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Piotr Łyżwa burmistrzem Bielawy
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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)

Wieczór wigilijny i Boże Narodzenie to szczególny czas, kiedy wszyscy jesteśmy wrażliwsi, lepsi, pełni 
wiary i nadziei. To także czas refleksji i przemyśleń nad tym, co w naszym życiu naprawdę ważne.

Życzymy Bielawianom, by w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia radość, ciepło, życzliwość i na-
dzieja zawitały do każdego bielawskiego domu.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro oraz po-
myślności w realizacji osobistych zamierzeń.

Bielawie życzymy, by był to czas spełnionych planów i narodzin nowych ważnych projektów.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zbigniew Dragan
Przewodniczący

Rady Miejskiej Bielawy
Piotr Łyżwa
Burmistrz

Decyzją mieszkańców, głosu-
jących w II turze wyborów, nowym 
burmistrzem Bielawy został Piotr 
Łyżwa, który otrzymał 4627 gło-
sów (51,48%), natomiast Ryszard 
Dźwiniel zdobył 4361 (48,52%) 
głosów. 

Frekwencja wyborcza wynio-
sła w Bielawie 35,04%. 

*****
Ślubowanie nowo wybrane-

go burmistrza odbyło się 8 grudnia 
podczas sesji zwołanej przez Komi-
sarza Wyborczego w Wałbrzychu. 
Uroczystość ślubowania zaszczyci-
li swoją obecnością m. in. senator 
Stanisław Jurcewicz, wojewoda 
dolnośląski Tomasz Smolarz oraz 

burmistrz Bielawy I kadencji Emi-
lian Kupiec.

Przed ślubowaniem Tadeusz 
Hrynek – przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej, wręczył Piotro-
wi Łyżwie zaświadczenie o wybo-
rze, a następnie nowy burmistrz 
Bielawy złożył ślubowanie o tre-
ści : „Obejmując urząd burmistrza 
miasta Bielawa uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców miasta.” 
Do roty ślubowania burmistrz dodał 
słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielawy, Le-
szek Stróżyk, wręczył nowemu 
burmistrzowi insygnia władzy, do-

dając pióro i długopis - do podpisy-
wania ważnych dokumentów.

W swoim pierwszym wystą-
pieniu burmistrz Piotr Łyżwa po-
dziękował wszystkim, którzy zaufali 
mu w wyborach, a zwłaszcza tym, 
którzy wspierali go w promowaniu 
nowej wizji rozwoju miasta. Hasło 
„Razem dla Bielawy”, które towa-
rzyszyło mi w rywalizacji wybor-
czej - powiedział burmistrz – jest 
dla mnie aktualne nadal. Traktuję 
je bardzo szeroko i kieruję zapra-
szająco do wszystkich Radnych. 
Nie pojmuję go jako wezwania do 
sztucznej jednomyślności. Wiem, 
jak ważna jest zarówno mądra ko-
alicja, jak i mądra opozycja. „Ra-
zem dla Bielawy” niech oznacza, 
że spieramy się zawsze meryto-
rycznie, a spór kończymy wnioska-

Pierwszą sesję w dniu 1 
grudnia otworzył radny senior 
Józef Gajda. Przed rozpoczę-
ciem obrad przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej Ta-
deusz Hrynek wręczył nowym 
radnym zaświadczenia o wy-
borze. Następnie radni złoży-
li ślubowanie. Rotę ślubowania 
„Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubu-
ję uroczyście obowiązki radne-
go sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej miesz-
kańców” odczytał radny senior, 
po czym każdy z radnych na sto-
jąco wypowiedział słowo „Ślubu-
ję”. Większość z radnych dodała 
słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolejnym punktem posiedze-
nia był wybór przewodniczącego 
Rady. Zgłoszono dwie kandydatu-
ry: Zbigniewa Dragana i Leszka 
Stróżyka. Wybory były tajne. Do-
piero za trzecim głosowaniem wy-

Rada Miejska Bielawy już po ślubowaniu
Zbigniew Dragan przewodniczącym Rady

Bielawianie w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego
Nasze miasto w 23-osobowej Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego w kadencji 2014-2018 reprezentują: 

Daniel Dubas, Jacek Grzebieluch, Wiesław Kaptur, Irena Skibniewska-Kozak, Anna Orasińska, Danuta 
Powierza i Agata Stawiarska.       BL

Szanowni Mieszkańcy
16 lat temu objąłem stanowisko burmistrza Bielawy. Były to lata 

trudnej i intensywnej pracy na rzecz naszego miasta. Pracy także satys-
fakcjonującej, kiedy kończono realizację kolejnych zadań.

Podejmując decyzje i przystępując do działania zawsze miałem na 
celu dobro Bielawian. Cieszę się, że przez te 16 lat udało się tak wiele 
osiągnąć i zmienić Bielawę na lepsze.

Kończąc pracę na stanowisku burmistrza dziękuję za okazane mi zaufa-
nie i wsparcie osób, z którymi wielokrotnie spotykałem się na co dzień – pra-
cowników Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, spółek. Dziękuję wszyst-
kim, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność przez 16 lat współpracować.

Dziękuję także Mieszkańcom za Wasze zaangażowanie w sprawy miasta.
Mojemu następcy, panu Piotrowi Łyżwie, życzę owocnej kontynu-

acji budowania nowoczesnej i przyjaznej dla Mieszkańców Bielawy.
     Z poważaniem
     Ryszard Dźwiniel
                 burmistrz Bielawy w latach 1998-2014

Nowy burmistrz Bielawy, Piotr Łyżwa, powołał zarządzeniem z dnia 8 
grudnia na stanowisko swojego zastępcy Witolda Runowicza, który będzie 
odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem miasta.

Swoją drogę zawodową w samorządzie rozpoczął w 1991 roku w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, a następnie przez kolejne lata był naczelni-
kiem Wydziału Funkcjonowania Miasta oraz pracował w Biurze Kontroli 
i Audytu bielawskiego urzędu. Do 7 grudnia tego roku pełnił funkcję za-
stępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powia-
towym w Dzierżoniowie.

Marek Witold Runowicz ma 56 lat, jest żonaty i ma dwóch dorosłych synów.
       BL

Witold Marek Runowicz wiceburmistrzem Bielawy

Burmistrz Piotr Łyżwa

Burmistrz Piotr Łyżwa odebrał insygnia władzy od Przewodniczącego Leszka Stróżyka

Wiceburmistrz Witold Marek Runowicz

Zbigniew Dragan - przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy
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brano przewodniczącego. Został 
nim Leszek Stróżyk stosunkiem 
głosów 11:9. 

Obradom przysłuchiwali się 
m. in.: senator Stanisław Jurce-
wicz, burmistrz Ryszard Dźwiniel 
oraz burmistrz elekt Piotr Łyżwa. 

*****
W czasie sesji zwołanej 10 

grudnia radni jednogłośnie uchwa-
lili wysokość wynagrodzenia bur-
mistrza Piotra Łyżwy (brutto 9750 
zł), a podczas II części tej sesji, któ-
ra odbyła się 17 grudnia, m. in. od-
były się ponowne wybory przewod-
niczącego Rady, gdyż na wniosek 
grupy radnych odwołano z tej funk-
cji Leszka Stróżyka. W wyniku taj-
nego głosowania nowym przewod-
niczącym Rady Miejskiej Bielawy 
został Zbigniew Dragan. 

Na wiceprzewodniczących 
Rady wybrano: Tomasza Tkacza, 
Józefa Gajdę i Władysława Kro-
czaka.

mi, uchwałami dobrze służącymi 
rozwojowi naszego miasta. Bo tego 
oczekują nasi mieszkańcy. Ocze-
kują dobrej, twórczej pracy dla do-
bra Bielawy.

Piotr Łyżwa powiedział rów-
nież: „Ślubowanie zakończyłem sło-
wami „Tak mi dopomóż Bóg”. Nie 
ukrywam, że w swoim sercu moje 
kandydowanie, moje burmistrzowa-

Piotr Łyżwa burmistrzem Bielawy
nie, a także wszystkie sprawy mo-
jego miasta powierzam Bogu. I pa-
miętam, że za swoje decyzje będę 
odpowiadał nie tylko przed ludźmi. 
Przykładem dla mnie jest obecny 
wśród nas Burmistrz I kadencji, Ho-
norowy Obywatel Miasta Bielawa 
Pan Emilian Kupiec, który w trud-
nych czasach przełomu mocno stą-
pał po Ziemi, ale powierzył wszystko 
Bogu. Swoje obowiązki podejmuję 
zatem w duchu służby, z pokorą, ale 

i z wielką nadzieją i zapałem do pra-
cy. Liczę na wsparcie mądrych ludzi, 
przede wszystkim Państwa tu obec-
nych, dla dobra Bielawy”.

Burmistrz Piotr Łyżwa podkre-
ślił także, na czym będzie się kon-
centrował, mówił m. in. o potrzebie 
stworzenia dobrych warunków i od-
powiedniego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości, aktualizacji Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
uwzględniając powrót do budownic-
twa komunalnego i socjalnego, real-
nym przywróceniu zbiornika Sudety, 
o racjonalnym i efektywnym gospo-
darowaniu budżetem miasta. Swoje 
wystąpienie zakończył słowami: „Wy-
borcy oczekują ciężkiej pracy, dlatego 
zabierzmy się do pracy”.

Senator Stanisław Jurcewicz 
pogratulował nowemu burmistrzo-
wi i zwrócił się do niego ze słowami: 
„Zaprzysiężenie nowego gospodarza 
jest ważnym wydarzeniem. Przed Pa-
nem duże zadanie. Mam nadzieję, że 
Rada Miejska Bielawy będzie wspól-
nie realizowała cele, które Pan wyzna-
czył. Władza to możliwość służenia lu-
dziom. Niech Pan się tym kieruje.”

 Barbara Lesiewicz

W porządku obrad sesji było 
także powołanie komisji Rady 
Miejskiej, wybór ich przewodni-
czących i zastępców przewodni-
czących.

Szczegółowa relacja z sesji w 
następnym wydaniu „Wiadomości 
Bielawskich”.

*****

Przypomnę jeszcze skład 
Rady Miejskiej Bielawy VII kaden-
cji: Zbigniew Dragan, Jarosław 
Florczak, Józef Gajda, Stanisław 
Janczak, Tomasz Jazowski, Wła-
dysław Kroczak, Rafał Kuśmie-
rek, Marta Masyk, Krzysztof Mo-
lasy, Krzysztof Możejko, Andrzej 
Owczarek, Adam Pajda, Włodzi-
mierz Paluch, Marek Pyziak, Ka-
zimierz Rachowiecki, Grzegorz 
Raganowicz, Leszek Stróżyk, 
Tomasz Tkacz, Norbert Warchoł, 
Kamil Wojciechowski, Tomasz 
Wojciechowski. 

       Barbara Lesiewicz

Zakończył się remont oko-
ło 300 metrowego odcinka ulicy 
Klonowej w Bielawie. O moderni-

Nakładka na ulicy Klonowej
zację zabiegali nie tylko okoliczni 
mieszkańcy, ale także rodzice dzie-
ci uczęszczających do pobliskiego 
przedszkola.

Przed remontem fragment uli-
cy, biegnący od Sportowego Przed-
szkola Niepublicznego do ulicy 
Kopernika, nie posiadał utwardzo-
nej nawierzchni. Miasto wykonało 
więc w tym miejscu podbudowę i 
nawierzchnię asfaltową, która po-
winna wytrzymać przez długi czas 
i zapewnić komfort pieszym i kie-
rowcom. 

  Łukasz Masyk

Dnia 20 listopada w Art.-Inku-
batorze  w Bielawie odbyła się kon-
ferencja na zakończenie Programu 
„Bielawskie Centrum Aktywności 
Lokalnej”, połączona z Galą Wolon-
tariatu. Wśród licznie przybyłych go-
ści byli m.in. Pan Ryszard Dźwiniel 
– burmistrz, Pan Leszek Stróżyk – 
Przewodniczący RM Bielawa, Pan 
Aleksander Siódmak – Prezes 
BARL, beneficjenci Programu oraz 
inne osoby zainteresowane. Konfe-
rencja miała na celu podsumowanie 
prowadzonych przez rok działań na 
rzecz mieszkańców Dolnej i  Gór-
nej Bielawy, zaprezentowanie efek-
tów i rekomendacji na przyszłość. 
Ponadto nagrodzono wolontariuszy 
prężnie działających na terenie mia-
sta oraz Liderów Lokalnych biorą-
cych udział w „Festiwalu podwórek”. 
Podziękowano również Partnerowi 
Programu, tj. Chrześcijańskiej Mi-
sji Pomocy Ludziom Uzależnionym 
„Nowa Nadzieja” za wkład pracy, 
zaangażowanie oraz podejmowa-
ne działania. Podziękowania dla ca-
łego zespołu złożono na ręce Pań-
stwa Pileckich

Kilka słów na temat Programu:
Program Rewitalizacji Spo-

łecznej pt. „Bielawskie Centrum 
Aktywności Lokalnej” był współfi-
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizato-
rem Programu był Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Bielawie w part-
nerstwie z Chrześcijańską Misją 

Pomocy Ludziom Uzależnionym 
„Nowa Nadzieja” i obejmował okres 
od 01.12.2013r do 30.11.2014r. 
Dofinansowanie, jakie uzyskano na 
realizację Programu, to kwota 967 
670,00 zł.  

Wsparciem objęto 512 osób 
w różnym wieku i statusie społecz-
nym. Utworzono i prowadzono dwa 
Centra Aktywności Lokalnej, w ra-
mach których działały dwa Kluby 
CAL (na terenie Dolnej i Górnej 
Bielawy).

Ponadto bezpłatnie zorgani-
zowano i przeprowadzono:

- zajęcia sportowe;
- wyjścia do Instytucji Kultury i 

wycieczki krajoznawcze;
- zajęcia edukacyjne CAL 

(doradztwo zawodowe, zajęcia 
komputerowe, zajęcia z języka an-
gielskiego, warsztaty rozwijające 
uzdolnienia; treningi kompetencji 

społecznych itp.)
- działania rozwiązujące bie-

żące problemy i sytuacje kryzyso-
we (tj. poradnictwo prawne, psy-
chologiczne, grupy wsparcia dla 
matek samotnie wychowujących 
dzieci itp.);

- zadania diagnozująco-tera-
peutyczne (tj. terapia uzależnień 
czy wyjścia Streetworkerów a tak-
że prelekcje szkolne);

- aktywizację lokalną w ob-
szarze rewitalizacji – czyli praca 
animatorów lokalnych w środo-
wisku oraz przeprowadzenie tzw. 
„Festiwalu podwórek” w którym 
udział wzięło 8 podwórek.

Ponadto w ramach Programu 
BCAL prężnie działał Klub Seniora 
oraz Centrum Wolontariatu, skupia-
jące Bielawskich wolontariuszy. Na 
uznanie i podkreślenie zasługuje 
również praca Streetworkerów pra-
cujących w środowisku.

Na zakończenie wystąpiły 
uczestniczki Klubu Seniora oraz 
zespół Erato.

Michał Słota
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bielawie

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” – Program Rewitalizacji Społecznej współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja na zakończenie Programu „Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej”

BURMISTRZ INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1-2 
do Zarządzenia nr 268/2014 oraz załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 
269/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku. 

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękujemy wyborcom za oddane głosy na kandydatów startują-

cych w ostatnich wyborach samorządowych z naszego Komitetu Wyborczego.

