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dokończenie na str. 2

Tradycją się stało, że corocz-
nie w styczniu każdego roku or-
ganizowane są przez burmistrza 
Bielawy i przewodniczącego Rady 
Miejskiej spotkania noworoczne.

W tym roku pierwsze ze spo-
tkań, którego gospodarzem był 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk, odby-
ło się 16 stycznia. Na to spotkanie 
zostali zaproszeni bielawscy kom-
batanci, a uczestniczyli w nim tak-
że: burmistrz Ryszard Dźwiniel, 
Ewa Glura – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bielawy, Beata Jagieła 
Pastuszka – kierownik Referatu 
Spraw Społecznych i Działalności 

Gospodarczej Urzędu Miejskiego 
oraz Rafał Brzeziński – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Spotkanie z kombatantami 
rozpoczął piękny koncert kolęd i 
piosenek żołnierskich w wykona-
niu Barbary Pachury – bielawskiej 
radnej. Następnie przewodniczący 
Rady omówił współpracę z orga-
nizacją kombatancką w minionym 
roku, m.in. podkreślając utworze-
nie w muzeum działu Wojskowość 
i Kombatanci, odnowienie pomnika 
na Placu Kombatantów, dbałość o 
teren przy siedzibie związku.

Noworoczne spotkania

Urząd Miejski w Bielawie 
pozyskał z unijnych funduszy 2,1 
mln zł na ekomodernizację sys-
temu energetycznego pływalni 
Aquarius. Inwestycja pozwo-
li znacząco obniżyć koszty utrzy-
mania basenu, poprzez m.in. wy-
mianę urządzeń odpowiedzialnych 
za ogrzewanie wody w nieckach 
pływalni oraz powietrza w całym 
obiekcie. Łączna wartość zadania 
to 2,5 mln zł.

Pływalnia Aquarius otwarta 
została w 1999 roku i zaliczała się 
wówczas do najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w wojewódz-
twie, zarówno pod względem ar-
chitektury, jak i zastosowanej tech-
nologii. W ciągu minionych 13. lat 
urządzenia grzewcze i chłodzące 
utraciły już swoje energooszczęd-
ne właściwości. Powoduje to ciągły 
wzrost kosztów utrzymania pływal-
ni. Po zakończeniu inwestycji nie 
dość, że obniżą się koszty funk-
cjonowania basenu, to dodatko-
wo ograniczona zostanie emisja 
dwutlenku węgla o ponad 11%. 

2,1 mln złotych na modernizację Aquariusa
Unijne dofinansowanie umoż-

liwi na przykład montaż w centrali 
obsługującej halę basenową ukła-
du chłodniczego z pompą ciepła, 
który będzie chłodzić powietrze 
latem oraz ogrzewać zimą, korzy-
stając z energii powietrza wywie-
wanego. Ponadto zamontowane 
zostaną reduktory zużycia prądu, 
które usprawnią gospodarkę ener-

gią elektryczną w obiekcie. 
Inwestycja łączy więc realne 

oszczędności wynikające z racjo-
nalnego zużywania energii z dba-
łością o ekologię. Na modernizacji 
Aquariusa skorzysta bowiem nie 
tylko budżet Bielawy, ale także 
środowisko naturalne naszego 
miasta. 

  Łukasz Masyk

Dopiero co informowaliśmy o 
pozyskaniu 2,1 mln zł z Unii Euro-
pejskiej na modernizację Aquariu-
sa. Teraz mamy kolejną bardzo 
dobrą informację. Urząd Miejski 
zdobył 2,4 mln zł na przebudowę 
ulic Jana Kilińskiego i Kazimier-
za Pułaskiego. Pieniądze pocho-
dzą z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, czyli z tak 
zwanych „Schetynówek”. Bielawa 
może się więc pochwalić bardzo 
dobrym początkiem roku.

15 stycznia wojewoda dol-
nośląski zatwierdził listę inwesty-
cji, które zostaną nagrodzone dofi-
nansowaniem z budżetu państwa. 
Przetarg na przebudowę dróg po-
łożonych w dolnej części miasta 
i łączących się z ulicami Piławską 

2,4 mln zł na budowę dwóch ulic

oraz Dzierżoniowską, zostanie 
ogłoszony jeszcze w tym miesią-
cu. Projekt zakłada budowę na 
ulicach Kilińskiego i Pułaskiego 
nowej nawierzchni, chodników, 
oświetlenia, a także wykonanie 
nowej sieci wodociągowej. W 
oparciu o przyznane fundusze sta-
nowiące 50% wartości zadania 
(drugą część finansuje miasto), 
zostaną zmodernizowane ulice o 
długości 1,1 km. Miasto planuje 
zakończyć inwestycję w sierpniu 
2013 roku.

