu z prezentującym 
ostatnio bardzo dobrą formę ze-

społem Victorii Wałbrzych. Mecz 
przyciągnął do hali sporą liczbę pu-
bliczności z całego regionu - była 
także widoczna dosyć liczna gru-
pa kibiców z Wałbrzycha i pewnie 
mało kto typował, że spotkanie to 
zakończy się już po trzech setach. 
Wałbrzych udowodnił, że na tym 
etapie rozgrywek jest od nas sil-
niejszy, choć mecz momentami 
był dosyć wyrównany i zespół go-
ści musiał się trochę napracować 
żeby wywieźć z Bielawy trzy punk-
ty. Zespół Bielawianki poprowadził 
po raz pierwszy w roli pierwszego 
szkoleniowca Dariusz Ratajczak, 
dla którego pewnie było to presti-
żowe spotkanie bowiem jest wy-
chowankiem klubu z Wałbrzycha 
i wiele lat reprezentował ten klub 
jako zawodnik, grając w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Podobnie 

zresztą jak dla większości naszych 
zawodników, którzy albo są wycho-
wankami, albo grali kiedyś w Vic-
torii (dawny Chełmiec) a jest ich w 
naszym zespole co najmniej ośmiu. 

Bielawianka Bester - Victo-
ria PWSZ Wałbrzych 0:3 (-23, -19, 
-22)

Bielawianka Bester: Karauda, 
Szymeczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Pacioch, Skibicki, Kurpiel (libero) 
oraz Dobrzanski, Botwina.

Victoria Wałbrzych: Migdal-
ski, Podgórski, Leński, Wierzbicki 
(K), Jurczyński, Olszewski, Osta-
piuk (libero) oraz Tomiałowicz, Pi-
zuński.

Widzów około 380
Po tej kolejce pozostajemy na 

10 pozycji, bowiem swoje spotka-
nie także przegrała Gwardia Wro-
cław ulegając 0:3 liderowi z Tych. 
Wałbrzych natomiast wskoczył 
na czwartą pozycję, mając po tyle 
samo punktów co trzecia Juvenia. 

Serdecznie dziękujemy 
następującym firmom za ufun-
dowanie nagród dla naszej pu-
bliczności: Sklep motoryzacyjny 
AUTO-EXPERT z Dzierżoniowa 
z ul. Świdnickiej 38 – Pan Paweł 
Kosowski, Pierogarnia z ulicy Pa-
derewskiego 6 (obok Salubrisu) - 
Pani Beata Mastalerz, Gospodar-
stwo Agroturystyczne Cicha Woda 
z Lasocina – Pan Szymon Balak, 
Pływalnia miejska Aquarius – OSiR 
w Bielawie.

*****
Młodzicy jednak zagrają o 

miejsca 5-8
Nie udało się naszym mło-

dzikom wygrać grupy F i walczyć 
w kolejnej fazie o miejsca 1-4 na 
Dolnym Śląsku. Przegraliśmy w de-
cydującym turnieju rozegranym w 
Bielawie z najgroźniejszym przeciw-
nikiem do pierwszego miejsca SOS 
Gim-5 z Wrocławia i tylko gorszym 
stosunkiem setów zajęliśmy dru-
gie miejsce. Szkoda, bo do zajęcia 
pierwszego miejsca zabrakło tylko 
jednego seta. Tak więc nie wykorzy-
stujemy szansy na przypieczętowa-
nie awansu do grupy mistrzowskiej 
grając na własnym terenie, a jesz-

Młodzicy Bielawianki Bester – zwycięzcy Turnieju grupy F w Kudowie Zdrój

cze tydzień temu udało nam się z 
wygrać z Wrocławiem na turnieju w 
Kudowie. Ale głowy do góry, chłopa-
ki zagrają teraz o miejsca 5-8 i na 
pewno piąta pozycja jest w zasięgu 
naszych młodzików. A zagrają o to 
miejsce w trzech z czterech turnie-
jów z następującymi zespołami, któ-
re w drugiej fazie w swoich grupach 
także zajęły drugie miejsca: UKS 
SZCZĘŚLIWA 13 WROCŁAW, KKS 
REN -BUT ZŁOTORYJA oraz SPS 
CHROBRY GŁOGÓW.