    W imieniu KWW Piotra Łyżwy
    porozumienie dla Bielawy          
    Pełnomocnik - Krzysztof Molasy

Burmistrz zaprasza mieszkańców
Nowo wybrany burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa zaprasza mieszkań-

ców na cotygodniowe spotkania w Urzędzie Miejskim. Każdy kto chciałby 
osobiście porozmawiać z burmistrzem, może to zrobić w każdy wtorek 
między godziną 13.00 a 15.00.

Natomiast zastępca burmistrza miasta zaprasza mieszkańców na 
spotkania w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00.

Koleżankom i Kolegom Kombatantom

Władzom Miasta, Dzieciom i Młodzieży bielawskich szkół 

i ich Dyrektorom, a także Wszystkim Mieszkańcom 

bielawscy kombatanci

                    życzą
       Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2015 Roku

   Prezydium Zarządu

   Koła Miejskiego Związku Kombatantów

   i BWP oraz Osób Represjonowanych w Bielawie

Ślubowanie burmistrza Piotra Łyżwy

Nakładka na ul. Klonowej wykonana

Rada Miejska Bielawy już po ślubowaniu
Zbigniew Dragan przewodniczącym Rady
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Trzypiętrowy kolorowy tort symbolizował każdy z jubileuszy

27 listopada  w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej Zarząd 
Miejskiego Koła Związku Kom-
batantów RP i BWP oraz OR, 
na czele z prezesem por. Broni-
sławem Wilkiem, zorganizował 
uroczyste spotkanie, podczas 
którego wręczone zostały od-
znaczenia i legitymacje osobom 
wspierają cym działalność orga-
nizacji.

Odznaczenia za zasługi dla 
Związku Kombatantów RP i BWP 
otrzymali:

Odznaczenia i legitymacje dla wspierających 
bielawską organizację kombatancką

Rafał Smoliński, Jarosław 
Florczak, Tadeusz Nowak, Marek 
Rekieć i Jan Kowalik.

Legitymacje członków wspie-
rających otrzymali: Ryszard Dźwi-
niel, Andrzej Hordyj,  Aleksan-
dra Szewczyk, Maria Opiłka, 
Barbara Curyło, Maria Grabow-
ska, Władysław Potocki i  Barba-
ra Lesiewicz.

Tytuł „Honorowy Członek 
Związku Kombatantów RP i BWP” 
otrzymali:

Por. Bronisław Wilk – prezes Zarządu Miejskiego Koła Związku 
Kombatantów RP i BWP oraz OR został członkiem Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie Bronisława 
Wilka do Korpusu zostało potwierdzone stosowną legitymacją.

Bronisław Wilk członkiem Korpusu

20 listopada po raz pierwszy 
obchodzono w Polsce OGÓLNO-
POLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA. 
Uczniowie naszej szkoły odpowie-
dzieli na apel Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Rzecznika Praw 
Dziecka i aktywnie włączyli się 
do obchodów tego świątecznego 
dnia.  20 listopada świętowaliśmy 
też 25. rocznicę uchwalenia przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych najważniejszego 
dokumentu określającego prawa 
dziecka – Konwencji o Prawach 
Dziecka. Polska była inicjatorem i 
współtwórcą Konwencji, która dzi-
siaj jest nazywana Światową Kon-
stytucją Praw Dziecka. 

W ramach działań szkolnych 
nauczyciele wychowawcy przepro-
wadzili z młodzieżą zajęcia o pra-
wach dziecka i jego potrzebach, 
uczniowie przygotowali plakat pro-
pagujący to święto. Podsumowa-
niem tych działań było spotkanie 
informacyjno-edukacyjne popro-

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

wadzone przez p. Marię Myszkę. 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję obejrzeć przygotowa-
ne prezentacje, filmy i wziąć udział 
w quizie tematycznym. Spotkanie 
i dyskusję połączono z realizacją 
przez szkołę kampanii Polskiej Ak-
cji Humanitarnej pod nazwą AKCJA 
– EDUKACJA. Celem akcji jest re-
alizacja prawa i dostępu dzieci do 
edukacji w krajach Globalnego Po-
łudnia.

„Jedno dziecko, jeden na-
uczyciel, jeden długopis i jedna 
książka mogą zmienić świat” - to 
słowa   Malali Yousafzai w trakcie  
wystąpienia na forum ONZ,  młodej 
aktywistki, która może być  inspira-
cją w działaniu na rzecz edukacji, 
szczególnie dziewcząt w krajach 
muzułmańskich.

Mamy nadzieję, że dzień 20 
listopada  na trwałe wpisze się w 
szkolną tradycję, mądrej dyskusji 
będzie towarzyszył uśmiech i za-
bawa.

Kacper Środoń uczeń Gimnazjum nr 5 w Bielawie 
laureatem międzynarodowego konkursu fotograficznego

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

W dniu 13 listopada odbyło 
się posiedzenie jury V edycji mię-
dzynarodowego konkursu fotogra-
ficznego MATEMATYKA W OBIEK-
TYWIE, zorganizowanego przez 
Studenckie Koło Naukowe Młodych 
Dydaktyków Matematyki i Koło Kul-
tury Matematycznej Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Marszałka woj. Zachod-
niopomorskiego i Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty.

Spośród ponad 4600 prac z 
całego świata, komisja w składzie: 
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, 
prof. dr hab. Maciej Tanaś, mgr Je-
rzy Kołodziejczyk, mgr inż. Tomasz 
Seidler i dr hab. Małgorzata Makie-
wicz (przewodnicząca) wyłoniła lau-
reatów konkursu fotograficznego.

Uczeń Gimnazjum nr 5 w Biela-
wie Kacper Środoń zajął 2 miejsce. 
Uroczysta gala wręczenia nagród 
odbyła się 28 listopada w Rektoracie 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kacper Środoń jest laureatem wie-
lu konkursów na poziomie powiatowym i 
wojewódzkim. Bierze czynnie udział w 
krzewieniu kultury na terenie Powiatu, 
ma na swoim koncie wystawę fotografii, 
która odbyła się w Miejskiej Bibliotece w 
Bielawie. Kacper fotografuje od 7 roku 
życia, maluje, pisze poezje. Jego zainte-
resowania są wszechstronne.

  GRATULUJEMY

W dniu 7 listopada odbył się 
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie finał Powiato-
wego Konkursu „O Polskę niepod-
ległą i jej granice – 1908-1922”. 
Uczestniczyli w nim reprezentanci 
szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu dzierżoniowskiego, które zgłosi-
ły swój udział w tegorocznej edycji 
konkursu. 

Celem konkursu jest popula-
ryzacja wiedzy historycznej wśród 
uczniów oraz upamiętnienie Świę-
ta Niepodległości. Tegoroczny 
konkurs był elementem działań w 
ramach Powiatowego Programu 
Aktywności Młodzieży. W decydują-
cej rozgrywce wzięło udział 6 finali-
stów wyłonionych w eliminacjach 
pisemnych, które miały miejsce w 
szkołach naszego powiatu. Uczest-
nicy musieli popisać się wiedzą 
dotyczącą postaci historycznych i 
najważniejszych wydarzeń, które 
doprowadziły do powstania niepod-
ległego państwa w 1918 roku oraz 
przebiegu walk o granice Rzeczy-
pospolitej w latach 1918-22. Duże 
znaczenie miała także znajomość 
mapy historycznej, literatury pol-
skiej, muzyki oraz umiejętne wy-
korzystanie materiału filmowego, 
który prezentował polski wysiłek 
zbrojny w latach I wojny światowej               
i po jej zakończeniu. 

Ostatecznie zwycięstwo od-
niósł Oskar Krzewski z Zespołu 
Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, II miej-
sce przypadło Marcinowi Cetna-

rowskiemu z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bielawie a trzecie 
Patrykowi Źródlakowi także z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie. Laureatami konkursu 
zostali także zdobywcy kolejnych 
miejsc: Rafał Wiszniewski z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dzier-
żoniowie, Michał Piesik z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Biela-
wie oraz Adrian Adamczyk z Ze-
społu Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie. 

Konkurs prowadził p. An-
drzej Sepełowski, a w komisji oce-
niającej uczniów pracowali pano-
wie: Adam Domagała i Andrzej 
Ziemieńczuk.

I nagrodę w konkursie w posta-
ci wieży hi-fi ufundował pan Tomasz 

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

Ligięza.  Laureaci zostali także uho-
norowani nagrodami, które ufundo-
wano w ramach grantu oświatowego 
przyznanego przez Starostwo Po-
wiatowe w Dzierżoniowie oraz  przez 
burmistrza miasta Bielawa – pana 
Ryszarda Dźwiniela. 

Impreza mogła się odbyć 
dzięki pomocy dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki w Bie-
lawie – pana Jana Gładysza oraz 
innych pracowników tej instytucji, 
którym pragniemy gorąco podzię-
kować za udział w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu konkursu. Dzię-
kujemy także nauczycielom szkół 
ponadgimnazjalnych naszego po-
wiatu za przeprowadzenie elimi-
nacji pisemnych i przygotowanie 
uczniów do tegorocznego finału.

Kacper Środoń (drugi od lewej) laureatem konkursu

ks. prałat dr Stanisław Cho-
miak, ks. Daniel Marcinkiewicz, 
Aleksandra Szewczyk, Barba-
ra Lesiewicz, Beata Jagieła-Pa-
stuszka, Jan Gładysz, Emilian 
Kupiec, Maria Kupiec, Małgorza-
ta Cieślik, Renata Sznajder-Za-
jąc, Maria Tomsia, Elżbieta Niem-
czyk, Monika Rusnak, Renata 
Norberciak, Dariusz Spychalski, 
Kazimierz Rachowiecki oraz Ewa 
Glura.

Podczas uroczystości ucznio-
wie zaprezentowali program arty-
styczny, będący piekną lekcją pa-
triotyzmu.

   BL
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Pod koniec listopada do 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bie-
lawie  zawitała Pani Jesień z  mi-
łymi prezentami dla najmłodszych 
uczniów. W auli szkolnej odbyły się 
przedstawienia teatralne  przygoto-
wane przez pierwszoklasistów, któ-
rzy rozpoczęli w tym roku szkolnym 
pracę w klasowych kołach teatral-
nych. Aktorami byli uczniowie klas 
Ia oraz Ic, którzy pod wprawnym 
okiem swoich nauczycielek stawiali 
pierwsze kroki na szkolnej  scenie.  

21 listopada uczniowie z klasy 
Ic, którzy pracują w kole teatralnym 
„ SKRZAT ” pod opieką wychowaw-
czyni, pani  Agnieszki Adamczyk, 
zaprosili na  przedstawienie , pt:. 
”Kłopoty muchomorka”.  W pięk-
nej jesiennej scenografii pojawiła 
się Pani Jesień.  Pomalowała mu-
chomorkowi  kapelusz, który zyskał 
upragnione czerwone kropki. Przy-
jaźń połączyła leśnych mieszkań-
ców, a grzybek w finale spektaklu, 
chętnie został domkiem dla wielu le-
śnych zwierzątek.  Mali aktorzy nie 
ukrywali, że mają tremę przed pre-
mierowym przedstawieniem. Na wi-
downi zasiedli bowiem ich koledzy i 
koleżanki, nauczyciele oraz rodzice. 
Oklaski i aplauz dobiegający z wi-
downi sprawił, że na twarzach  akto-
rów zagościł uśmiech,  zadowolenie 
i odrobina pewności siebie. 

24 listopada uczniowie klasy 
Ia z koła teatralnego „PAJACYK” 
pod kierunkiem wychowawczyni, 
pani Wioletty Turzańskiej zapre-
zentowali uczniom swojej szkoły, 
zaproszonym gościom i rodzicom 
inscenizację pt. „ Zaczarowana 
różdżka”. Na tle leśnej scenografii 
wykreowali bajkowy świat. Mali wi-
dzowie z klas młodszych mieli oka-
zję poznać przygody Pani Jesieni i 
dowiedzieć się, jak zwierzęta leśne 
przygotowują się do zimy. Wszyscy 

doskonale się bawili, a uczniowie 
koła teatralnego „PAJACYK” mo-
gli po raz pierwszy zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie 
i aktorskie. Na koniec były wielkie 
brawa, jak w prawdziwym teatrze.

Efektowne kostiumy i rekwizy-
ty wykonali uczniowie z pomocą wy-
chowawczyń oraz swoich rodziców, 
za co szczególnie im dziękujemy.

Agnieszka  Adamczyk, Wio-
letta Turzańska

W JESIENNYM  NASTROJU 

4 grudnia odbyła się w Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie czternasta 
już edycja konkursu języka nie-
mieckiego DACH dla uczniów gim-
nazjów powiatu dzierżoniowskiego. 
Do konkursu zgłosiły się drużyny 
reprezentujące 6 gimnazjów. W 
pierwszej części uczestnicy rozwią-
zywali zadania, które sprawdzały w 
jakim stopniu zrozumieli  oni prze-
czytany tekst. Drugą część zmagań 
stanowił test z pytaniami obejmują-
cymi wiedzę o państwach niemiec-
kojęzycznych: Niemcach, Austrii, 
Szwajcarii i Liechtensteinie. Do 

prawidłowego rozwiązania testu 
potrzebne były wiadomości, któ-
re obejmowały takie dziedziny jak: 
geografię, historię, politykę, życie 
codzienne, kulturę, święta, obycza-
je, sport, wybitne osobistości, za-
bytki państw niemieckiego obszaru 
językowego. 

Poniżej przedstawiamy wyni-
ki konkursu.

Klasyfikacja indywidualna:
Weronika Juraszek – Gim-

nazjum w Łagiewnikach
Monika Olejnik - Gimnazjum 

nr 1 w Bielawie

Ewelina Wiszniewska -  
Gimnazjum w Łagiewnikach

Klasyfikacja drużynowa:
Gimnazjum w Łagiewnikach
Gimnazjum nr 1 w Bielawie
Gimnazjum Społeczne w 

Bielawie
Za zajęcie miejsc 1-3 za-

równo zespołowo jak i indywidual-
nie organizator ufundował nagro-
dy rzeczowe, dyplomy i słodycze. 
Pytania konkursowe przygotował 
nauczyciel języka niemieckiego w 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie p. Je-
rzy Pieszczuch. 

XIV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego DACH

26 listopada w bielawskiej 
,,czwórce”, wzorem ubiegłego roku, 
odbył się drugi w historii naszej 
szkoły DZIEŃ ŚWIETLICZAKA. W 
tym dniu dzieci uczęszczające na 
świetlicę miały swoje święto, któ-
re w tym roku szkolnym zbiegło się 
ze Światowym Dniem Pluszowego 
Misia. W związku z tym dzieciakom 
towarzyszyły ich ulubione pluszo-
we przytulanki. Dodatkową atrakcją 
były śmieszne, wesołe przebrania 
naszych podopiecznych. 

Program przygotowały wycho-
wawczynie świetlicy, a całość pro-

DZIEŃ ŚWIETLICZAKA 
wadziła p. Emilia Seroczyńska. W dniu swoje-
go święta uczniowie klas młodszych popisywali 
się swoimi umiejętnościami: recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, tańczyli. Panie przygotowa-
ły quiz, konkursy oraz słodki poczęstunek. Za 
wszelkie słodkości dziękujemy zawsze zaanga-
żowanym w życie szkoły rodzicom. 