Bielawa jest nielicznym mia-
stem w regionie, któremu od po-
czątku funkcjonowania Narodowe-

go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, udaje się co roku otrzy-
mywać dotacje. Łącznie nasze mi-
asto zdobyło ze „Schetynówek” 
8,8 mln zł. Pieniądze zostały prze-
znaczone na przebudowę ulicy Si-
korskiego, budowę ulicy Grunwaldz-
kiej i rond przy wjazdach na Aleję 
Jana Pawła II oraz budowę łącznika 
ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego.

Warto dodać, że wnioski 
składane przez bielawski Urząd 
Miejski, zawsze są wysoko oceni-
ane przez Urząd Marszałkowski, 
zajmując od 1. do 7. miejsca na 
liście rankingowej. 

  Łukasz Masyk

Znane są już wyniki badania 
satysfakcji klienta, które jesienią 
ubiegłego roku przeprowadził 
Urząd Miejski w Bielawie. Dla 
naszego magistratu poznanie opi-
nii swoich klientów jest niezwykle 
istotne. Przyczynia się bowiem do 
usprawniania pracy urzędu i pod-
wyższania poziomu świadczonych 
usług. Jest także spełnieniem przy-
jętych przez urząd norm w ramach 
Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001.

W najnowszym badaniu wzię-
ło udział łącznie 350 klientów (w 
tym przedsiębiorców), którzy wy-
pełnili ankiety dostępne w Urzędzie 
Miejskim i na stronie www.bielawa.
pl. W formularzach poprosiliśmy o 
ocenę – ogólnej obsługi klienta w 
magistracie, kompetencji i uprzej-
mości pracowników, terminowości 
wykonywania pracy oraz warunków 
obsługi. 

Najlepiej ocenione zostały 
uprzejmość i kompetencje pra-

Mieszkańcy ocenili pracę Urzędu Miejskiego 
cowników oraz chęć pomocy 
klientom. Nieco słabszą ocenę 
ankietowani wystawili urzędowi za 
warunki obsługi w budynku przy uli-
cy Piastowskiej 1. Zapewne w tego-
rocznym badaniu ocena ta ulegnie 
zmianie, ponieważ już zaplanowa-
no szereg prac modernizacyjnych. 
Przede wszystkim najczęściej 
odwiedzany przez mieszkańców 
Referat Spraw Obywatelskich i 
Obrony Cywilnej, zostanie prze-
niesiony z pierwszego piętra na 
parter. Zajmie on miejsce biblio-
teki, która zostanie przeniesiona 
do Dolnośląskiego Inkubatora Art-
-Przedsiębiorczości przy ulicy Pia-
stowskiej 19. Zgodnie z sugestiami 
klientów odnowione zostanie rów-
nież wnętrze budynku, aby było 
bardziej przyjazne dla odwiedzają-
cych. 

Ankieta wykazała przede 
wszystkim, że dla klientów najważ-
niejsze jest, aby załatwianie spraw 
urzędowych trwało jak najkrócej i 

sprawiało jak najmniej problemów. 
Uwagi do pracy urzędników, 
które pojawiły się w ankietach, 
zostały szczegółowo przeanal-
izowane i znajdą zastosowanie w 
codziennej pracy urzędu. Wszyst-
kim osobom, które wzięły udział w 
badaniu serdecznie dziękujemy. 

  Łukasz Masyk

Zapraszamy do skorzystan-
ia z niedawno otwartej Strefy Saun, 
znajdującej się w Pływalni Miejskiej 
Aquarius. W skład strefy wchodzą dwie 
sauny - sucha oraz sucho - parowa.

Klienci „Aquariusa” mogą 
więc teraz, w świetnych warunkach 

poddać się relaksowi, połączone-
mu z jakże korzystnym dla zdrowia 
oczyszczeniem organizmu. Dodat-
kowe informacje i cennik znaleźć 
można na stronie www.osir.biela-
wa.pl. 

  Łukasz Masyk

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Bielawie
Zebrane 13 stycznia pieniądze  przeznaczone zostaną na ratowanie 

życia i zdrowia dzieci oraz na godną opiekę seniorów. Akcję zbierania 
pieniążków prowadziło w naszym mieście 170 wolontariuszy. W sumie 
zebrano blisko 35.000 zł, w tym 6.000 przekazał Lincoln Electric Bester.  

Organizatorami finału byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa, MOKiS, UM 
i Stowarzyszenie SAK. Do grania przyłączyły się też szkoły podstawowe 
nr: 4, 7 i 10, gimnazja nr: 1,2, 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz 
wszystkie przedszkola.