*****
Kadeci przegrywają pierw-

sze spotkanie II fazy
Kadeci Bielawianki Bester 

w pierwszym meczu drugiej fazy 
(miejsca 6-9) ulegli na wyjeździe 
zespołowi UKS Jedynka Syców 
1:3 (-22, 23, -15, -20). W grupie tej 
grają jeszcze zespoły z Kamiennej 
Góry i Milicza.

*****
Zachęcamy także inne firmy 

do współpracy z naszym klubem. 
Wszelkie dane kontaktowe znajdu-
ją się na stronie: www.bielawianka-
siatkowka.pl

 Rzecznik Klubu BBB
       Łukasz Gryś

W nowym sezonie MUKS 
Aquarius Bielawa jest wspierany 
przez nowego trenera, który dołą-
czył wiosną. Rafał Łacny jest by-
łym zawodnikiem „Unii Oświęcim”, 
a obecnie trenerem i nauczycielem 
w bielawskich szkołach. Niewątpli-
wie dołączenie jego osoby do grona 
trenerów w klubie, miało wpływ na 
osiągnięcia pływaków w rozpoczę-
tym sezonie. Podsumowując pierw-
szą kolejkę Dolnośląskiej Ligi Pły-
wackiej 2012/13 można powiedzieć, 
że jest to najlepszy rok w 10-letniej 
historii klubu pod względem miejsc 
w ogólnej klasyfikacji, po pierwszej 
kolejce. Przypominamy:

Najlepsze starty pływaków.
9 listopada 2012 r. we Wro-

cławiu DLP klasy VI - WIEWIÓRKA 
Daniel 4 miejsce 50m stylem kla-

sycznym i 6 miejsce 100m stylem 
motylkowym. 

16 listopada 2012 r. we Wro-
cławiu DLP klasy V - JURCZYK 
Karolina 2 miejsce 50m stylem mo-
tylkowym i 2 miejsce 100m stylem 
grzbietowym, DRZYZGA Damian 2 
miejsce 50m stylem motylkowym i  6 
miejsce 100m stylem grzbietowym.

23 listopada 2012 r. we Wrocła-
wiu DLP klasy IV - FLISAK Emanuela 

3 miejsce 50 m stylem grzbietowym 
i 3 miejsce 100m stylem zmiennym, 
PROTAZIUK Jonasz 3 miejsce  50 
m stylem grzbietowym i 3 miejsce 
100 m stylem zmiennym.

Ogólna klasyfikacja po I 
edycji DLP

DLP klas IV - II miejsce w kla-
syfikacji generalnej zajmuje Flisak 
Emanuela, III miejsce w klasyfika-
cji generalnej zajmuje Protaziuk 
Jonasz, VII miejsce w klasyfikacji 
generalnej zajmuje Rak Damian.

DLP klas V - I miejsce w klasy-
fikacji generalnej zajmuje Karolina 
Jurczyk, II miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej zajmuje Damian Drzyzga.

DLP klas VI - IV miejsce w 
klasyfikacji generalnej zajmuje 
Daniel Wiewiórka. 

 Gratulujemy.

Najlepiej rozpoczęty sezon Dolnośląskiej Ligi Pływackiej w całej historii klubu
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza 

31 grudnia
22.45 – Sylwester w rynku – pożegnanie starego roku -  czas ocze-

kiwania umili Łukasz PAWLAK 
1 stycznia 2013
00.01 - Powitanie Nowego Roku – pokaz ogni sztucznych, Konkurs 

„Butelkowy”
13 stycznia
15.30 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  - Estrada Plac Wolności
w programie: Licytacje, Koncerty zespołów: ROOTS ROCKERS, 

THE FLOORATORS,  ROCK DOG, CZERWIE BAND 
20.00 Światełko do Nieba
Zajęcia stałe:
Koło Fotograficzne  seniorów wtorki 12.00  - 16.000 galeria kory-

tarz - scena
Koło teatralne seniorów – czwartki g.16.00 scena – Galeria Korytarz
Koło śpiewacze seniorów – czwartek g.17.00 – sala prób
Dziecięce Studio Teatralne prowadzi instr. Magdalena Cios – zaję-

cia poniedziałki i środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” prowadzi Rafał Smoliński – poniedziałki g.17.00 