Tego dnia dzieci zaprosiły do świetlicy p. 
dyrektor E. Niemczyk oraz p. wicedyrektor  
M. Stachowską, które były zachwycone całą 
oprawą i przebiegiem imprezy. Pani dyrektor 
podziękowała dzieciom i nauczycielom za za-
angażowanie i wyraziła zadowolenie, że kolej-
ne ustanowione przez uczniów święto weszło 
na stałe do kalendarza imprez szkolnych. 

   H. Kowalska

Za nami cykl zajęć, spotkań i 
warsztatów  przeprowadzonych w 
ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery, którego tegoroczna edy-
cja, odbywająca się w dniach 20-26 
października przebiegała pod ha-
słem: „Jak zaprzyjaźnić się z ryn-
kiem pracy”. 

21 października odbył się 
w naszej szkole konkurs zawo-
doznawczy „Na tropie zawodów”. 
Jego celem było przybliżenie 
uczniom różnych profesji. W ten 
sposób chcemy  pomóc gimnazjali-
stom w podjęciu, niełatwej przecież 
dla nich decyzji: kim zostać za kilka 
lat. Pragniemy też pobudzić ich do 
zastanowienia nad ich oczekiwa-
niami i wyobrażeniami związanymi 
z rynkiem pracy, skonfrontować  ich 
wyobrażenia z rzeczywistym obra-
zem wymagań i predyspozycji, do-
tyczącym wybranego zawodu i po-
trzebami rynku pracy.

Gimnazjaliści pod kierunkiem 
nauczycieli przedstawiali w formie 
plakatów - charakterystyki wybra-
nych profesji obejmujące: charakter 
pracy, zakres obowiązków, potrzeb-
ne wykształcenie, predyspozycje i 
przeciwwskazania. Uzupełnieniem 
tych działań były przeprowadzone 
przez uczniów wywiady z osobami 
wykonującymi interesujące ich za-
wody. Ten bezpośredni kontakt dał 
im szansę poznania różnych, bar-
dzo indywidualnych „ścieżek karie-
ry” oraz wad i zalet danej profesji 
dostrzeganych przez  praktyków - 
ludzi ją wykonujących. 

22 października uczniowie 
klas II i III uczestniczyli w warszta-
tach przeprowadzonych   z udzia-
łem zaproszonych gości. Dorad-
ca zawodowy z Młodzieżowego 
Centrum Kariery  w Dzierżoniowie, 
Pani Joanna Kosowska,  opowia-
dała  młodzieży „Jak trafnie wybrać 

zawód” oraz przedstawiła „Zawody 
przyszłości”. Inspektor Krzysztof 
Stefański z Gminnego Centrum In-
formacji zapoznał uczniów z ocze-
kiwaniami pracodawców, możliwo-
ściami pracy za granicą, zwracając 
szczególną uwagę na szanse i za-
grożenia.  Przedstawił także infor-
mację o najbardziej pożądanych i 
poszukiwanych obecnie zawodach. 
Doradca zawodowy z Powiatowe-
go Urzędu Pracy, Filia w Bielawie 
- pani Dorota Matejaszek prze-
kazała ważne informacje na temat 
sytuacji na lokalnym rynku pracy i 
zwróciła uwagę, na jakie zawody 
jest obecnie największe zapotrze-
bowanie, a w których podaż prze-
wyższa popyt.

Zwieńczeniem podjętych 
przez nas działań był szkolny kon-
kurs „W świecie zawodów” prze-
prowadzony  dnia 13 listopada. 
Uczniowie odpowiadali na pytania 
związane ze światem pracy, np. o 
zawodach ginących i  zawodach 
nowo powstałych, ale już bardzo 
popularnych i poszukiwanych na 
rynku pracy. Drużyny z klas dru-
gich i trzecich wykazały się dużą 
wiedzą dotyczącą charakterysty-
ki poszczególnych grup zawodo-
wych,  z uwzględnieniem  ich po-
działu  ze względu na przedmiot 
pracy.  Konkurs, przeprowadzony  
w atrakcyjnej formie zabawy, wy-
magał od gimnazjalistów wykaza-
nia się umiejętnościami współpracy  
w grupie, refleksem, kreatywnością 
i wyobraźnią. Uczniowie dopingo-
wani przez publiczność dobrze się 
bawili, a wszyscy, poprzez zabawę, 
poszerzali swoją wiedzę na ten, tak 
praktyczny  i związany z ich nieda-
leką przyszłością, temat.

 Ewa Obacz
 Henryka Sepełowska

Rok Szkoły Zawodowców w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Uczniowie klas licealnych i  
gimnazjum pod opieką P. dyr. Alicji 
Kossowskiej i Marii Myszki w dniu 
26 listopada odwiedzili stolicę Dol-
nego Śląska i uczestniczyli w „Lek-
cji wiedzy o administracji rządowej 
i samorządowej  w województwie”. 
W trakcie pobytu w Urzędzie Woje-
wódzkim uczniowie zapoznali się ze 
strukturą i zasadami funkcjonowania 
samorządów w województwie, zada-
niami realizowanymi przez Wojewodę 
Dolnośląskiego i Sejmik Dolnośląski. 

W dalszej części wyciecz-
ki odwiedziliśmy we wrocławskim  
ZOO  Afrikarium. To kompleks 
przedstawiający różne ekosystemy 
związane ze środowiskiem wod-
nym Czarnego Kontynentu. Łącz-
nie znajduje się tam 19 akwariów i 
basenów przedstawiających m. in. 
rafę koralową Morza Czerwone-
go, hipopotamy nilowe, ryby słod-
kowodne jezior Malawi i Tangani-
ki. Największe wrażenie wywołały 
Głębiny Kanału Mozambickiego, 

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
gdzie występują rekiny, płaszczki 
i inne duże ryby, które można po-
dziwiać z podwodnego, akrylowego 
tunelu o długości około 20 m. 

Po dniu pełnym wrażeń zjedli-
śmy małe „co nieco” w Mac Donaldzie 
i ok. 18.00 wróciliśmy do Bielawy.

  Maria Myszka

Uczestnicy i laureaci konkursu
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Z okazji przypadającej w bie-
żącym roku 75. rocznicy urodzin 
prozaika, poetki, autorki bajek i 
wierszy dla dzieci, profesora nauk 
humanistycznych - Joanny Papu-
zińskiej, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna (MBP) w Bielawie przy ul. 
Piastowskiej19c, zorganizowała 
konkurs czytelniczo-literacki doty-
czący jej biografii. 

Zadaniem uczestników kon-
kursu było udzielenie kompletu 
bezbłędnych odpowiedzi na 16 py-
tań związanych z życiem i twór-
czością tej wybitnej, zasłużonej 
dla polskiej literatury pisarki, która 
m. in. w 1996 r. otrzymała Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki, a w 2005 
r. Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY 
za całokształt twórczości. Pytania, 
które okazały się dosyć łatwe, o 
czym świadczy frekwencja, zosta-
ły opracowane przez bibliotekarkę 
Działu Dziecięco-Młodzieżowego 
MBP Jolantę Matuszczak. 

W konkursie wzięło udział 
239 uczniów z bielawskich szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Bezbłędnie na wszyst-
kie postawione pytania udało się 
odpowiedzieć 185 uczestnikom 
konkursu. Zgodnie z regulaminem 
konkursu, laureaci zostali wyłonie-
ni w drodze losowania, które prze-
prowadzone zostało w dniu 19 li-
stopada w siedzibie Organizatora 
przez Komisję w składzie: Lilianna 
Rządeczko (nauczyciel ESP nr 7), 
Małgorzata Greiner (nauczyciel 
Zespołu Szkół i Placówek Kształce-
nia Zawodowego) i Urszula Ubych 
(dyrektor MBP).

Oto szczęśliwcy, do których 
uśmiechnęło się szczęście pod-
czas losowania: Jolanta Białek 
(SP nr 10), Emil Buczyński (SP 
nr 10), Mikołaj Bujnowski (ESP 
nr 7), Angelika Cąpała (ESP nr 7), 
Adrian Centka (SP nr 10), Daria 
Centka (SP nr 10), Hubert Gar-
kowski (ESP nr 7), Michał Iwa-
niuk (SP w Ostroszowicach), 
Krzysztof Jadwinczyn (SP nr 10), 
Anna Jarosz (G nr 1), Nina Koby-

Miejska Biblioteka Publiczna
Rozstrzygnięty !!!

konkurs czytelniczo-literacki z wiedzy o życiu i twórczości Joanny Papuzińskiej

lańska (ESP nr 7), Natalia Lara 
(SP nr 10), Gabriel Łysoń (SP nr 
10), Kacper Oboza (SP nr 10), 
Aleksander Pach (SP nr 10), Kin-
ga Piątek (SP nr 10), Bartosz Sto-
larczyk (SP nr 10), Oliwier Szcze-
paniak (SP nr 10), Piotr Szpak 
(SP nr 10), Ewelina Woźniak (ESP 
nr 7), Julia Wrotyńska (SP nr 4) i 
Wiktoria Zastawa (ESP nr 7).

W dniu 27 listopada w biblio-
tece odbyło się podsumowanie i 
uroczyste zakończenie konkursu. 
Po krótkim wstępie, dyrektor MBP 
- Urszula Ubych wraz z bibliotekar-
ką Jolantą Matuszczak i członkami 
Komisji: Małgorzatą Greiner i Lilian-
ną Rządeczko przystąpiły do rozda-
nia nagród i dyplomów laureatom. 
Nagrodami były przepiękne pozy-
cje albumowe prezentujące naj-
piękniejsze polskie miasta, ciekawe 
obiekty architektoniczne naszego 
kraju, godne uwagi miejsca Europy 
czy książki o fascynujących śladach 
wspaniałej kultury i architektury eu-
ropejskiej sprzed kilku tysięcy lat. 
Przepiękne zdjęcia i interesujące 
opisy na pewno spowodują, że mło-
dzi zdobywcy nagród nie będą mogli 
oderwać się od lektury tych książek.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom za za-
interesowanie naszym czytelniczo-
-literackim konkursem, a zwycięz-
com gratulujemy. Mamy nadzieję, 
że dzięki niemu znacznie poszerzy-
li swoją wiedzę o życiu i twórczości 
Joanny Papuzińskiej, autorce wielu 
popularnych książek i wierszy dla 
dzieci. Zapraszamy do udziału w 
następnych tego typu konkursach 
zorganizowanych przez MBP.  

27 listopada na zaproszenie 
nauczycielki Edyty Markiewicz z 
Niepublicznego Punktu Przedszkol-
nego Miś, bibliotekarka Jolanta 
Pawlak z działu dziecięco-młodzie-
żowego Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bielawie złożyła wizytę prze-
miłej grupie dzieci w wieku od 3 do 
5 lat. Dzieci grzecznie słuchały, co 
ma do powiedzenia i pokazania ich 
gość. Biblioteka to miejsce, gdzie 
dzieci i dorośli nazywani są czytel-
nikami. W bibliotece można wypo-
życzyć książki, gazety, audiobo-
oki czyli książki mówione, filmy. Na 
spotkaniu dzieci przedstawiały się z 
imienia, wykonywały uściski „na mi-
sia”, opowiadały o swoich misiach 
przytulankach. Kilkulatki wysłucha-

Wizyta w przedszkolu Miś

ły piosenki „Bury miś” i zachęcone 
przez panią Edytę wykonały w pa-
rach zabawę ruchową „Dwa malut-
kie misie”. Podczas głośnego czyta-
nia bajki „Taty misia nigdy nie ma” 
Heidi Howarth maluchy żywo re-
agowały na przedstawione przygo-
dy małego misia i jego taty. Piękne 
ilustracje dopełniły ciekawość słu-
chaczy. Przy stolikach dzieci zajęły 
się zadaniem rysunkowym, łączyły 
kropki i powstawały misie, które z 
chęcią pokolorowały. Pozostawio-
ne książeczki z bohaterem misiem, 
lizaki, zakładki do książek niech 
sprawią radość grzecznym chłop-
com i dziewczynkom z przytulnego 
przedszkola Miś.  

  Jolanta Pawlak

25 listopada swoje święto ob-
chodzą wszystkie pluszowe misie. 
Światowy Dzień Pluszowego Misia 
ustanowiono w 2002 roku - dokładnie 
w setną rocznicę powstania tej naj-
milszej maskotki, niezastąpionej przy 
zasypianiu przytulanki oraz przyjacie-
la - powiernika największych dziecię-
cych sekretów.

Historia pluszowego misia za-
czyna się w 1902 roku w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, kiedy to 
pewnego dnia ówczesny prezydent 
- Theodore Roosevelt wybrał się na 
polowanie. Myśliwi zobaczyli małe-
go niedźwiadka i chcieli go zabić, ale 
prezydent sprzeciwił się temu, ratując 
tym samym życie maleństwu. Świad-
kiem tego wydarzenia był dziennikarz 
Clifford Berryman, który narysował to 
całe zdarzenie i wraz z artykułem za-
mieścił w waszyngtońskiej gazecie. 
Zobaczył to Mirris Michton, właściciel 
sklepu z zabawkami i postanowił wy-
konać na próbę kilka zabawek przed-
stawiających pluszowego misia. Za-
bawka spodobała się dzieciom, stała 
się wielkim przebojem i znakomicie 
się sprzedawała. Producent zwrócił 
się z prośbą do prezydenta o zezwo-
lenie nadania misiom jego imienia. 
Od tego momentu nazywa się plu-
szowe maskotki Teddy Bear. To okre-
ślenie w angielskim  odnosi się do 
wszystkich pluszowych misiów.

Do dzisiaj, mimo coraz nowo-
cześniejszych i bardziej atrakcyjnych 
zabawek, moda na misie nie prze-
minęła, bo „czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny Miś! Życie 
bez Ciebie byłoby trudne, okropnie 
smutne i strasznie nudne”. Na pew-

no każdy w dzieciństwie miał swojego 
ulubionego pluszowego misia, albo li-
terackiego, na przykład Kubusia Pu-
chatka, Misia Paddingtona czy Misia 
Uszatka. Trudno sobie wyobrazić dzi-
siejszy świat bez tej mięciutkiej, sym-
patycznej maskotki. 

Nasza biblioteka również przy-
łączyła się do świętowania urodzin 
Misia. W tym radosnym dniu, każdy 
mały czytelnik przyszedł do nas ze 
swoim ulubionym misiakiem-plusza-
kiem i miał okazję go przedstawić. 
Na wszystkich maluchów, które w 
tym dniu odwiedziły bibliotekę czeka-
ło dużo atrakcji. Odwiedziły nas tak-
że „Misie”, czyli przedszkolaki z Nie-
publicznego Przedszkola Montessori. 
Przyszły z nauczycielką Elżbietą Ry-
baczuk, a każde dziecko pod pachą 
przyniosło swojego ukochanego plu-
szaka. Dla nich zorganizowane zo-
stały przeróżne zabawy. Dzieci chęt-
nie zatańczyły w takt piosenek: „Jadą, 
jadą misie”  i „Stary niedźwiedź mocno 
śpi”, kolorowały wizerunki bajkowych 
misiów oraz układały z puzzli misio-
we portrety. Tego dnia powstała wielka 
wystawa różnorodnych misiów: ma-
łych, średnich i bardzo dużych, brą-
zowych, białych, różowych, z łatką, w 
kapeluszu i z walizką czy z beczułką 
miodu. Każdy był śliczny i wyjątkowy. 