Strefa saun w Aquariusie
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dokończenie ze str. 1
Z kolei burmistrz Ryszard 

Dźwiniel przedstawił najważniej-
sze dokonania minionego roku, 
oceniając go jako dobry oraz plany 
na nadchodzący rok.

Zarówno przewodniczący 
Rady, jak i burmistrz, złożyli kom-
batantom życzenia jak najlepszego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Prezes Zarządu Miejskiego 
Związku Kombatantów RP i BWP 
Bronisław Wilk podziękował za za-
proszenie na to uroczyste spotkanie 
i za wszelką pomoc, okazywaną or-
ganizacji przez władze miasta, którą 
sobie kombatanci bardzo cenią. 

*****
Dzień później, 17 stycz-

nia, gośćmi burmistrza Ryszarda 

Noworoczne spotkania
Dźwiniela byli przedstawiciele lo-
kalnego biznesu oraz organizacji 
społecznych, działających na te-
renie miasta i bielawscy radni po-
wiatowi. W spotkaniu tym uczestni-
czyli także: przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk i 
sekretarz Urzędu Miejskiego Alek-
sandra Szewczyk.

Burmistrz dokonał podsumo-
wania połowy kadencji, szczegól-
nie podkreślając ilość pozyskanych 
w tym czasie środków zewnętrz-
nych – 28 mln zł oraz wysokość 
środków przeznaczonych na inwe-
stycje – 36 mln zł.

Omawiając zamierzenia na rok 
bieżący, burmistrz za najważniejsze 
uznał pozyskanie kolejnych inwe-
storów do Bielawskiego Parku Prze-

mysłowego, Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co 
powinno zamortyzować problem 
bezrobocia w mieście. W planach są 
także m. in.: modernizacji Pływalni 
Miejskiej Aquarius i Szkoły Podsta-
wowej Nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi, jak również modernizacja dróg 
Kilińskiego i Pułaskiego.

Burmistrz podkreślił także, że 
mimo panującego wokół kryzysu, Biela-
wa radzi sobie całkiem dobrze i finanse 
miasta są na bezpiecznym poziomie.

Na koniec spotkania zapro-
szonym gościom złożył noworocz-
ne życzenia. Przedsiębiorcom 
życzył, by ich firmy coraz lepiej pro-
sperowały, przedstawicielom orga-
nizacji społecznych, by ich dzia-
łalność przynosiła jak najlepsze 
wyniki i sprawiała satysfakcję.

      Barbara Lesiewicz

Pieniądze na sport w 2013 roku
 
669 tysięcy złotych przeznaczy miasto Bielawa na sport w 2013 

roku. Pieniądze zostały rozdysponowane w drodze otwartego konkursu 
ofert pomiędzy 16. klubami i stowarzyszeniami. Budżet na rozwój spor-
tu jest większy od ubiegłorocznego o 24 tysięcy złotych. Najwięcej pie-
niędzy otrzymają piłkarze, siatkarze, pływacy, zapaśnicy oraz zawodnicy 
futbolu amerykańskiego. Przy rozdziale pieniędzy brano pod uwagę m.in: 
doświadczenie i zasoby kadrowe stowarzyszeń, posiadane uprawnienia 
i kwalifikacje, jak również liczbę osób, które będą mogły skorzystać z or-
ganizowanych zajęć. Bardzo istotna była też skala i zasięg działalności 
klubów, a także na ile aktywność stowarzyszeń przyczynia się do promo-
cji miasta. 

Fundusze na zajęcia sportowe na rzecz dzieci i młodzieży oraz 
seniorów, otrzymały kluby: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Sowa”, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Rzemieślnik”, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry”, Stowarzyszenie Amatorska Liga 
Koszykówki, Polski Związek Wędkarski, Stowarzyszenie Klub Piłkarski 
„Bielawianka”, Klub Sportowy „Bielawianka BESTER”, Ludowy Ucznio-
wski Klub Sportowy „Aquarius – Pływanie synchroniczne”, Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „Muflon”, Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”, 
Zapaśniczy Klub Sportowy „Bielawianka”, Klub Futbolu Amerykańskiego 
„Bielawa Owls”, Ludowy Warcabowy Klub Sportowy „Złote Piony”, 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Aquarius”, Bielawski Klub 
Żeglarski „Wielka Sowa” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Dream – Bike”. 

Szczegóły na temat rozstrzygnięcia konkursu i kwot 
przyznanych poszczególnym stowarzyszeniom, znajdą się w inter-
netowym Biuletynie Informacji Publicznej. 