– 21.00 scena
Zajecia muzyczno-wokalne prowadzi instr. Elżbieta Zachowska: so-

liści poniedziałek i czwartek g.16.00;  chór kameralny wtorek 15.30; ze-
spół wokalny „Erato” wtorek 17.00; Zespół „Quartet” czwartek 18.00 – 
20.00   –  sala prób

Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – środa g.16.00 – sala prób

Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – wtorek 
g.16.00 – 17.30, środa 17.30  - 20.30, czwartek 19.00 0 20.30  - scena

Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry
Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz  –wtorki  17.30 – scena

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowe-
go Roku  2013 składamy  Wszystkim Mieszkańcom Bielawy najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, wielu radości oraz sukcesów  życiu  
osobistym i zawodowym .

Jednocześnie prosimy o przyjęcie podziękowań  za liczny 
udział w imprezach organizowanych przez nasz ośrodek.

Dyrektor i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie
P.S.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątecznej strony 

www:mokisbielawa.

ZABAWA PRZESTRZENIA

warsztaty architektoniczne 
dla dzieci w wieku

6-12 lat

4.02-8.02 
(ferie zimowe)

WSTEP BEZPLATNY

Ilosc miejsc 
ograniczona!

Zbuduj z nami kartonowe 
osiedle!
Stworz ogrod zmyslow! 
Zobacz jak zyja krasnoludki!

Zajecia poprowadzi: inz.arch.kraj. Agnieszka Juraszek

Zapraszamy!
Informacje i zapisy: 

MOKiS
tel.74 8333 007

ORGANIZATOR:

PATRONAT MEDIALNY:

Maly architekcie!

ZABAWA PRZESTRZENIĄ

Czy Twoje dziecko lubi kreatywne zabawy?  Ma głowę pełną pomysłów? Potrafi tworzyć
przestrzenne konstrukcje?  A może wręcz przeciwnie? 

Wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat zapraszamy na bezpłatne warsztaty architektoniczne, które 
odbędą się w dniach 4-8.02.2013 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie. 
Jedyna okazja, aby Wasze dzieci zamieniły się na kilka dni w prawdziwych małych 

architektów! W programie zajęć m.in. budowa kartonowego osiedla, zabawy sensoryczne, 
tworzenie żelkowych konstrukcji, kreatywny recykling i inne. Zajęcia poprowadzi 

inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Ilość miejsc ograniczona, dlatego zapisz swoje dziecko już
dziś! 

Zapisy i informacje: MOKiS Bielawa. 
Zapraszamy! 

04 – 06.01
RENIFER NIKO RATUJE BRATA 

godz.17.00 prod. DUN
Marzenia Niko się spełniły - trafił 

do ekipy odlotowych reniferów Święte-
go Mikołaja. Jednak teraz czeka go zu-
pełnie nowe wyzwanie. Już nie jest sam 
w domu. Pojawił się młodszy braciszek, 
który sprawia bohaterowi mnóstwo pro-
blemów. Ale kiedy niesforny reniferek 
zaginie, dzielny Niko stanie na czele 
wyprawy ratunkowej, mając do pomocy 
niezawodnych przyjaciół - wiewióra Ju-
liusza i łasicę Wilmę.

11 – 13.01
POKŁOSIE godz.19.00 prod. 

POL
Franciszek Kalina (Ireneusz 

Czop) po latach emigracji przyjeżdża 
do Polski, zaalarmowany wiadomością, 
że jego młodszy brat (Maciej Stuhr) po-
padł w konflikt z mieszkańcami swojej 
wsi. Po przyjeździe odkrywa, że przy-
czyną jest mroczna tajemnica sprzed 
lat. Skłóceni od lat bracia próbują dojść 
prawdy. Prowadzone przez nich śledz-
two zaostrza konflikt, który przeradza 
się w otwartą agresję. Ujawniona tajem-
nica odciśnie tragiczne piętno na życiu 
braci i ich sąsiadów.