Na zakończenie świętowania, 
wszystkie maluchy dostały „małe co 
nieco” i wspólnie złożyły pluszowym 
solenizantom życzenia „Wiwat Misiu 
łakomczuszku, niech nie burczy Ci 
już w brzuszku. My życzenia Ci skła-
damy: byś był jak najdłużej z nami, 
miodku zawsze miej w dostatku. Żyj 
nam 100 lat nasz Misiaczku!”

Miejska Biblioteka Publiczna
Święto Pluszowego Misia w bibliotece

18 listopada w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej uczestnicy 
„Czytanek Dzieciaczka” poznali 
sposób na smoki rurowe i wypro-
wadzkę smoka groźnego i pod-
stępnego. Dzieci zaglądały na roz-
łożone obrazki, na których byli król, 
królewna, rycerz, zamek, owieczka 
i SMOK. Zadaniem maluchów było, 
podczas słuchania bajki „Przepra-
szam smoku” autorstwa Wiery Ba-
dalskiej, ułożyć kolejno pojawiające 
się postacie. 

Wyszły ciekawe kompozycje, 
na bazie których można było przed-
stawić nowe historie ze smokiem 
w roli głównej. Grzeczny rycerz z 
bajki obiecał królowi, że wygoni 
smoka, który swoim zachowaniem 
zatruwał ludziom życie. Smok zdę-
biał, gdy rycerz uprzejmie i stanow-
czo poprosił go, aby dobrowolnie 
opuścił pieczarę. Łypnął okiem, 
podumał, sapnął i „machnął łapą, 
ukradkiem łzę starł z oka, rozwinął 
smocze skrzydła i zniknął gdzieś w 
obłokach”. 

W opowieści „Smoki rurowe” 
Renaty Piątkowskiej mały Tomek 

Uwaga, smok! - Czytanki Dzieciaczka

wyobrażał sobie zielono-czarnego, 
śliskiego smoka mieszkającego w 
rurze, którą odpływa woda z wan-
ny. Chłopiec wpadł na genialny po-
mysł, nakarmi smoka to nie będzie 
groźny. Kolejnym punktem spotka-
nia były zabawy ruchowe między 
innymi „Uwaga, smok!”, „Jestem 
smok”. Dzieci wypowiadały sło-
wa rymowanek inscenizując kolej-

ne zdania. „Idzie smok do przodu, 
idzie smok do tyłu, rozgląda się wo-
koło i ryczy wesoło”. 

Cudownie było gościć w bi-
bliotece dziewczynki - Natalkę, Ma-
rysię, Zuzię oraz chłopców Krystia-
na, Krzysia i jego braciszka Patryka 
z towarzyszącymi im mamami. 

  Jolanta Pawlak

24 listopada w bibliote-
ce najważniejsze były koty, nie 
książki. Osiem kotów rasy Maine 
Coon wzbudziło ogromne zain-
teresowanie młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Bielawie i 
czytelników odwiedzających tego 
dnia bibliotekę. Koty pochodziły 
z hodowli kotów rasowych Doro-
ty Środoń Genio Gato Hodow-
la Kotów Rasy Maine Coon. 
Pani Dorota przyjęła zaprosze-
nie do biblioteki i opowiedziała 
w niezwykle interesujący sposób 
o swojej pasji i miłości do kotów. 
Piękne koty Maine Conn ze sto-
ickim spokojem i wyrozumiałością 
przyjmowały zachwyty i zaintere-
sowanie obecnych.

Miejska Biblioteka Publiczna
Koty w bibliotece

Wszyscy kochamy pluszowe misie

Laureaci konkursu o życiu i twórczości Joanny Papuzińskiej

Bibliotekarka Jolanta Pawlak odwiedziła dzieci w przedszkolu Miś

Dorota Środoń opowiedziała o swojej pasji i miłości do kotów
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Krzysztof Wojtas

Spotkanie z AZS Zielona 
Góra przyniosło wiele emocji spor-
towych, dzięki czemu licznie zgro-
madzeni nie mieli na co narzekać. 
Mecz ten bowiem stał na bardzo 
wysokim poziomie i obie ekipy pro-
wadziły typową męską siatkówkę, 
w której pełno było długich wymian i 
ładnych akcji. Warto zaznaczyć, że 
w żadnym z pięciu rozegranych se-
tów żadnemu z zespołów nie udało 
się odskoczyć na więcej niż 4 punk-
ty, a najczęstszymi wynikami były 
remisy lub co najwyżej dwupunkto-
we przewagi, którymi obie drużyny 
się wymieniały na przemian. 

W zespole gości, który przed 
tym meczem zajmował drugie miej-
sce w tabeli, pierwsze skrzypce grał 
wychowanek Bielawianki środkowy 
Błażej Szymeczko oraz przyjmują-
cy Jędrzej Jasnos. Obaj Ci zawod-
nicy zdobyli powyżej 20 punktów 
dla swojej ekipy. Z kolei u nas po-
dobnym wynikiem może pochwalić 
się przyjmujący Alex Strubbe, ale 
niewiele mniej zdobył drugi przyj-
mujący Marek Wawrzyniak i ata-
kujący Michał Tomiałowicz. Mimo 
dwóch kontuzji doznanych przez 
naszych siatkarzy w ostatnim me-
czu w Nowej Soli pokazaliśmy, że 
potrafimy sobie radzić w takich nie-
sprzyjających okolicznościach. Bar-
dzo dobrze zaprezentował się nowy 
siatkarz BBBB środkowy bloku Ja-
rosław Pizuński, który w tym tygo-
dniu dołączył do zespołu Marcina 
Jarosza. Jarek był przymierzany do 
drużyny już od jakiegoś czasu, ale 
ze względu na kontuzję Łukasza 
Jurczyńskiego jego dołączenie do 
drużyny zostało przyspieszone. Po-
mimo, że nie trenował ostatnio zbyt 
wiele (tylko dwa treningi odbyte w 
Bielawie a w weekendy rozgrywał 
jedynie mecze w lidze amatorskiej), 
to już w tym spotkaniu dostał szansę 
pokazania się i od połowy trzeciego 
seta zastąpił na swojej pozycji Tom-
ka Surtela, pozostając na parkiecie 
już do końca meczu, znacznie przy-
czyniając się w końcówkach wygra-
nych setów skutecznymi blokami. 
Zespół Beewatec Bielawianki Be-
ster pokazał charakter i zgrany ko-
lektyw co nastraja pozytywnie przed 
rewanżami.

Pierwszą rundę zakończyliśmy 
na 6-tej pozycji mając na koncie 5 
wygranych i 4 przegrane spotkania. 
Przed nami w tabeli Orion Sulechów, 
który pomimo, że wygrał o jedno spo-
tkanie mniej, to wyprzedza nas o 1 
punkt. Za nami z kolei duży ścisk, bo-
wiem dwa zespoły tracą do nas tyl-
ko jedno oczko. Szczególnie ostatnio 
pozytywnie zaskakuje Olavia Oła-
wa, która z ostatnich dwóch wyjaz-
dowych spotkań z czołówką tabeli 
przywiozła komplet sześciu punktów 
(w 9-tej kolejce pokonała 3:0 zajmu-
jącego czwarte miejsce Chrobrego 
Głogów a wcześniej 3:1 obecnego 

Wygrywamy z AZS Zielona Góra na zakończenie pierwszej rundy

wicelidera Astrę Nowa Sól). Walka o 
pierwszą czwórkę pozostaje sprawą 
otwartą, bowiem tracimy do Głogowa 
tylko 3 punkty. Zdecydowanie odbie-
ga od wszystkich Gwardia Wrocław, 
która nie zanotowała jeszcze w tym 
sezonie przegranej. hali (jak na razie 
jedynie z liderującą Gwardią 1:3) a 
aż pięć z dziewięciu spotkań zagra-
my właśnie u siebie.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs AZS UZ Zielo-
na Góra 3:2 (23, -21, -28, 22, 12)

BBBB: Strubbe, Surtel, Leński, 
Glinka, Tomiałowicz, Wawrzyniak, Ku-
kla (libero) oraz Pizuński, Polakowski 
AZS: Szymeczko, Klucznik, Kępski, 
Bitner, Jasnos, Kaczurowski, Zasow-
ski (libero) oraz Ruciński, Smętek

*****
Dobrze rozpoczynamy 

rundę reważową - z Chrobrym 
Głogów na plus

Wygrywamy bardzo ważne 
spotkanie z zajmującym czwarte 
miejsce SPS Chrobry Głogów 
i tym samym zrównujemy się 

z przeciwnikiem ilością punk-
tów. To świetny i bardzo równy 
mecz, choć co prawda na własne 
życzenie nie wygraliśmy go w 
trzech setach, kiedy to w pier-
wszym secie ulegliśmy 22:25 
prowadząc już 21:17. Ale wy-
granych się nie sądzi. Zagraliśmy 
konsekwentnie i zasłużenie 
odnieśliśmy 6-te zwycięstwo w 
sezonie. Cieszą 3 punkty podop-
iecznych Marcina Jarosza i An-
drzeja Zemanka. Oby za tydzień 
w Żaganiu było podobnie.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs SPS Chrobry 
Głogów 3:1 (-22, 23, 22, 19) BBBB: 
Pizuński, Strubbe, Leński, Glin-
ka (K), Tomiałowicz, Wawrzyniak, 
Kukla (libero) oraz Polakowski 
SPS: Paszek, Chachulski, Walen-
ciej, Kucharski, Grabowski, Le-
siak, Piotrowski (libero) oraz Ko-
szela, Tobys

*****
Serdecznie dziękujemy 

następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizze-
ria Barizolla z Dzierżoniowa – Pani 
Maria Danuta Matuszczyk, Piero-
garnie z ulicy Paderewskiego 6 i 
Żeromskiego 28 w Bielawie - pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Ma-
stalerz, Pizzeria Koko-Haus z ul. 
Wolności w Bielawy – Pan Łukasz 
Kurek, Restauracja Rodos z ul. 
Kopernika w Bielawie - Pan Piotr 
Kiner, Sklep motoryzacyjny Auto-
-Expert z ul. Świdnickiej w Dzierźo-
niowie - Pan Paweł Kosowski.

15 listopada we Wrocławiu 
odbył się Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy w Stylu Wolnym Chłop-
ców. W zawodach uczestniczyło 
120 zawodników podzielonych na 
3 grupy wiekowe: Dzieci, Młodzi-
cy oraz Kadeci. W turnieju IRON 
BULLS BIELAWA reprezentowali: 
Oskar Stachura, Mikołaj Macie-
jewski, Franciszek Koper, Antoni 
Koper. 

Najlepiej z naszych pod-
opiecznych poradził sobie Mikołaj 
Maciejewski, który wywalczył w 
turnieju złoty medal. Srebrnym me-
dalem zadowolić musieli się Fran-
ciszek Koper oraz Oskar Stachu-
ra. Antoni Koper uzyskał III lokatę 
w zawodach zdobywając brązowy 
medal. 

- Był to kolejny Turniej dla 
moich podopiecznych, w którym 

mogli rywalizować z rówieśnikami z 
Polski oraz z zagranicy. Cieszę się, 
że w Bielawie oraz w naszym Klu-
bie coraz to więcej młodzieży chęt-
nie uprawia sport, a co ważne spor-
ty walki. Na ogół rodzice boją się o 
swoje pociechy, ale jak widać na co 
dzień, sporty walki są bardzo bez-
pieczne – Norbert Warchoł.

*****
Klub IRON BULLS BIELAWA 

zaprasza dzieci oraz młodzież od 5 
roku życia na zajęcia ogólnorozwo-
jowe z elementami sportów wal-
ki. Zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Bielawie z 
Oddziałami Sportowymi. 

Więcej pod nr tel 693 981 359 
Norbert Warchoł http://ironbullsbiel-
awa.strefa.pl/

www.facebook.com/pages/
IRON-BULLS-Bielawa

Żelazne Byki w Formie !

27 listopada w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Bielawie go-
ścił Sławomir Koper – autor po-
nad trzydziestu bardzo poczytnych 
książek historycznych. 

Spotkanie autorskie spotka-
ło się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszego miasta. Sła-
womir Koper z wykształcenia jest 
historykiem, ale sam siebie przed-
stawia jako popularyzatora historii. 
W kręgu zainteresowań pisarza jest 
zawsze człowiek, a poznawanie 
ważnych wydarzeń przez pryzmat 
życia prywatnego uważa za cie-
kawsze niż przytaczanie suchych 
faktów i dat. Autor niezwykle barw-
nie opowiadał o swoich zaintereso-
waniach, podawał wiele anegdot 
z życia swoich bohaterów. Książki 
Sławomira Kopra cieszą się nie-
słabnącym zainteresowaniem czy-
telników, ale wywołują także wiele 
kontrowersji. Autor spotyka się z 
krytyką środowiska historyków oraz 
osób, które pisanie o często  skom-
plikowanym życiu osobistym wiel-
kich tego świata, uznają za niesto-
sowne i obrazoburcze.

Sławomir Koper okazał się 
bardzo otwartym, ciepłym czło-
wiekiem oraz świetnym gawędzia-
rzem. Uczestnicy spotkania z przy-

jemnością słuchali o warsztacie 
pracy, zainteresowaniach i planach 
zawodowych pisarza oraz o gra-
nicach, które sobie stawia. Autor  
chętnie oraz wyczerpująco odpo-
wiadał na wszystkie pytania. 

Książki Sławomira Kopra są 
niezwykle interesujące, pokazu-
ją, że żadna ze znanych osób nie 
jest bez skazy, a ludzkie słabości i 
ułomności nie pomniejszają ich za-
sług dla potomnych. Autor pokazuje 
swoich bohaterów w całej złożono-
ści, starając się zachować obiekty-
wizm i nie oceniać motywów, któ-
rymi się kierują. Wizyta autora tak 
wielkiego formatu była dużym wy-
darzeniem dla bielawskiej biblioteki 
oraz Dyskusyjnego Klubu Książki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

Sławomir Koper w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie

NASTĘPNE WYDANIE 
WIADOMOŚCI BIELAWSKICH
UKAŻE SIĘ PO 16 STYCZNIA

Sławomir Koper
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25 listopada w sali wystawo-
wej Art-Inkubatora odbył się werni-
saż obrazów Marka Cieśli. To nie 
pierwsza wystawa tego artysty w 
Bielawie. Wcześniej pokazał nam 
w swoich pracach sztukę kochania 
„Ars Amandi”, swoje spojrzenie na 
„Sacrum i Profanum”, a tematem 
ostatniej wystawy było „Sacrum”. 
Na tej wystawie zaprezentował 
sporo swoich nowych prac, jeszcze 
nigdzie nie eksponowanych. 

Marek Cieśla to człowiek wie-
lu talentów: muzyk, multiinstrumen-
talista, świetnie śpiewa, poeta, pi-
sarz, pedagog. Jest absolwentem 
Instytutu Wychowawczo-Muzycz-
nego w Bydgoszczy. Prowadził ze-
społy muzyczne: „Orkiestra Klubu 
Samotnych Serc”, „Con trio”, „Ciem-
ny odcień światła”, „Ab oro”, „Skąd i 
nond”, „Impromptus” i ostatnio „Epi-
tafium”, z którym nagrał kilka płyt i 
zagrał setki koncertów. Nauczyciel 
wielu pokoleń muzyków i muzykan-
tów. Dla najbliższych: „Duży męż-
czyzna z ogromnym sercem”. Pisa-
łam o tym już przy wcześniejszych 
wystawach, ale gdy spotyka się 
człowieka tak niezwykle utalento-
wanego, słów nigdy za dużo. Jego 
artystyczne credo brzmi: „Życie jest 

„Sacrum” - wystawa obrazów Marka Cieśli

chaosem. Każdy stara się wprowa-
dzić w nim jakiś porządek. Ja robię 
to obrazem”. I to jak.