Warto dodać, że miasto nie tylko wspiera kluby, ale także indywi-
dualnie pomaga rozwijać się najzdolniejszym bielawskim zawodnikom. 

      Lukasz Masyk

Dobiegają końca prace nad modernizacją i adaptacją bu-
dynku przy ulicy Piastowskiej 19 na Dolnośląski Inkubator Art-
Przedsiębiorczości. Dziesięć miesięcy prac budowlanych wystarczyło, 
aby poprzemysłowy obiekt uratować od zniszczenia i co ważne, nadać 
mu nową funkcję. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie 
ogromna dotacja w wysokości 5 mln zł, jaką miasto pozyskało z Unii Eu-
ropejskiej i budżetu państwa (Fotorelacja z wizyty).

Kiedy byliśmy tutaj ostatnio kończyły się prace wyburzeniowe we-
wnątrz budynku i rozpoczynała się faza konstrukcyjna inwestycji. Od 
tego czasu wiele się zmieniło w całym obiekcie – wymieniono wszyst-
ko, oprócz zabytkowych elementów budynku. Są nowe okna, drz-
wi, dach, winda, oświetlenie, elewacja, klatki schodowe i przede 
wszystkim kilkadziesiąt nowoczesnych pomieszczeń. Przebudowa 
byłego biurowca Bielbawu na Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczo-
ści zakończy się w lutym. Wtedy też nastąpi wyposażanie obiektu w nie-
zbędny sprzęt i meble. 

Warto przypomnieć, że Art Inkubator posiadać będzie nie tylko nowo-
czesne pracownie artystyczne, salę kinową, czy studio obróbki dźwięku i ob-
razu. Dzięki funduszom unijnym utworzona zostanie centralna miejska 
biblioteka, która posiadać będzie cały księgozbiór zgromadzony przez 
swoje filie na terenie miasta. Pieniądze sfinansują również zakup: zesta-
wów komputerowych do czytelni, info-kiosków, wykonanie sieci komputero-
wej i oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów. Centralna 
miejska biblioteka rozpocznie działalność jeszcze w 2013 roku. 

      Łukasz Masyk

Ostatnie prace w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości

UCHWAŁA Nr XXXI/314/12 w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa

Radni przyjęli Wieloletnią prognozę finansową 
Gminy Bielawa.

UCHWAŁA Budżetowa na rok 2013
Pełna treść uchwały budżetowej wraz z najważ-

niejszymi załącznikami została zamieszczona w po-
przednim wydaniu gazety.

UCHWAŁA Nr XXXI/316/12 w sprawie nadania 
Medalu Honorowego za Zasługi dla Miasta Bielawa

Radni postanowili nadać Medal Honorowy „Zasłużo-
ny dla Miasta Bielawa Panu Mieczysławowi Sedlaczkowi.

UCHWAŁA Nr XXXI/317/12 zmieniająca 
uchwałę Nr XLIII/311/09 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na 
lata 2007-2013

Uchylono załącznik do uchwały i nadano mu 
nową treść. 

UCHWAŁA Nr XXXI/318/12 w sprawie przyję-
cia Gminnego programu Wspierania Rodziny na 
lata 2013-2015

Radni przyjęli do realizacji Program Wspierania 
Rodziny na lata 2013-2015.

UCHWAŁA Nr XXXI/319/12 w sprawie stwier-
dzenia zgodności projektu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldz-
kiej i Ceglanej w Bielawie z ustaleniami studium

Radni stwierdzili, że projekt miejscowego zagospo-
darowania przestrzennego obszaru B w rejonie ulicy Grun-
waldzkiej i Ceglanej jest zgodny z ustaleniami studium.

UCHWAŁA Nr XXXI/320/12 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i 
Ceglanej w Bielawie

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy 
Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XXXI/321/12 w sprawie meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Szczegóły w odrębnym artykule.
UCHWAŁA Nr XXXI/322/12 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości

Szczegóły również w odrębnym artykule.
UCHWAŁA Nr XXXI/323/12 w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2012 rok
Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych 

zmianach wynosi: dochody – 96.764.977 zł, wydatki 
– 102.125.657 zł.

UCHWAŁA Nr XXXI/324/12 zmieniająca uchwa-
łę Nr XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 
października 2012 r. w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2012-2027

Zmiana dotyczy uchylenia załączników nr 1 i 2 i 
wprowadzenia nowych załączników.