    Kom lg

Pragniemy uroczyście DONIEŚĆ, że 15 lutego 2013r, czyli dzień po 
„Walentym” na bielawskiej scenie robotniczej

zagości najbardziej rozświetlony z polskich kabaretów. NEONÓW-
KA, bo nim mowa, zaprezentuje nowe i „stare” skecze,

a może i jeszcze nowsze, nawet takie o których jeszcze teraz nie 
myślą. 

Bilety, w cenie 45 zł w przedsprzedaży, 50 zł w dniu występu, w 
sprzedaży od 3 stycznia 2013 r. 

Szczegóły i informacje 74 83 35 333 lub 74 83 33 007. 

NEONÓWKA W BIELAWIE

5 grudnia to dzień, w którym od lat 
bielawski Rynek zapełnia się oczekujący-
mi na prezenty, najmłodszymi mieszkań-
cami naszego miasta. Gość, na którego 
czekają, to przesympatyczny staruszek 
z długą siwą brodą w tradycyjnym czer-
wonym ubraniu i z wielką laską w dłoni. 
To oczywiście Św. Mikołaj, który co roku 
przybywa do Bielawy, aby sprawić, by kli-
mat przedświąteczny zapanował na Pl. 
Wolności, a dzieci na drugi dzień rano 
znalazły pod poduszkami prezenty. 

W tym roku Mikołaj przybył w na 
szczudłach (żeby być bardziej widocz-
nym) w towarzystwie Śnieżynki, Królo-
wej Śniegu, śniegowych aniołów, bał-
wanka i z rozbrykanym diabełkiem. W 
świetle sztucznych ogni i przy dźwięku 
werbla, parada przeszła wokół Ryn-
ku i umiejscowiła się przed Ratuszem, 
gdzie, nieoczekiwanie, Mikołaj zapadł w 
drzemkę. Budzenie było tak głośne, aż 
światełka w Rynku zapłonęły. Potem był 
mikołajowy quiz, śpiewanie piosenek i 
wręczenie nagród w konkursie ozdób 
choinkowych (wyniki na końcu artyku-
łu). Potem Mikołaj wyczarował słodkie 
prezenty i pokaz ogni sztucznych, który 
rozświetlił niebo nad Bielawą i wyruszył 
do kolejnych miast i kolejnych dzieci.

Nagrody w Konkursie Ozdób 
Choinkowych ufundował MOKiS, a w 
świtę Św. Mikołaja przeobrazili się ak-
torzy Teatru Żywego z Bielawy. Zwy-
cięzcom gratulujemy, a wszystkim 
Mieszkańcom Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie składa życzenia ser-
decznych, rodzinnych, miłych i ciepłych 
Świąt Bożego Narodzenia i błogosła-
wieństwa Bożego na cały 2013 rok.

*****
Nagrodzeni w konkursie ozdób 

choinkowych
Jury nie przyznało pierwszej na-

grody w poszczególnych kategoriach.
Nagroda specjalna - MARIA KO-

COT i PAULINA KUCHAREK
Kat. BOMBKA - miejsce 2 - PATRY-

CJA WOSZCZYŃSKA, DOMINIK ŚMIE-
CHOWICZ, miejsce 3 - MARTA KULIŚ

Wyróżnienia MARTYNA ŚMIEJA, 
URSZULA JERZAK, KATRZYNA MA-
ZUR i NATALIA SKWAREK

Kat. OZDOBY - miejsce 2. PATRYK 
USIK,  SZYMON GRABOWSKI, miejsce 
3. JULIA GALERT, JULIA KURZAWA

Wyróżnienia PATRYCJA SKWA-
REK, DOMINIK PĘCZKOWSKI, PAU-
LINA SIERADZKA, ALEKSANDRA WI-
SŁOWSKA, SANDRA TATARA 

Bielawianin wicemistrzem 
Polski w motocrossie

 
W Bielawie uprawia się wiele 

dyscyplin sportowych - od piłki noż-
nej, poprzez siatkówkę i zapasy, a 
na futbolu amerykańskim kończąc. 
Okazuje się jednak, że w Bielawie 
mieszka również młody i bardzo 
utalentowany motocrossowiec. 
Daniel Iwanik, bo o nim mowa, star-
tujący na co dzień w Wałbrzyskim 
Stowarzyszeniu Motosportu, ma 
na swoim koncie wiele sukcesów. 
Na stałe zdążył się już wpisać 
do czołówki dolnośląskich za-
wodników, a niedawno zdobył 
swoje największe osiągnięcie, 
czyli tytuł wicemistrza Polski 
młodzików w motocyklowym 
Cross Country. 