Na bielawskiej wystawie mo-
gliśmy podziwiać ponad 20 ob-
razów, m. in. Mondylion (oblicze 
Chrystusa wpisane w nimb krzy-
żowy), Nadzieja, Ostatnia wie-
czerza, Sąd ostateczny, Hodege-
tria (przedstawiający Matkę Boską 
wskazującą ręką na Chrystusa 
błogosławiącego światu), Powrót 

syna marnotrawnego, Ecce homo 
(motyw w sztuce chrześcijańskiej 
przedstawiający ubiczowanego 
Chrystusa w koronie cierniowej), 
Anioł Pański, Matka bolesna, czy 
obrazy z naszym papieżem św. Ja-
nem Pawłem II – Santo subito, Nie 
lękajcie się. 

Niezwykłe obrazy. Piękne, 
smutne, głębokie, poruszajace. 
Tyle w nich treści. 

Wernisaż poprowadzili Jaro-
sław Florczak oraz Ewa Glura – 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bie-
lawy. Wśród wielu zaproszonych 
gości był także burmistrz Ryszard 
Dźwiniel. Marek Cieśla nie byłby 
sobą, gdyby nie dodał jeszcze coś 
od siebie. Podczas, gdy zwiedzają-
cy oglądali wystawę, grał na piano-
li i zaśpiewał piosenkę Beatlesów 
„Tak ma być”, której polski tekst jest 
jego tłumaczeniem.

Organizatorami wystawy byli: 
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokal-
nego oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bielawy.

Barbara Lesiewicz

Zabawa Andrzejkowa dla podopiecznych
27 listopada Zespół Ośrodków Wsparcia zorganizował dla swoich 

podopiecznych ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ. Zaszczycili ją przedstawicie-
le władz miasta. Był poczęstunek, opowieści o tradycjach i obrzędowych 
andrzejkowych, zabawy i konkursy, no i oczywiście tańce.

       BL

Drodzy Czytelnicy
Przed nami najpiękniejsze dni grudniowe – Święta Bożego Narodzenia. Przystrojone świąteczne drzew-

ko, krzątanina w kuchni, zapach pieczonych ciast i oczekiwanie na ten Cud Narodzin. A my lepsi, serdeczniejsi, 

pełni nadziei. To takie dni, w których czas zmienia łzy w radość, a smutek gdzieś znika. Jest w nas siła, co spełnia 

marzenia. To właśnie magia tych niezwykłych Świąt.

Życzę Państwu, by nadchodzące święta, a przede wszystkim dzień wigilijny, był pełen rodzinnej zgody i 

szczęścia w każdym bielawskim domu. Miejmy czas dla bliskich, ale bądźmy dobrze także dla siebie samych, bo 

często wykorzystujemy siebie ponad miarę. 

Mija też kolejny rok. Jesteśmy dzięki temu mądrzejsi, bardzie doświadczeni, wyrozumialsi dla innych, ale 

wcale nie starsi. Nie bójmy się upływającego czasu. Jak najwięcej dni w 2015 roku rozpocznijmy z nadzieją, że to 

będą dni dobre, w których zdarzy się coś wyjątkowego, nieoczekiwanego, albo zwyczajnie nie zdarzy się nic przykrego.

Dbajmy o swoje zdrowie. Żyjmy pełnią życia swojego, choćby było skromne i zwyczajne. Nie możemy przecież 

zmienić przeszłości, ale przyszłość jest przed nami. Niech w tej podróży przez życie przyświeca nam gwiazda pomyślności.

Wesołych Świąt i Do Siego Roku.
         Barbara Lesiewicz
         redaktor naczelna

2 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej podczas „Czyta-
nek Dzieciaczka” rozmawialiśmy 
o rozdawaniu prezentów, lepie-
niu bałwanków i Mikołaju. Legen-
da przedstawia go jako pulchnego 
starca z długą białą brodą, w czer-
wonym płaszczu i tego samego ko-
loru czapce z białym pomponem. 
Maluchy przeglądały z rodzicami 
książeczki o tematyce mikołajko-
wo-świątecznej, wysłuchały wier-
sza „Mikołajki” i bajki o pluszowym 
reniferku, który razem z Mikołajem 
przyjeżdżał do dzieci saniami peł-
nymi podarunków. 

Nasze spotkanie wypełnio-
ne było zabawami integracyjny-
mi - przesyłaliśmy iskierkę w kole, 

Mikołajki, bałwanki i renifer – Czytanki Dzieciaczka
wyliczanki „Raz, dwa – już Mikołaj 
sanie ma” i „Dziesięć bałwanków” 
rozruszały wszystkich zebranych i 
wywołały radość. Zadaniem dziew-
czynek, chłopców i ich opiekunów 
było na podstawie otrzymanych ry-
sunków (bałwanek + dzieci + kra-
snale + las + renifery) stworzyć 
własną zimową opowieść. Udało 
się znakomicie! 

Na zakończenie dzieci wspól-
nie z dorosłymi utkały z nici paję-
czynę, w którą złapały pluszowego 
renifera. Udział wzięli w zabawie 
czytelniczej: Krystianek z mamą, 
Krzyś z mamą, Michałek i Zuzia 
z mamą, Natalka z tatą, Zuzia z 
mamą. 

  Jolanta Pawlak

Marek Cieśla znany jest więk-
szości jako utalentowany muzyk i 
malarz. O tym, że również jest po-
etą, i to całkiem dobrym, wie nie-
wielu. Wiersze pisze od dawna, od 
czasów szkoły średniej. Ale jak to za-
zwyczaj bywa, pisał do szuflady. Nie 
miał zamiaru wydawać swoich utwo-
rów. Za namową znajomych i przy-
jaciół opublikował pierwszy swój to-
mik poezji w 2006 r. Zatytułował go 
„Nim…”. Dziwny, krótki tytuł, niewiele 
mówiący, ale kiedy pozna się inten-
cje autora, wszystko staje się zrozu-
miałe. Marek Cieśla uwielbia bawić 
się słowem, uważa, że w wierszach 
gra słów to podstawa. Według niego 
poezja polega na niedopowiedzeniu, 
a nie na przegadaniu. Stąd krótki ty-
tuł „Nim…”, czyli nim się coś wyda-
rzy, nim przyjdzie coś nowego, nie-

spotykanego… Drugi tomik wierszy, 
który wydał w 2013 r. w serii Sudec-
ka poezja i proza, w wydawnictwie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bie-
lawie, również polegał na grze słów i 
pochodził od słowa nim, czyli „Im…”. 
Większość wierszy poświęcona jest 
tam osobom, których już nie ma 
wśród nas, czyli im. 

A trzeci, najnowszy, promowa-
ny w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie 25 listopada 2014 r., nosi 
tytuł „I…”. Spotkanie z poezją Mar-
ka Cieśli poprowadziła, jak zwykle 
rewelacyjnie, Jolanta Maniecka, 
która niezwykle interesująco rozma-
wiała z poetą o jego twórczości. Po 
wieczorze z poezją wszyscy zebra-
ni goście mogli uczestniczyć w wy-
stawie prac malarskich Marka Cieśli 
zatytułowanej „Sacrum”. 

Miejska Biblioteka Publiczna
Marek Cieśla – poeta

Autor obrazów Marek Cieśla

Marek Cieśla i Jolanta Maniecka
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21 listopada odbyła się I Gala 
podsumowująca sezon rowero-
wy Lincoln Electric Bester Bike 
Team Bielawa, którą poprowadził 
Rafał Smoliński. W gali uczest-
niczyli przedstawiciele władz mia-
sta, a także reprezentanci główne-
go sponsora Teamu  firmy Lincoln 
Electric Bester – dyrektorzy Zbi-
gniew Pawłowski i Paweł Lipiń-
ski. Obecni byli także przedstawi-
ciele firm współpracujących, czyli 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki i oczywiście przedstawiciele 
sklepów rowerowych. 

Obecni na gali obejrzeli film, 
przygotowany przez TV Sudecką o 
początkach teamu.

Jak powiedział prowadzący 
galę: „Lincoln Electric Bester Bike 
Team Bielawa to grupa zapalonych 
ludzi, gotowych do sporych poświę-
ceń, do startów w każdych warun-
kach pogodowych. To również gru-
pa ludzi, którzy aktywnie wspierają 
rozwój górskiej turystyki rowerowej 
w naszym regionie, poświęcając 
swój prywatny czas i środki finan-
sowe dla wspólnego dobra miłośni-
ków uprawiania kolarstwa. To lu-
dzie, dla których kolarstwo górskie 
stało się pasją, relaksem, sposo-
bem odreagowania na stres.”

Rok 2014 team odnotowu-
je jako udany. Wielu zawodników 
zdobywało medale, a osiągnięcia 
przedstawił kierownik grupy, Piotr 
Kunigowski, który nie tylko mobili-
zował zawodników, ale także służył 
niezbędną pomocą merytoryczną, 
dzielił się swoim doświadczeniem, 
a przede wszystkim wykazał wie-
le cierpliwości i zaangażowania w 
rozwój bielawskiej grupy.

Gala była także okazją do 
uhonorowania najlepszych zawod-
ników. Puchary z rąk utytułowane-
go kolarza, honorowego zawodnika 
Lincoln Electric Bester Bike Team 
Bielawa  Jacka Mickiewicza ode-
brali: Joanna Bagińska, która zdo-
była największą ilość punktów dla 
drużyny w Bikemaratonie   i w Kla-
syfikacji Generalnej w kat. Mega 
K-4 zajęła 5 miejsce, zdobyła brą-
zowy medal w 1 Pucharze Strefy 
MTB Sudety i jest Wicemistrzynią 
Polski w Crossduathlonie w kat. 
Master, Małgorzata Podgórska, 
która wywalczyła w Bikemarato-
nie (Miękina, Zdzieszowice) 2 złote 
medale w kat. Mega K-4 i jest Mi-
strzynią Polski w Crossduathlonie 
w kat. Master, Kamila Piechowicz, 
która zdobyła 10 miejsce w Klasy-
fikacji Generalnej Bikemaratonu w 
kat.Mini K-3, Leszek Staszewski 
- zdobył 4. miejsca w Klasyfikacji 

Podsumowali tegoroczny sezon rowerowy
Generalnej Bikemaratonu kat. Mini 
M-6, Jacek Sury - najlepszy Za-
wodnik Sezonu 2014, który zdobył 
brązowy medal w 1 Pucharze Stre-
fy MTB Sudety i jest Mistrzem Dol-
nego Śląska w XC amatorów.

Były również podziękowa-
nia dla władz miasta, prokurentów 
i dyrektorów Lincoln Electric Be-
ster za wsparcie finansowe,  OSi-
Ru – za możliwość bezpłatnego 
doskonalenia kondycji na pływalni 
miejskiej w okresie zimowym, Bie-
lawskiej Agencji Rozwoju Lokalne-
go za bezpłatne użyczenie sali na 
galę, MOKiS-owi za bezpłatną ob-
sługę techniczną, oraz podzięko-
wania dla firm: Sklep Rowerowy K2 
w Dzierżoniowie Pana Marcina Ko-
ska, Sklep Rowerowy Dream Bike 
w Bielawie pana Michała Gołębiow-
skiego, Sklep Rowerowy – Dejnek, 
AFM Foto Mati Bielawa, Studio 
Edytor w Dzierżoniowie.

Uroczystą galę uświetnił krót-
kim koncertem zespół ERATO, któ-
ry od wielu lat działa pod szyldem 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki, a jego założycielem i prowadzą-
cą jest pani Elżbieta Zachowska.

Na zakończenie gali zacytowa-
no cytat Joe Paterno: „Motywacja do 
wygranej jest ważna, ale motywacja 
do przygotowania się jest niezbędna”.

 Barbara Lesiewicz

14 listopada w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie od-
był się Powiatowy Turniej Szacho-
wy z okazji Święta Niepodległości 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu dzier-
żoniowskiego. W zawodach uczest-
niczyło 26  uczniów reprezentują-
cych I LO  w Dzierżoniowie, II LO 
w Dzierżoniowie, Liceum Ogólno-
kształcące im. Bolesława Chrobre-
go w Bielawie, Zespół Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego 
w Bielawie, Zespół Szkół nr 3 w 
Dzierżoniowie oraz Gimnazjum nr 
5 w Bielawie. 

Zawody zaplanowano na 6 
rund i rozgrywano je systemem 
szwajcarskim. Rywalizacja toczy-
ła się w sportowej atmosferze i 
sprzyjała integracji środowiska 
uczniowskiego ze szkół powiatu 
dzierżoniowskiego. Turniej kształ-
cił umiejętności koncentracji, od-
porności psychicznej, opanowania, 
wytrwałości, właściwego wykorzy-
stania czasu i podejmowania decy-
zji  w warunkach ryzyka. 

I miejsce w zawodach zajął 
reprezentujący II LO w Dzierżonio-
wie – Jarosław Buczek, drugi był 
zawodnik II LO w Dzierżoniowie 
– Michał Choiński, a na trzecim 
stopniu podium stanął reprezentu-
jący I LO w Dzierżoniowie  – Bar-
tosz Ciborski. W klasyfikacji gim-

nazjalnej najlepszy był Bartosz 
Rakoczy z Zespołu Gimnazjów nr 
3 w Dzierżoniowie. 

Impreza odbywała się w ra-
mach grantu oświatowego przyzna-
nego przez Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie i była elementem 
działań w ramach Programu Aktyw-
ności Młodzieży w powiecie dzier-
żoniowskim. Zwycięzca zawodów 
otrzymał puchar ufundowany przez 
senatora RP – pana Stanisława 
Jurcewicza oraz nagrodę sfinan-
sowaną przez Burmistrza Miasta 
Bielawa – pana Ryszarda Dźwi-
niela. Pozostałe nagrody były ufun-
dowane w ramach powiatowego 
grantu oświatowego. 

Turniej przeprowadził pan 
Andrzej Sepełowski - nauczy-
ciel Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie. Pomoc przy 
organizacji imprezy, w postaci 
zegarów szachowych,  uzyskano 
także ze strony klubu szachowe-
go „Dwie wieże” w Dzierżonio-
wie. Kończąc zawody i dziękując 
za sportową rywalizację, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bielawie – pani Marzanna 
Kamińska zwróciła uwagę, że na-
uka gry w szachy niesie ze sobą 
ogromny potencjał rozwojowy dla 
młodzieży oraz wpływa na deter-
minację, motywację i uczy sporto-
wych zachowań.

Powiatowy Turniej Szachowy z okazji 
Święta Niepodległości

Koniec roku to najlepszy 
okres aby podsumować zmagania 
naszych zawodników na macie w 
sezonie 2014. Klub IRON BULLS 
BIELAWA pomimo że istnieje od 
sierpnia ubiegłego roku to już może 
pochwalić się sukcesami swoich 
podopiecznych. Nasi zawodnicy 
reprezentowali Bielawę w 12 tur-
niejach zapaśniczych, 3 zawodach 
jiu jitstu oraz jednym sumo.  W na-
szym klubie na co dzień trenuje 50 
zawodników w wieku od 5 do 18 lat 
w takich sekcjach jak zapasy, sumo 
oraz jiu jitsu. Zawodnicy pod opie-
ką kadry trenerskiej nie tylko sta-
rannie dbają o rozwój fizyczny ale 
również poznają zasady Fair Play, 
dbają o własną higienę osobistą, 
mają okazję poznać wielu kolegów 
oraz koleżanek i przy tym świetnie 
się bawić. Zarząd Klubu w pełni 
nastawiony jest na szkolenie mło-
dzieży która będzie startowała w 

zawodach sportowych zdobywając 
przy tym wiele laur oraz promowa-
ła nasze Miasto Bielawa zarówno 
na arenie krajowej jak i międzyna-
rodowej.