I właśnie tego sukcesu pogra-
tulował mu wiceburmistrz Mariusz 
Pach podczas spotkania, które od-
było się 5 grudnia w Urzędzie Miej-
skim. O zdobytych pucharach i me-
dalach opowiadał w Urzędzie wraz 
ze swoją mamą, która jak się oka-
zuje jest jego największym kibicem. 

W trakcie spotkania rozma-
wiano nie tylko o sukcesach Da-
niela, ale też o tym, aby w Bielawie 
wytyczyć miejsce do uprawiania 
m.in. motocrossu. Być może dzięki 
współpracy władz miasta z zawod-
nikami i miłośnikami tego sportu, za 
jakiś czas uda się w mieście odpo-
wiednio przygotować teren pod wy-
magania motocyklistów. 

  Łukasz Masyk

Święty Mikołaj przybył tradycyjnie na bielawski Rynek



20
13

1  Wt NOWY ROK, MIECZYSŁAWA
2  Śr    Grzegorza, Izydora
3  Cz   Arlety, Danuty
4  Pt    Angeliki, Elżbiety
5  So   Edwarda, Szymona
6  N     ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7  Pn   Juliana, Lucjana
8  Wt   Juliusza, Seweryna
9  Śr    Marceliny, Marianny
10  Cz   Dobrosława, Danuty
11  Pt    Honoraty, Matyldy
12  So   Rajmunda, Arkadiusza
13  N    BOGUMIŁY, WERONIKI
14  Pn   Domasława, Feliksa
15  Wt   Dąbrówki, Arnolda
16  Śr   Waldemara, Włodzimierza
17  Cz   Antoniego, Rościsława
18  Pt   Małgorzaty, Piotra
19  So   Henryka, Mariusza
20  N    FABIANA, SEBASTIANA
21  Pn   Agnieszki, Jarosława
22  Wt   Anastazego, Wincentego
23  Śr    Ildefonsa, Rajmunda
24  Cz   Mileny, Franciszka
25  Pt    Elwiry, Miłosza
26  So   Michała, Tymoteusza
27  N    ANIELI, PRZYBYSŁAWA
28  Pn   Karola, Tomasza
29  Wt   Józefa, Franciszka
30  Śr   Martyny, Macieja
31  Cz   Ludwiki, Marceliny

1  Pt Seweryna, Ignacego
2  So  Joanny, Marii
3  N    BŁAŻEJA, OSKARA
4  Pn  Joanny, Weroniki
5  Wt   Adelajdy, Agaty
6  Śr   Antoniego, Bogdana
7  Cz  Romualda, Ryszarda
8  Pt   Hieronima, Jana
9  So  Apolonii, Mariana
10 N    ELWIRY, SCHOLASTYKI
11  Pn  Grzegorza, Marii
12 Wt  Radosława, Benedykta
13  Śr   Katarzyny, Grzegorza
14  Cz  Cyryla, Walentego
15  Pt   Faustyna, Jowity
16  So  Danuty, Julianny
17  N    ŁUKASZA, ZBIGNIEWA
18  Pn   Konstancji, Szymona
19  Wt   Józefa, Marcelego
20  Śr   Ludmiły, Leona 
21  Cz  Eleonory, Piotra
22  Pt    Małgorzaty, Marty 
23  So  Izabeli, Romany
24  N    BOGUSZA, MACIEJA
25  Pn  Cezarego, Wiktora
26  Wt   Aleksandra, Mirosława
27  Śr   Anastazji, Gabriela
28  Cz   Romana, Makarego

1  Pt Antoniny, Rogera
2  So  Heleny, Halszki
3  N    KUNEGUNDY, MARYNY
4  Pn  Eugeniusza, Kazimierza
5  Wt   Adriana, Fryderyka
6  Śr   Agnieszki, Wiktora
7  Cz  Pawła, Tomasza
8  Pt   Beaty, Wincentego
9  So  Dominiki, Franciszki
10  N    ALEKSANDRA, MARCELA
11  Pn   Konstantyna, Ludosława
12  Wt   Alojzego, Grzegorza
13  Śr    Bożeny, Krystyny
14  Cz   Leona, Martyny
15  Pt    Longina, Ludwiki
16  So   Oktawii, Izabeli
17  N    ZBIGNIEWA, PATRYKA
18  Pn  Boguchwały, Edwarda
19  Wt   Józefa, Bogdana
20  Śr    Eufemii, Klaudii
21  Cz   Lubomira, Benedykta
22  Pt    Katarzyny, Bogusława
23  So   Oktawiana, Pelagii
24  N     GABRIELA, MARKA
25  Pn   Ireneusza, Marioli
26  Wt   Emanuela, Larysy
27  Śr    Ernesta, Lidii
28  Cz   Anieli, Renaty
29  Pt    Eustachego, Wiktoryna
30  So   Amelii, Leonarda
31  N     WIELKANOC 

1  Pn PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
2  Wt   Franciszka, Władysława
3  Śr Ryszarda, Antoniego
4  Cz Izydora, Wacława
5  Pt Ireny, Wincentego
6  So Izoldy, Wilhelma
7  N JANA, DONA
8  Pn Dionizego, Julii 
9  Wt Marcelego, Marii
10  Śr Michała, Makarego
11  Cz Filipa, Leona
12  Pt Zenona, Wiktora
13  So Przemysława, Idy
14  N WALERIANA, JUSTYNA
15  Pn Anastazji, Wacławy
16  Wt Benedykta, Julii  
17  Śr Roberta, Rudolfa
18  Cz Alicji, Bogusławy
19  Pt Konrada, Leona
20  So Agnieszki, Czesława
21  N ANZELMA, BARTOSZA
22  Pn Leona, Łukasza
23  Wt Jerzego, Wojciecha
24  Śr Aleksandra, Grzegorza
25  Cz Jarosława, Marka
26  Pt Marceliny, Marii
27  So Felicji, Teofila, Zyty
28  N WALERII, LUDWIKA
29  Pn Katarzyny, Rity
30  Wt Donaty, Tamary

1  Śr ŚWIĘTO PRACY
2  Cz Anatola, Zygmunta
3  Pt ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
4  So Floriana, Michała
5  N IRENY, WALERIANA
6  Pn Filipa, Judyty
7  Wt Gizeli, Ludmiły
8  Śr Wiktora, Stanisława
9  Cz Bożydara, Grzegorza
10  Pt Antoniny, Izydora
11  So Igi, Miry, Ignacego
12  N JOANNY, DOMINIKA
13  Pn Glorii, Roberta
14  Wt Bonifacego, Dobiesława
15  Śr Izydora, Zofii
16  Cz Małgorzaty, Andrzeja
17  Pt Weroniki, Brunona
18  So Eryka, Feliksa
19  N IWA, CELESTYNA
20  Pn Aleksandra, Bazylego
21  Wt Jana, Kryspina
22  Śr Heleny, Wiesławy
23  Cz Emilii, Iwony
24  Pt Joanny, Marii
25  So Magdaleny, Borysława
26  N PAULINY, EWELINY
27  Pn Augustyna, Jana
28  Wt Jaromira, Justyny
29  Śr Magdaleny, Urszuli
30  Cz BOŻE CIAŁO
31  Pt Anieli, Kamili