 W roku 2014 Klub nasz zor-
ganizował IV Ogólnopolski Tur-
niej NO GI FIGHT BIELAWA oraz 
16 grudnia zorganizuję Świą-
teczną Spartakiadę Dzieci i Mło-
dzieży. Klub nasz miał okazję 
również brać udział w pokazach 
sportowych w ramach wolontaria-
tu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Podsumowując sezon Klub 
nasz zdobył na arenach krajowych 
i międzynarodowych 74 medali. W 
zawodach sportowych reprezento-
wało nas 25 zawodników i zawod-
niczek.   

Najważniejsze sukcesów 
sportowych naszego klubu w 2014 
należy :

Brązowy medal Mistrzostw 
Polski NO GI JIU JITSU – Klaudia 
Błacha kat. 61,49 kg

Brązowy medal Mistrzostw 
Makroregionu w Zapasach w Stylu 
Wolnym – Dawid Krzyżanowicz

V miejsce podczas Mi-
strzostw Makroregionu w Sumo – 
Dawid Krzyżanowicz

Podopieczna naszego Klu-
bu Klaudia Błacha dzięki uzyska-
nym wysokim wynikom sportowym 
otrzymała podczas II Bielawskiej 
Gali Sportów – wyróżnienie dla 
uzyskane laury sportowe.  Również 
dzięki uzyskanym wysokim wyni-
kom w nauce połączonym wraz 
z wynikami sportowymi Klaudia  
otrzymała Stypendium Rady Mini-
stra. 

Najlepszym zawodnikiem 
KLUBU IRON BULLS  został Miko-
łaj Maciejewski który zdobył w tym 

sezonie 10 medali : cztery złote, 
trzy srebrne oraz trzy brązowe. II 
miejsce w klasyfikacji zdobył Oskar 
Stachura 7 medali – cztery złote, 
dwa srebrne oraz jeden brązowy a 
III miejsce przypadło  Szymonowi 
Masykowi który zdobył siedem me-
dali  brązowych.

Zarząd KLUBU oraz kadra 
trenerska chciałaby podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli któ-
rzy pomagają w rozwoju naszego 
Klubu oraz wszystkim instytucjom 
które nas wspierają :

Urząd Miasta Bielawa na cze-
le z Panem Burmistrzem Ryszar-
dem Dźwinielem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie na czele z Panią Dyrektor 
Ewą Zalewską

Szkoła Podstawowa nr 10 z 
Oddziałami Sportowymi w Bielawie 
na czele z Panem Dyrektorem Da-
riuszem Spychalskim

Wielkie podziękowania dla 
sponsorów naszego Klubu :

-EL MONT DZIERŻONIÓW
KRIS BUD – DEKARSTWO BLA-
CHARSTWO BIELAWA
DRG AGRO GROUP z Tuszyna
Festa Sport Dzierżoniów

Profesjonalne Centrum Od-
żywek Sportowych DZIERŻONIÓW

AN MEDICAL MARIUSZ MA-
LINOWSKI

Zarząd Klubu składa na ręce 
Pana Mariusza Tyrchy wielkie po-
dziękowania za włożony ogrom 
pracy przy prowadzeniu strony in-
ternetowej klubu oraz wszelkich re-
lacji sportowych. 

Zarząd Klubu chciałby po-
dziękować wszystkim mediom któ-
re dzielnie wspierają nasze poczy-
nania i bez których nasze sukcesy 
nie milkną bez echa : 
Portal Doba.pl
Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy
Wiadomości Bielawskie
Tygodnik Dzierżoniowski 
Telewizja Sudecka
Portal Dzierżoniów.pl
Bielawianin.pl
Portal Grapplerinfo.pl

Udany sezon IRON BULLS BIELAWA
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skich”, jak i tych nawiązujących 
do okresu II wojny światowej. 
Wykonanie każdej z nich poru-
szyło szkolne mury i serca słu-
chaczy. Uczniowie udowodnili, 
że patriotyzm nie jest tylko pu-
stym słowem, ale zawiera głębo-
kie treści, musimy tylko umieć je 
dostrzec i wydobyć.

Pieśni patriotyczne odegra-
ły szczególną rolę w naszej hi-
storii i kulturze. W ich słowach i 
nutach ukryta jest bowiem opo-
wieść o Ojczyźnie. O sile pieśni 
pamiętali nasi przodkowie. Za-
wsze dodawała sił, otuchy i na-
dziei. Polacy, od kiedy historia 
pamięta, śpiewali gdy byli szczę-
śliwi, śpiewali, gdy było im źle. 
Najwyraźniej widać to w cza-
sach zaborów, kiedy to wrogo-
wie Polski chcieli wymazać Pol-
skę z mapy świata. Chcieli też 
zatrzeć w świadomości Polaków 
poczucie tożsamości narodowej 
i odrębności kulturowej. To wła-
śnie pieśni – powszechnie wtedy 
znane i śpiewane, utwierdzały w 
naszych przodkach poczucie, że 
„Jeszcze Polska nie umarła...” .

Śpiewajmy więc pieśni i prze-
kazujmy je następnym pokoleniom, 
gdyż, jak mówi sentencja „ Naród, 
który przestaje śpiewać, przestaje 
istnieć”.

Barbara Olejnik
Anna Kuś- Smaga
Kamila Szczechowiak

W zbliżającym się ku końcowi 
roku czas na podsumowania mija-
jącego okresu. 

Rok rozpoczęliśmy od zimo-
wych przygotowań do rundy wio-
sennej w poszczególnych katego-
riach wiekowych. Pierwsi zajęcia 
na początku stycznia wznowili se-
niorzy, a potem kolejno zespoły 
aż po najmłodszych. Głównym za-
daniem do wykonania było dobre 
szkolenie dzieci i młodzieży, osią-
ganie dobrych wyników szkolenio-
wych oraz  awanse sportowe, które 
pozwalają na rywalizację i weryfi-
kację na najwyższym poziomie w 
Województwie Dolnośląskim. 

Podsumowanie 2014 roku
STOWARZYSZENIE 

KLUB PIŁKARSKI BIELAWIANKA BIELAWA
Oczywiście, nie można było 

zapomnieć o wizytówce klubu czy-
li pierwszym zespole, który rywali-
zował o utrzymanie w gronie III Ligi 
Dolnośląsko-Lubuskiej w sezonie 
2014-2015.

W lutym do zespołu Ekstra-
klasy Śląska Wrocław trafia zaled-

wie po jednej rundzie będący w Ślę-
zie Wrocław Paweł Zieliński, który 
ostatnie 3 lata spędził w Bielawian-

ce, będąc obecnie jednym z pod-
stawowych zawodników Śląska.

Grupy młodzieżowe przygo-
towywały się pod okiem trenerów: 
Tomasza Czechowicza, Jacka 
Bieleckiego i Krzysztofa Zająca. 

Jako pierwsi rozgrywki koń-
czą młodzicy zapewniając sobie tytuł 

Mistrza Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej w Wałbrzychu i uzysku-
ją awans do Dolnośląskiej Ligi Mło-
dzików. W ich ślady idą trampkarze 
zdobywając Wice Mistrzostwo Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Wał-
brzychu i również awansując do Dol-
nośląskiej Ligi Trampkarzy. Bardzo 

dobre występy młodych zawodników 
spowodowały awans sportowy i możli-
wość rywalizacji w następnym sezonie 
w gronie najlepszych zespołów na Dol-
nym Śląsku w najwyższej klasie roz-
grywkowej w kraju dla tych kategorii.

Juniorzy zakończyli swoje 
rozgrywki na 7 miejscu, natomiast 
pierwsza drużyna zagwarantowała 
sobie utrzymanie w III lidze. 

Pod koniec czerwca swoją rezy-
gnację z funkcji prezesa i wiceprezesa 
składają Daniel Dubas i Aleksander 
Siódmak. Za sterami klubu stanął Ma-
rek Baranowski i Arkadiusz Łagutko.

Jesień to zmiana na stanowisku 
trenera I zespołu. Jarosława Machow-
skiego zastępuje Tomasz Zieliński. 

Do klubu powraca legenda bie-
lawskiego klubu Daniel Chęciński.    

Klub niestety opuszcza filar 
naszej defensywy, wychowanek Ja-
rosław Rapacz oraz Rafał Góral.

Zespół pod wodzą trenera Toma-
sza Zielińskiego kończy obecnie rundę 
na 15 miejscu i czeka nas walka na wio-
snę o utrzymanie w gronie III Ligowców.

Juniorzy natomiast uplaso-
wali się na razie na 6 pozycji tracąc 
zaledwie 7 oczek do wicelidera.

Najmłodsze grupy młodzieżowe  
rywalizują z zespołami z całego Dol-
nego Śląska, choćby z Śląskiem Wro-
cław czy Zagłębiem Lubin nabierając 
doświadczenia  i mając możliwość 
weryfikacji na najwyższym poziomie.

Patrząc na rozwój grup mło-
dzieżowych pomału możemy patrzeć 
optymistycznie w przyszłość wycho-
wanków w naszym klubie. Doskona-
ła współpraca z młodszą Bielawianką 
sprawia, że szkolenie idzie w dobrym 
kierunku i powinno przynosić ocze-
kiwane efekty.  Czeka nas ogromna 
praca, aby ten proces podtrzymać i 
rozwijać. Miejmy nadzieję, że z po-
mocą Władz Miasta i sympatyków pił-
ki nożnej w naszym mieście te cele 
zrealizujemy a wszystkim piłkarzom i 
piłkarkom od malucha po seniora ży-
czymy udanego sportowo kolejnego 
roku, oczywiście bez kontuzji. Za mi-
jający rok serdecznie dziękujemy…

Zarząd Klubu SKP Biela-
wianka Bielawa

W dniach 14-15 listopada w 
Wałbrzychu odbył się Puchar Pol-
ski Juniorów

w Zapasach w stylu klasycz-
nym. W barwach klubu ZKS „BIE-
LAWIANKA” Bielawa wystąpili: 
Grzegorz Majkut - zdobywając 
złoty medal w kategorii 50kg oraz 
Patryk Sieradzki, który zajął V 
miejsce w kategorii 55kg. 

Biorąc pod uwagę fakt, że 
nasi zawodnicy są najmłodsi w 
tej kategorii wiekowej, jest to ich 
ogromny sukces, którym bardzo 
mile wszystkich zaskoczyli. 

Grzegorz Majkut bardzo 
pewnie i bardzo szybko wygrał 

wszystkie swoje pojedynki udo-
wodniając, że jest w tym mo-
mencie bezkonkurencyjny w 
Polsce w swojej kategorii wa-
gowej. Patryk Sieradzki bardzo 
nieszczęśliwie przegrał walkę o 
brązowy medal, ale udowodnił, 
że dalej jest w ścisłej czołówce 
krajowej.

Trenerem i opiekunem za-
wodników był Artur Czypionka.

Zarząd klubu ZKS Bielawian-
ka Bielawa chciałby podziękować 
sponsorom klubu: EKO-Filter sp z 
o.o. i Pizzerii u Czapli za wspoma-
ganie finansowe i rzeczowe klubu.

Grzegorz Majkut z Pucharem Polski Juniorów

Listopad to szczególny mie-
siąc w naszym kalendarzu. Rocz-
nica odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodzona 11 li-
stopada   skłania nas do zadumy 
nad burzliwymi dziejami nasze-
go narodu. W Ekologicznej Szko-
le Podstawowej nr 7 szczególną 
uwagę zwraca się na kształto-
wanie postaw patriotycznych po-
przez pielęgnowanie pamięci o 
historii narodowej. Na zaprosze-
nie dyrekcji, nauczycieli języka 
polskiego dnia 3 listopada gości-
ła w szkole pani Maria Grabow-
ska, poetka bielawska, związana 
ze Związkiem Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 

PATRIOTYCZNY LISTOPAD
w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7

w Bielawie. Jej wiersze nawiązu-
ją do najważniejszych wydarzeń 
z historii Polski. Słowo mówione 
przeplatało się z najpiękniejszymi 
pieśniami patriotycznymi w wyko-
naniu uczniów. Spotkanie odbyło 
się w siedzibie Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, a gościem honoro-
wym była pani Ewa Glura, prezes 
TPB.

Główne uroczystości zwią-
zane ze Świętem Niepodległo-
ści Polski odbyły się 7 listopada 
i miały charakter Przeglądu Pie-
śni Patriotycznych. Udział w nim 
wzięli wszyscy uczniowie. Każ-
da z klas zaprezentowała jed-
ną z piosenek, zarówno „ułań-

Zieliński

Chęciński

Rapacz
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Podium dla IRON BULLS BIELAWA !

Na konkurs wpłynęły 23 pra-
ce i zestawy ozdób wykonanych 
przez mieszkańców Powiatu Dzier-
żoniowskiego. Prawie połowa prac 
nie miała charakteru ozdoby choin-
kowej, ale ozdoby świątecznej, w 
związku z czym jury miało trudno-
ści z merytorycznym określeniem 
złożonych do konkursu prac. Jury 
oceniało więc prace pod względem 
ich nawiązania do Świąt Bożego 
Narodzenia oraz pod względem 
włożonej „pracy własnej” w ich wy-
konanie.  

4 grudnia jury w składzie: Ra-
fał Smoliński  – kierownik MOKiS, 
Ewa Glura – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, Jolanta  Ma-
tuszczak – przedstawiciel Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Jarosław 
Florczak – animator kultury 

przyznało:
w kategorii „najmłodsi” z rodzicami:
I miejsce Hanna i Jagoda Zawiślak 
II miejsce Oliwia Piotrowska 
III miejsce Magdalena i Zuzanna Sieczka
wyróżnienia otrzymali :
Zuzanna Fabiańska
Marcin i Justyna Strzemieczni
w kategorii ogólnej:
I miejsce Kacper Środoń
II miejsce Patrycja Woszczyńska
III miejsce Piotr Olejnik
wyróżnienia otrzymali:
Olaf Stawicki

Rozstrzygnięcie konkursu ozdób choinkowych
Julia Kowalska
Natalia Olbińska
Patrycja i Skwarek
Katarzyna Mazur

W kategorii senior dwie na-
grody równorzędne przyznano Ka-
tarzynie Bzdeń i Marcie Golat. 

Nagrody ufundowane przez 
bielawski MOKiS zostały wręczo-
ne w dniu 5 grudnia podczas uro-
czystego zapalenia światełek na Pl. 
Wolności w Bielawie.

5 grudnia, jak tradycja bielawska nakazuje, Mikołaj, 
osobiście rozświetlił Rynek. Tą nobliwą osobę przywieźli, na 
mechanicznych reniferach, Motomikołaje z grupy motocyklo-
wej Ziemi Dzierżoniowskiej „MOTOPOŁUDNIE”, eskortowani 
przez bielawską policję. Zanim Mikołaj zapalił światełka, przy-
witał się z zebranymi i rozdał nagrody w konkursie ozdób cho-
inkowych (osobna informacja). 