1  So Anieli, Jakuba
2  N MARIANNY, ERAZMA
3  Pn Klotyldy, Leszka
4  Wt Kwiryny, Franciszka
5  Śr Walerii, Bonifacego
6  Cz Bogumiły, Norberta
7  Pt Jarosława, Roberta
8  So Medarda, Maksyma
9  N DOMINIKA, PELAGII
10 Pn Małgorzaty, Bogumiła
11  Wt Barnaby, Feliksa
12  Śr Janiny, Jana
13  Cz Antoniego, Lucjana
14  Pt Elizy, Elwiry
15  So Jolanty, Wita
16  N ALINY, ANETY
17  Pn Alberta, Laury
18  Wt Elżbiety, Marka
19  Śr Gerwazego, Protazego
20  Cz Bogny, Rafaeli
21  Pt Alicji, Alojzego
22  So Pauliny, Jana
23  N WANDY, ZENONA
24  Pn Danuty, Jana
25  Wt Doroty, Łucji
26  Śr Jana, Pawła
27  Cz Maryli, Władysława
28  Pt Ireneusza, Leona
29  So Piotra, Pawła
30  N EMILII, LUCYNY

1  Pn Haliny, Juliusza
2  Wt Jagody, Marii
3  Śr Anatola, Jacka
4  Cz Elżbiety, Malwiny
5  Pt Antoniego, Marii
6  So Dominiki, Zuzanny
7  N BENEDYKTA, ESTERY
8  Pn Edgara, Elżbiety
9  Wt Lukrecji, Weroniki
10 Śr Antoniego, Olafa
11  Cz Benedykta, Olgi
12  Pt Brunona, Jana
13  So Henryka, Kingi
14  N BONAWENTURY, ULRYKA
15  Pn Włodzimierza, Henryka
16  Wt Benity, Mariki
17  Śr Anety, Bogdana
18  Cz Erwina, Emila
19  Pt Marcina, Wincentego
20  So Czesława, Małgorzaty
21  N DANIELA, DALIDY
22  Pn Marii, Magdaleny
23  Wt Brygidy, Bogny
24  Śr Kingi, Krystyny
25  Cz Krzysztofa, Jakuba
26  Pt Anny, Joachima
27  So Lilii, Celestyna
28  N MARCELI, WIKTORA
29  Pn Marty, Olafa
30  Wt Aldony, Leopolda
31  Śr Heleny, Ignacego

1  Cz Alfonsa, Nadii
2  Pt Euzebiusza, Gustawa
3  So Augusta, Lidii
4  N DOMINIKA, JANA
5  Pn Mariana, Marii
6  Wt Jakuba, Sławy
7  Śr Doroty, Kajetana
8  Cz Cypriana, Emiliana
9  Pt Edyty, Ryszarda
10  So Bogdana, Borysa
11  N KLARY, LIDII
12  Pn Euzebii, Lecha
13  Wt Diany, Hipolita
14  Śr Alfreda, Euzebiusza
15  Cz WNIEBOWZIĘCIE NMP
16  Pt Joachima, Rocha
17  So Anity, Elizy
18  N BRONISŁAWA, HELENY
19  Pn Bolesława, Jana
20  Wt Bernarda, Samuela
21  Śr Kazimiery, Joanny
22  Cz Zygfryda, Cezarego
23  Pt Apolinarego, Filipa
24  So Bartłomieja, Jerzego
25  N JÓZEFA, LUIZY
26  Pn Marii, Natalii
27  Wt Cezarego, Józefa
28  Śr Augustyna, Patrycji
29  Cz Beaty, Jana
30  Pt Feliksa, Róży
31  So Bohdana, Izabeli

1  N BRONISŁAWY, IDZIEGO
2  Pn Juliana, Stefana
3  Wt Grzegorza, Izabeli
4  Śr Idy, Julianny
5  Cz Doroty, Wawrzyńca
6  Pt Beaty, Eugeniusza
7  So Marka, Reginy
8  N ADRIANNY, MARII
9  Pn Piotra, Ścibora
10 Wt Aldony, Mścisława
11  Śr Dagny, Jacka
12  Cz Marii, Gwidona
13  Pt Aureliusza, Jana
14  So Bernarda, Cypriana
15  N ALBINA, MARII
16  Pn Cypriana, Edyty
17  Wt Franciszka, Justyny
18  Śr Irmy, Ireny
19  Cz Januarego, Konstancji
20  Pt Filipiny, Euzebii
21  So Jonasza, Mateusza
22  N JOACHIMA, TOMASZA
23  Pn Bogusława, Tekli
24  Wt Gerarda, Ruperta
25  Śr Aurelii, Władysława
26  Cz Kosmy, Wawrzyńca
27  Pt Wincentego, Mirabeli
28  So Marka, Wacława
29  N GABRIELA, MICHAŁA
30 Pn  Hieronima, Wery