Oczekiwanie na przyjazd Mikołaja uświetniły wokalistki 
Studia Tańca i Piosenki FART oraz Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sztuki w Bielawie.

Korzystając z okazji,  Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki 
składa wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 
2015 Roku.

Mikołaj rozpoczął okres świąteczny

W dniach 28-30 listopada w 
Janowie Lubelskim odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików w Za-
pasach w stylu klasycznym. W 
barwach klubu ZKS „Bielawianka” 
Bielawa wystąpili: Sebastian Mo-
skal, Piotr Stolarczyk oraz Bar-
tosz Potyrała. 

Z bardzo dobrej strony poka-
zał się Sebastian Moskal zdoby-
wając brązowy medal w kategorii 
73kg. Sebastian jest uczniem Gim-
nazjum nr 3 w Bielawie. Piotr Sto-
larczyk zajął 9 miejsce w kategorii 
35kg, a Bartosz Potyrała zajął dal-
sze miejsce w kategorii 47kg. Pio-
trek i Bartosz są uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie.

Trenerem był Artur Czy-
pionka.

Zarząd klubu ZKS Bielawian-
ka Bielawa chciałby podziękować 
sponsorom klubu za wspomaganie 
finansowe i rzeczowe klubu.

Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Zapasach w stylu klasycznym

Sponsorzy: EKO-Filter sp. z 
o.o, Pizzeria u Czapli, Festa-Sport 
w Dzierżoniowie - sponsor strate-
giczny klubu.

22 listopada w Gogolinie od-
był się III Międzynarodowy Tur-
niej Zapaśniczy w Stylu Wol-
nym Dziewcząt oraz Chłopców. 
W zmaganiach uczestniczyło 130 
zawodników z całej Polski oraz 
Niemiec. Powiat Dzierżoniowski 
w zawodach reprezentowali: Fi-
lip Bednarek, Daniel Matuszyń-
ski, Paulina Martyka – JUNIOR 
DZIERŻONIÓW, Karina Ambroży, 
Sylwia Martyka, Natalia Kołosz, 
Jonasz Protaziuk - SOWA PIE-
SZYCE, Alicja Zdolska, Michał 
Jagieła, Bartłomiej Jagieła, Mi-
kołaj Maciejewski, Oskar Stachu-

ra, Maksym Różycki, Michał Bar-
tosz, Aleks Kiersnowski – IRON 
BULLS BIELAWA. 

Złote medali w Turnieju wy-
walczyli: Paulina Martyka 70kg 
kadetki, Natalia Kołosz 62kg Mło-
dziczki, Oskar Stachura 35kg Mło-
dzicy. Srebrny medal wywalczyła 
Sylwia Martyka 57kg Młodziczki. 
Brązowe krążki zdobyli Filip Bed-
narek 66kg Młodzicy, Karina Am-
broży 57kg Młodziczki, Alicja 

Zdolska 62kg Młodziczki, Michał 
Bartosz 42kg Młodzicy, Aleksan-
der Kiersnowski 42kg Młodzi-
cy. Pozostali zawodnicy zdobywali 
punktowane miejsce. 

W klasyfikacji drużynowej III 
miejsce zdobył Klub IRON BULLS 
BIELAWA.

- Wielkie gratulacje dla 
wszystkich walczących zawodni-
ków. Cieszy mnie, że zapasy jako 
ciężka dyscyplina sportowa bardzo 
mocno stoją w powiecie dzierżo-
niowskim. Widać że młodzież po-
mimo wielu pokus nie zapomina o 
aktywności fizycznej oraz zmaga-
niach sportowych – Norbert War-
choł. 

Zaproszenie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 

Przedsiębiorczości wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zaprasza-
ją na wystawę prac hafciarskich Pani Elżbiety Grosickiej – bielawskiej 
hafciarki.

Wystawę można zwiedzać w budynku Szkoły przy ul. Polnej 2 od 
dnia 15 grudnia 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. w czasie trwania zajęć 
szkolnych w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz 21grudnia 2014r. (niedzie-
la) od 10:00 do 14:00. Istnieje możliwość zakupu wystawionych obrazów.

Zapraszamy wszystkich kochających piękno na zwiedzanie wystawy.

  Ewa Glura – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
  Maria Tomsia – dyrektor Szkoły

Urząd czynny w Wigilię i Sylwestra
24 grudnia czyli w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, Urząd Miej-

ski w Bielawie będzie czynny do godziny 12.00. Natomiast klienci, którzy 
chcieliby skorzystać z usług Urzędu 31 grudnia, będą mogli załatwiać 
sprawy administracyjne do godziny 13.00.

      Redakcja Bielawa
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19 – 21.12
PIORUN I MAGICZNY DOM 

3D godz. 16.00 prod. BEL
Mały kotek Piorun szukając 

schronienia przed burzą, wślizgu-
je się do tajemniczego domu, któ-
rego właścicielem jest emerytowa-
ny magik Lawrence. Ekscentryczny 
staruszek, zwany też „Wspaniałym 
Lorenzo”, żyje w baśniowej rzeczy-
wistości. Mieszka z plejadą nie-
zwykłych zwierzaków oraz impo-
nującą kolekcją robotów i zabawek 
, które w jego domu ożywają. Kie-
dy Lawrence trafi do szpitala, jego 
chytry siostrzeniec spróbuje pod-
stępem nakłonić go do sprzeda-
ży domu. Osobliwa galeria małych 
lokatorów magicznego domu na-
tychmiast weźmie sprawy w swo-
je ręce i opracuje plan, jak popsuć 
mu szyki. Przeobrażą rezydencję 
w nawiedzony dom, a Piorun - nie-
śmiały, zagubiony kotek odnajdzie 
w sobie siłę, żeby obronić nowych 
przyjaciół.

 
OBYWATEL godz. 18.00 

prod. POL
W swojej najnowszej komedii 

Jerzy Stuhr wyśmiewa wszystko i 
wszystkich, nie oszczędzając przy 
tym samego siebie. To najzabaw-
niejsza rola aktora od czasu „Sek-
smisji”. Jak ta kultowa komedia, 
„Obywatel” również pokazuje, że 
w jakim systemie Polacy by się nie 
znaleźli, zawsze potrafią śmiać się 
ze swoich wad i wszelkich „izmów”. 
Obywatel Jan Bratek. Gdziekolwiek 
się nie pojawi, ściąga na siebie la-
winę niespodziewanych zdarzeń. 
Niczym Forrest Gump, Bratek bie-
rze udział w najważniejszych wy-
darzeniach swojej epoki. Ma wiel-
kie szczęście, a może raczej… 
pecha, że zawsze znajduje się w 
miejscach, gdzie historia akurat 
zmienia swój bieg. Los miota nim 
zarówno w czasach komuny, jak i w 
nowoczesnej, demokratycznej Pol-
sce doprowadzając do zabawnych 
wpadek.

JOHN WICK godz. 20.00 
prod. CHIN/ KAN/ USA

John Wick był najlepszym 
płatnym zabójcą w USA, ale dla 
ukochanej żony wycofał się z biz-
nesu. Po jej śmierci nie dane mu 
będzie w spokoju przeżyć żało-
by. Gdy syn rosyjskiego mafio-
sa odbierze mu ostatnią pamiąt-
kę po ukochanej, zemsta będzie 
tylko kwestią czasu. Przestępczy 
świat na wieść o tym, że John 
Wick wrócił do gry, zamiera w 
przerażeniu, a rosyjski mafioso 
wydaje na niego wyrok śmierci. 
Już wkrótce miasto stanie w pło-
mieniach...

27.12 – 05.01
HOBBIT: BITWA PIĘ-

CIU ARMII prod. NOW.ZEL/USA 
godz. 10.00 wersja 3D lektor

godz.16.00 wersja 3D napisy
godz.19.00 wersja 2D lektor
Filmowa adaptacja książki 

J.R.R. Tolkiena, będącej wstępem 
do słynnego „Władcy Pierścieni”, 
to opowieść pełna niesamowitych 
wydarzeń i magicznych postaci. 
Przedstawia odwieczną walkę do-
bra ze złem. Po wielkim sukcesie 
pierwszych dwóch części trylogii – 
„Hobbit: Niezwykła podróż” (2012) 
oraz „Hobbit: Pustkowie Smauga” 
(2013), nadszedł czas na film za-
mykający niezwykłe dzieło Petera 
Jacksona: „Hobbit: Tam i z powro-
tem”.  Drużyna dowodzona przez 
Thorina Dębową Tarczę dotarła do 
Samotnej Góry, której skarbu strze-
że potężny Smaug. Czy Bilbo i jego 
towarzysze pokonają smoka i od-
zyskają legendarny Erebor?

7 – 15.01
HOBBIT: BITWA PIĘCIU AR-

MII prod. NOW.ZEL/USA
godz.19.00 wersja 3D lektor

9 – 11.01
WIELKA SZÓSTKA 3D 

godz.15.00 prod.USA
„Wielka Szóstka” to najnow-

sza komedia twórców „Krainy lodu”, 
inspirowana komiksem Marvela o 
tym samym tytule.  Pełna humo-
ru opowieść o niezwykłej przyjaźni 
pomiędzy młodym geniuszem Hiro 
a jego robotem o wielkiej posturze 
i wielkim sercu, Baymaxem. Wypa-
dek podczas pokazów robotyki sta-
je się początkiem serii wydarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu ca-
łego miasta San Fransokyo.

OBCE CIAŁO godz.17.00 
prod. Pol

Angelo i Kasia poznali się we 
Włoszech w grupie modlitewnej Fo-
colari, gdzie połączyła ich miłość i 
wiara w Boga. Ich związek przery-
wa powrót dziewczyny do Polski i 
decyzja o wstąpieniu do klaszto-
ru. Angelo przyjeżdża do Warsza-
wy, żeby nakłonić Kasię do zmia-
ny zdania. Czekając na jej decyzję, 
podejmuje pracę w międzynaro-
dowej korporacji. Firmą zarządza 
bezwzględna i cyniczna Kris przy 
pomocy swojej asystentki Miry. W 
korporacyjnej rzeczywistości, głę-
boko wierzący Angelo staje się 
ofiarą drwin i mobbingu. Kris, wy-
korzystując swoją władzę, bawi się 
nim i chce zmusić do złamania za-
sad moralnych, ale jednocześnie 
jest zafascynowana jego wiarą.

kom lg

do 20 grudnia
SACRUM – wystawa obrazów 

M. Cieśli -  Art.Galeria – Art.inkubator 
24 grudnia
od rana – audycja świąteczna 

– plac wolności
31 grudnia
23.30 – SYLWESTER W 

RYNKU – pożegnanie starego roku 
– Plac wolności

11 stycznia
Od.15.00 - BIELAWSKI 23 

FINAŁ  WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – Plac 
Wolności

W programie prezentacje 
artystyczne, licytacje konkursy o 
20.00 Światełko do nieba. Szcze-
góły w afiszach.

19 -30 stycznia
FERIE ZIMOWE -W progra-

mie ferii prezentacje filmowe w kinie 
MOKiS 3D za jedyne 5 zł, zajęcia 
wokalne prowadzone przez Elżbietę 
Zachowską oraz dwa turnieje kon-
solowe – dla miłośników piłki nożnej 

turniej FIFA 2015, a dla miłośników 
tańca konkurs KINEKT DANCE. 

Ponadto dla tych, którzy lubią 
tworzyć, działać i spełniać się arty-
stycznie, zapraszamy do uczestnic-
twa w FERYJNYM MAGAZYNIE 
ARTYSTYCZNYM, w którym nie za-
braknie animacji tanecznych, tworze-
nia papierowych instrumentów oraz 
nauki kompozycji i pisania piosenek.

Szczegóły na afiszach, na 
stronie www.mokisbielawa.pl oraz na 
profilu MOKiSu na FACEBOOKU. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

FERIE 2015
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza do udziału w zajęciach artystycznych i rekreacyj-

nych w czasie ferii zimowych, które rozpoczną się 19 stycznia 2015 roku. 
W programie ferii prezentacje filmowe w kinie MOKiS 3D za jedyne 5 zł, zajęcia wokalne prowadzone 

przez Elżbietę Zachowską oraz dwa turnieje konsolowe – dla miłośników piłki nożnej turniej FIFA 2015, a dla 
miłośników tańca konkurs KINEKT DANCE. 

Ponadto dla tych, którzy lubią tworzyć, działać i spełniać się artystycznie, zapraszamy do uczestnictwa w 
FERYJNYM MAGAZYNIE ARTYSTYCZNYM, w którym nie zabraknie animacji tanecznych, tworzenia papiero-
wych instrumentów oraz nauki kompozycji i pisania piosenek.

Szczegóły na afiszach, na stronie www.mokisbielawa.pl oraz na profilu MOKiSu na FACEBOOKU. 

9 grudnia 2014r. dyrekcja, kadra 
pedagogiczna i pracownicy Szkół Nie-
publicznych w Bielawie w towarzy-
stwie zaproszonych gości świętowa-
li  uroczyście  Boże Narodzenie. W 
podniosłej atmosferze, przy obficie 
zastawionych tradycyjnymi potrawami 
stołach i w pięknej oprawie rozświe-
tlonych choinek,  rozbrzmiały słowa 
okolicznościowych kolęd. Uczniowie 
wystąpili w programie jasełkowym, 
opartym na „Opowieści wigilijnej”, któ-
ry przygotowała Pani Róża Zięba - 
wychowawczyni z OHP 1-33.

Daria Michalska  - dyrektor 
Szkół Niepublicznych  w swoim wy-
stąpieniu  złożyła wszystkim życzenia 
z biblijnym przesłaniem ze stajenki 
betlejemskiej, cytując wersety ze św. 
Mateusza o cudownym narodzeniu 
Dzieciątka Jezus. Wśród gości ho-

Wigilia w Szkołach Niepublicznych w Bielawie
norowych znaleźli się  ks. Stanisław 
Chomiak, proboszcz Parafii p.w. 
Wniebowstąpienia  Najświętszej Ma-
ryi Panny w Bielawie, Państwo Radni 
Rady Miejskiej w Bielawie w osobach: 
Marty Masyk, Tomasza Tkacza, 
Norberta Warchoła, Stanisława 
Janczaka, Krzysztofa Możejko. 

Z życzeniami świątecznymi 
wystąpiła również p. Zofia Stud-
nicka - komendant Hufca 1-33 w 
Bielawie i Katarzyna Lesińska - 
przewodnicząca Rady  Rodziców.

Uroczystość szkolną  uświet-
niła koncertem kolęd p. Barbara 
Pachura.

Kacper Środoń - uczeń III klasy 
gimnazjum nr 5 w Bielawie zdobył spe-
cjalne wyróżnienie w II edycji konkursu 
„Zaraź nas swoją pasją” w ramach projek-
tu „Blokowisko to nie wszystko”, współfi-
nansowanego przez miasto Rybnik.

Udział w konkursie wzięła młodzież ze 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ca-
łej Polski. Konkurs polegał na przedstawieniu w 
jak najciekawszy, oryginalny sposób swojej pa-
sji, zainteresowania w formie prezentacji mul-
timedialnej lub krótkiego amatorskiego filmu. 
Celem konkursu było inspirowanie młodzieży i 
nastolatków do twórczej aktywności, rozwijanie 
zainteresowań wśród młodych ludzi i promowa-
nie zdrowego stylu życia, bez używek.

W ciągu kilku miesięcy Kacper dał 
się poznać ze swojej twórczej pasji. Wspo-
mnieć tu należy międzynarodowy konkurs 
fotograficzny, w którym zdobył drugie miej-
sce spośród 4600 prac nadesłanych z ca-
łego świata, jak również pierwsze miejsce 
w wojewódzkim konkursie związanym z 
parkiem krajobrazowym Gór Sowich. Kac-
per na stałe wpisuje się w krzewienie kultu-
ry naszego regionu. Jest zdobywcą pierw-
szej nagrody w konkursie organizowanym 
przez powiat dzierżoniowski na wykonanie 
szopki w 2013 r. Był też zdobywcą I na-
grody w powiatowym konkursie plastycz-
nym „Jabłko zamiast papierosa” oraz zdo-
bywcą I miejsca w konkursie powiatowym 
„Jan Paweł II w moich oczach”. Zdobył też 
I miejsce w konkursie ozdób choinkowych 
organizowanym przez MOKIS w Bielawie. 

Kacprowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Uczeń gimnazjum nr 5 w Bielawie 
laureatem ogólnopolskiego konkursu filmowego
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1  Cz NOWY ROK, MIECZYSŁAWA
2  Pt Grzegorza, Izydora
3  So Arlety, Danuty
4  N ANIELI, ANGELIKI
5  Pn Edwarda, Szymona
6  Wt ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7  Śr Juliana, Lucjana
8  Cz Juliusza, Seweryna
9  Pt Marceliny, Marianny
10  So Dobrosława, Danuty
11  N HONORATY, MATYLDY
12 Pn Rajmunda, Arkadiusza
13  Wt Bogumiły, Weroniki
14  Śr Domasława, Feliksa
15  Cz Dąbrówki, Arnolda
16  Pt Waldemara, Włodzimierza
17  So Antoniego, Rościsława
18  N MAŁGORZATY, PIOTRA
19  Pn Henryka, Mariusza
20  Wt Fabiana, Sebastiana
21  Śr Agnieszki, Jarosława
22  Cz Anastazego, Wincentego
23  Pt Ildefonsa, Rajmunda
24  So Mileny, Franciszka
25  N ELWIRY, MIŁOSZA
26  Pn Michała, Tymoteusza
27  Wt Anieli, Przybysława
28  Śr Karola, Tomasza
29  Cz Józefa, Franciszka
30  Pt Martyny, Macieja
31  So Ludwiki, Marceliny

1  N SEWERYNA, IGNACEGO
2  Pn Joanny, Marii
3  Wt Błażeja, Oskara
4  Śr Joanny, Weroniki
5  Cz   Adelajdy, Agaty
6  Pt    Antoniego, Bogdana
7  So Romualda, Ryszarda
8  N HIERONIMA, JANA
9  Pn Apolonii, Mariana
10  Wt Elwiry, Scholastyki
11  Śr Grzegorza, Marii
12  Cz Radosława, Benedykta
13  Pt Katarzyny, Grzegorza
14  So Cyryla, Walentego
15  N FAUSTYNA, JOWITY
16  Pn Danuty, Julianny
17  Wt Łukasza, Zbigniewa
18  Śr Konstancji, Szymona
19  Cz Józefa, Marcelego
20  Pt Ludmiły, Leona 
21  So Eleonory, Piotra
22  N MAŁGORZATY, MARTY 
23  Pn Izabeli, Romany
24  Wt Bogusza, Macieja
25  Śr Cezarego, Wiktora
26  Cz Aleksandra, Mirosława
27  Pt Anastazji, Gabriela
28  So Romana, Makarego

1  N ANTONINY, ROGERA
2  Pn Heleny, Halszki
3  Wt Kunegundy, Maryny
4  Śr Eugeniusza, Kazimierza
5  Cz Adriana, Fryderyka
6  Pt Agnieszki, Wiktora
7  So Pawła, Tomasza
8  N BEATY, WINCENTEGO
9  Pn Dominiki, Franciszki
10  Wt Aleksandra, Marcela
11  Śr Konstantyna, Ludosława
12 Cz Alojzego, Grzegorza
13  Pt Bożeny, Krystyny
14  So Leona, Martyny
15  N LONGINA, LUDWIKI
16  Pn Oktawii, Izabeli
17  Wt Zbigniewa, Patryka
18  Śr Boguchwały, Edwarda
19  Cz Józefa, Bogdana
20  Pt Eufemii, Klaudii
21  So Lubomira, Benedykta
22  N KATARZYNY, BOGUSŁAWA
23  Pn Oktawiana, Pelagii
24  Wt Gabriela, Marka
25  Śr Ireneusza, Marioli
26  Cz Emanuela, Larysy
27  Pt Ernesta, Lidii
28  So Anieli, Renaty
29  N EUSTACHEGO, WIKTORYNA
30  Pn Amelii, Leonarda
31  Wt Beniamina, Kornelii

1  Śr Grażyny, Teodory
2  Cz Franciszka, Władysława
3  Pt Ryszarda, Antoniego
4  So Izydora, Wacława
5  N WIELKANOC
6  Pn PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
7  Wt Jana, Dona
8  Śr Dionizego, Julii 
9  Cz Marcelego, Marii
10 Pt Michała, Makarego
11  So Filipa, Leona
12  N ZENONA, WIKTORA
13  Pn Przemysława, Idy
14  Wt Waleriana, Justyna
15  Śr Anastazji, Wacławy
16  Cz   Benedykta, Julii  
17  Pt Roberta, Rudolfa
18  So Alicji, Bogusławy
19  N KONRADA, LEONA
20  Pn Agnieszki, Czesława 
21  Wt Anzelma, Bartosza
22  Śr Leona, Łukasza
23  Cz Jerzego, Wojciecha
24  Pt Aleksandra, Grzegorza
25  So Jarosława, Marka
26  N MARCELINY, MARII
27  Pn Felicji, Teofila, Zyty
28  Wt Walerii, Ludwika
29  Śr Katarzyny, Rity
30  Cz Donaty, Tamary

1  Pt ŚWIĘTO PRACY
2  So Anatola, Zygmunta
3  N ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
4  Pn Floriana, Michała
5  Wt Ireny, Waleriana
6  Śr Filipa, Judyty
7  Cz Gizeli, Ludmiły
8  Pt Wiktora, Stanisława
9  So Bożydara, Grzegorza
10  N ANTONINY, IZYDORA
11  Pn Igi, Miry, Ignacego
12  Wt Joanny, Dominika
13  Śr Glorii, Roberta
14  Cz Bonifacego, Dobiesława
15  Pt Izydora, Zofii
16  So Małgorzaty, Andrzeja
17  N WERONIKI, BRUNONA
18  Pn Eryka, Feliksa
19  Wt Iwa, Celestyna
20  Śr Aleksandra, Bazylego
21  Cz Jana, Kryspina
22  Pt Heleny, Wiesławy
23  So Emilii, Iwony
24  N JOANNY, MARII
25  Pn Magdaleny, Borysława
26  Wt Pauliny, Eweliny
27  Śr Augustyna, Jana
28  Cz Jaromira, Justyny
29  Pt Magdaleny, Urszuli
30  So Feliksa, Ferdynanda
31  N ANIELI, KAMILI

1  Pn Anieli, Jakuba
2  Wt Marianny, Erazma
3  Śr Klotyldy, Leszka
4  Cz BOŻE CIAŁO
5  Pt Walerii, Bonifacego
6  So Bogumiły, Norberta
7  N JAROSŁAWA, ROBERTA
8  Pn Medarda, Maksyma
9  Wt Dominika, Pelagii
10 Śr Małgorzaty, Bogumiła
11  Cz Barnaby, Feliksa
12  Pt Janiny, Jana
13  So Antoniego, Lucjana
14  N ELIZY, ELWIRY
15  Pn Jolanty, Wita
16  Wt Aliny, Anety
17  Śr Alberta, Laury
18  Cz Elżbiety, Marka
19  Pt Gerwazego, Protazego
20  So Bogny, Rafaeli
21  N ALICJI, ALOJZEGO
22  Pn Pauliny, Jana
23  Wt Wandy, Zenona
24  Śr Danuty, Jana
25  Cz Doroty, Łucji
26  Pt Jana, Pawła
27  So Maryli, Władysława
28  N IRENEUSZA, LEONA
29  Pn Piotra, Pawła
30  Wt Emilii, Lucyny

1  Śr Haliny, Juliusza
2  Cz Jagody, Marii
3  Pt Anatola, Jacka
4  So Elżbiety, Malwiny
5  N ANTONIEGO, MARII
6  Pn Dominiki, Zuzanny
7  Wt Benedykta, Estery
8  Śr Edgara, Elżbiety
9  Cz Lukrecji, Weroniki
10  Pt Antoniego, Olafa
11  So Benedykta, Olgi
12  N BRUNONA, WERONIKI
13  Pn Henryka, Kingi
14  Wt Bonawentury, Ulryka
15  Śr Włodzimierza, Henryka
16  Cz Benity, Mariki
17  Pt Anety, Bogdana
18  So Erwina, Emila
19  N MARCINA, WINCENTEGO
20  Pn Czesława, Małgorzaty
21  Wt Daniela, Dalidy
22  Śr Marii, Magdaleny
23  Cz Brygidy, Bogny
24  Pt Kingi, Krystyny
25  So Krzysztofa, Jakuba
26  N ANNY, JOACHIMA
27  Pn Lilii, Celestyna
28  Wt Marceli, Wiktora
29  Śr Marty, Olafa
30  Cz Aldony, Leopolda
31  Pt Heleny, Ignacego

1  So Alfonsa, Nadii
2  N EUZEBIUSZA, GUSTAWA
3  Pn Augusta, Lidii
4  Wt Dominika, Jana
5  Śr Mariana, Marii
6  Cz Jakuba, Sławy
7  Pt Doroty, Kajetana
8  So Cypriana, Emiliana
9  N EDYTY, RYSZARDA
10  Pn Bogdana, Borysa
11  Wt Klary, Lidii
12  Śr Euzebii, Lecha
13  Cz Diany, Hipolita
14  Pt Alfreda, Euzebiusza
15  So WNIEBOWZIĘCIE NMP
16  N JOACHIMA, ROCHA
17  Pn Anity, Elizy
18  Wt Bronisława, Heleny
19  Śr    Bolesława, Jana
20  Cz   Bernarda, Samuela
21  Pt    Kazimiery, Joanny
22  So   Zygfryda, Cezarego
23  N     APOLINAREGO, FILIPA
24  Pn    Bartłomieja, Jerzego
25  Wt   Józefa, Luizy
26  Śr    Marii, Natalii
27  Cz   Cezarego, Józefa
28  Pt    Augustyna, Patrycji
29  So   Beaty, Jana
30  N     FELIKSA, RÓŻY
31  Pn    Bohdana, Izabeli

1  Wt Bronisławy, Idziego
2  Śr Juliana, Stefana
3  Cz Grzegorza, Izabeli
4  Pt Idy, Julianny
5  So Doroty, Wawrzyńca
6  N BEATY, EUGENIUSZA
7  Pn Marka, Reginy
8  Wt Adrianny, Marii
9  Śr Piotra, Ścibora
10  Cz Aldony, Mścisława
11  Pt Dagny, Jacka
12  So  Marii, Gwidona
13  N AURELIUSZA, JANA
14  Pn Bernarda, Cypriana
15  Wt Albina, Marii
16  Śr Cypriana, Edyty
17  Cz Franciszka, Justyny
18  Pt Irmy, Ireny
19  So Januarego, Konstancji
20  N FILIPINY, EUZEBII
21  Pn Jonasza, Mateusza
22  Wt Joachima, Tomasza
23  Śr Bogusława, Tekli
24  Cz Gerarda, Ruperta
25  Pt Aurelii, Władysława
26  So Kosmy, Wawrzyńca
27  N WINCENTEGO, MIRABELI
28  Pn Marka, Wacława
29  Wt Gabriela, Michała
30  Śr Hieronima, Wery

1  Cz Danuty, Teresy
2  Pt Teofila, Sławomira
3  So Jana, Gerarda
4  N ROZALII, KONRADA
5  Pn Apolinarego, Flawii
6  Wt Artura, Fryderyka
7  Śr Marii, Mirelli
8  Cz Brygidy, Pelagii
9  Pt Arnolda, Dionizego
10  So Daniela, Pauliny
11  N ALEKSANDRA, ALDONY
12  Pn Eustachego, Maksymiliana
13  Wt Edwarda, Geralda
14  Śr Bernarda, Liwii
15  Cz Jadwigi, Teresy
16  Pt Ambrożego, Gawła
17  So Ignacego, Wiktora
18  N BOGUMIŁA, JULIANA
19  Pn Pawła, Ziemowita
20  Wt Ireny, Jana
21  Śr Celiny, Urszuli
22  Cz Halki, Salomei
23  Pt Marleny, Seweryna
24  So Rafała, Marcina
25  N BONIFACEGO, DARII
26  Pn Damiana, Fabiana
27  Wt Iwony, Sabiny
28  Śr Tadeusza, Szymona
29  Cz Euzebii, Felicjana
30  Pt Zenobii, Przemysława
31  So Augustyna, Urbana

1  N WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2  Pn Bogdana, Tobiasza
3  Wt Sylwii, Marcina
4  Śr Karola, Olgierda
5  Cz Elżbiety, Dominika
6  Pt Feliksa, Jacka
7  So Antoniego, Ernesta
8  N BOGDANA, SEWERYNA
9  Pn Aleksandra, Genowefy
10  Wt Andrzeja, Leny
11  Śr ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12  Cz  Witolda, Mateusza
13  Pt Arkadiusza, Stanisława
14  So Agaty, Judyty
15  N ALBERTA, LEOPOLDA
16  Pn Edmunda, Małgorzaty
17  Wt Elżbiety, Grzegorza
18  Śr Anieli, Karoliny
19  Cz Maksyma, Matyldy
20  Pt Edmunda, Rafała
21  So Janusza, Konrada
22  N CECYLII, STEFANA
23  Pn Adeli, Klementyny
24  Wt Aleksandra, Flory
25  Śr Erazma, Katarzyny
26  Cz Delfiny, Konrada
27  Pt Maksyma, Waleriana
28  So Grzegorza, Zdzisława
29  N BŁAŻEJA, FRYDERYKA
30  Pn Andrzeja, Konstantego

1  Wt Edmunda, Natalii
2  Śr Aurelii, Balbiny
3  Cz Franciszka, Ksawerego
4  Pt Barbary, Krystiana
5  So Sabiny, Krystyny
6  N EMILIANA, MIKOŁAJA
7  Pn Ambrożego, Marcina
8  Wt Marii, Makarego
9  Śr Leokadii, Wiesława
10  Cz Judyty, Danieli
11  Pt Daniela, Waldemara
12  So Aleksandra, Dagmary
13  N ŁUCJI, OTYLII
14  Pn Alfreda, Izydora
15  Wt Celiny, Waleriana
16  Śr Alicji, Sebastiana
17  Cz Floriana, Łukasza
18  Pt Bogusława, Gracjana
19  So Grzegorza, Dariusza
20  N BOGUMIŁY, DOMINIKA
21  Pn Tomasza, Seweryna
22  Wt Honoraty, Zenona
23  Śr Wiktorii, Małgorzaty
24  Cz Adama, Ewy
25  Pt BOŻE NARODZENIE
26  So DIONIZEGO, SZCZEPANA
27  N JANA, MAKSYMA
28  Pn Antoniego, Cezarego
29  Wt Dominika, Tomasza
30  Śr Eugeniusza, Irmy
31  Cz Melanii, Sylwestra  

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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