1  Wt Danuty, Teresy
2  Śr Teofila, Sławomira
3  Cz Jana, Gerarda
4  Pt Rozalii, Konrada
5  So Apolinarego, Flawii
6  N ARTURA, FRYDERYKA
7  Pn Marii, Mirelli
8  Wt Brygidy, Pelagii
9  Śr Arnolda, Dionizego
10  Cz Daniela, Pauliny
11  Pt Aleksandra, Aldony
12  So Eustachego, Maksymiliana
13  N EDWARDA, GERALDA
14  Pn Bernarda, Liwii
15  Wt Jadwigi, Teresy
16  Śr Ambrożego, Gawła
17  Cz Ignacego, Wiktora
18  Pt Bogumiła, Juliana
19  So Pawła, Ziemowita
20  N IRENY, JANA
21  Pn Celiny, Urszuli
22  Wt Halki, Salomei
23  Śr Marleny, Seweryna
24  Cz Rafała, Marcina
25  Pt Bonifacego, Darii
26  So Damiana, Fabiana
27  N IWONY, SABINY
28  Pn Tadeusza, Szymona
29  Wt Euzebii, Felicjana
30 Śr   Zenobii, Przemysława
31 Cz   Augustyna, Urbana

1  Pt WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2  So Bogdana, Tobiasza
3  N SYLWII, MARCINA
4  Pn Karola, Olgierda
5  Wt Elżbiety, Dominika
6  Śr Feliksa, Jacka
7  Cz Antoniego, Ernesta
8  Pt Bogdana, Seweryna
9  So Aleksandra, Genowefy
10  N ANDRZEJA, LENY
11  Pn ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12  Wt Witolda, Mateusza
13  Śr Arkadiusza, Stanisława
14  Cz Agaty, Judyty
15  Pt Alberta, Leopolda
16  So Edmunda, Małgorzaty
17  N ELŻBIETY, GRZEGORZA
18  Pn Anieli, Karoliny
19  Wt Maksyma, Matyldy
20  Śr Edmunda, Rafała
21  Cz Janusza, Konrada
22  Pt Cecylii, Stefana
23  So Adeli, Klementyny
24  N ALEKSANDRA, FLORY
25  Pn Erazma, Katarzyny
26  Wt Delfiny, Konrada
27  Śr Maksyma, Waleriana
28  Cz Grzegorza, Zdzisława
29  Pt Błażeja, Fryderyka
30  So Andrzeja, Konstantego

1  N EDMUNDA, NATALII
2  Pn Aurelii, Balbiny
3  Wt Franciszka, Ksawerego
4  Śr Barbary, Krystiana
5  Cz Sabiny, Krystyny
6  Pt Emiliana, Mikołaja
7  So Ambrożego, Marcina
8  N MARII, MAKAREGO
9  Pn Leokadii, Wiesława
10 Wt Judyty, Danieli
11  Śr Daniela, Waldemara
12  Cz Aleksandra, Dagmary
13  Pt Łucji, Otylii
14  So Alfreda, Izydora
15  N CELINY, WALERIANA
16  Pn Alicji, Sebastiana
17  Wt Floriana, Łukasza
18  Śr Bogusława, Gracjana
19  Cz Grzegorza, Dariusza
20  Pt Bogumiły, Dominika
21  So Tomasza, Seweryna
22  N HONORATY, ZENONA
23  Pn Wiktorii, Małgorzaty
24  Wt Adama, Ewy
25  Śr BOŻE NARODZENIE
26  Cz DIONIZEGO, SZCZEPANA
27  Pt Jana, Maksyma
28  So Antoniego, Cezarego
29  N DOMINIKA, TOMASZA
30  Pn Eugeniusza, Irmy
31  Wt Melanii, Sylwestra  

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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