UCHWAŁA Nr XXXI/325/12 w sprawie okre-
ślenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biela-
wie oraz określenia szczegółowych zasad i trybu 
udzielania i rozliczania tej dotacji

Radni ustalili stawką przedmiotową w wysokości: 
1683,00 zł za każdy dzień otwarcia Pływalni Miejskiej AQU-
ARIUS na jej utrzymanie, 17,00 zł miesięcznie za każdy 1m2 
powierzchni użytkowej obiektów (budynków na stadionie przy 
ul. Sportowej, sali sportowej przy ul. Bankowej, sali przy ul. 
Waryńskiego, budynku zaplecza kortów tenisowych przy ul. 
1-go Maja, budynku zaplecza przy wyciągu narciarskim przy 
ul. Sikorskiego, budynków socjalnych na OW Sudety przy ul. 
Wysokiej) na ich utrzymanie i eksploatację, 0,18 zł miesięcz-
nie za każdy 1m2 zajmowanej powierzchni gruntu obiektów 
(stadionu i boisk sportowych przy ul. Sportowej i Bankowej, 
wyciągu narciarskiego i terenów rekreacyjnych przy ul. Sikor-

skiego, OW Sudety, parkingu i kortów tenisowych przy ul. Wy-
sokiej, skate parku przy ul. Wojska Polskiego, kortów i boiska 
sportowego przy ul. 1 Maja) na ich utrzymanie.

Ustalono  także stawkę dotacji przedmiotowej w wy-
sokości 5,50 zł do każdego biletu wejściowego na basen 
dla uczniów wszystkich szkół i przedszkoli z terenu Bie-
lawy, nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, 
objętych programem „Wodnik” oraz stawkę dotacji przed-
miotowej w wysokości 335.000,00 zł na imprezy sportowe 
organizowane zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2013.

UCHWAŁA Nr XXXI/326/12 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie

Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Bielawie na rok 2013.

UCHWAŁA Nr XXXI/327/12 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Bielawie

Drodze wewnętrznej przebiegającej od ul. Boha-
terów Getta do ul. Przemysłowej przez działkę geode-
zyjną o numerze 1137/34 obręb Północ nadano nazwę 
ul. Poziomkowa.

UCHWAŁA Nr XXXI/328/12 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Bielawie

Drodze wewnętrznej przebiegającej od ul. Kru-
czej do działki o numerze geodezyjnym 854/4 obręb 
Południe przez działkę geodezyjną o numerze 1310/35 
obręb Południe nadano nazwę ul. Makowa.

UCHWAŁA Nr XXXI/329/12 w sprawie przyjęcia 
dotacji przez Gminę Bielawa w celu realizacji projektu 
pod nazwą „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie” na rok 2013

Wyrażono zgodę na przystąpienie do realizacji 
projektu „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Bielawie” w ramach Progra-
mu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych in-
westycji (GIS – Green Investment Scheme Część 1) Za-
rządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 
Wyrażono także zgodę na przyjęcie dotacji w wysokości 
750.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu.

UCHWAŁA Nr XXXI/330/12 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki przez Gminę Bielawa w celu realizacji projektu 
pod nazwą „Ekomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 
10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie” na rok 2013

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wy-
sokości 1.000.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu.

UCHWAŁA Nr XXXI/331/12 w sprawie uzupełnienia 
składu Osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej zostali 
wybrani radni Stanisław Lenartowicz i Paweł Pawlaczek.

UCHWAŁA Nr XXXI/332/12 w sprawie planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2013 r.

Radni przyjęli plan pracy komisji obejmujący 
główne terminy i główne tematy posiedzeń.

UCHWAŁA Nr XXXI/333/12 w sprawie planu 
pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
na I półrocze 2013 r.

Radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/334/12 w sprawie planu 

pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarcze-
go Rady Miejskiej na I półrocze 2013 r.

Radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/335/12 w sprawie planu 

pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdro-
wia Rady Miejskiej Na I półrocze 2013 r.

Radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/336/12 w sprawie planu 

pracy Komisji Promocji Miasta i Współpracy Euro-
pejskiej Rady Miejskiej na I półrocze 2013 r.

Radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/337/12 w sprawie planu pracy 

Komisji Statutowej Rady Miejskiej na I półrocze 2013 r.
Radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2013 r.
   Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BIELAWY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU  ZMIANY 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY BIELAWA  WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 
z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały nr XX/207/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy  z dnia 29 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bielawa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu   zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Bielawa

W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY WOJ-
SKA POLSKIEGO,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 11 lutego 2013 r. do 12 marca 2013 r. w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
pok. nr 18, w godzinach pracy Urzędu. Projekt dokumentu udostępniony 
będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 12 marca 2013 r.,  o godz. 10, w sali nr 16 Urzędu. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Bielawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r.  Nr 
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnio-
ski do prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany studium. 
Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl  
do Burmistrza Bielawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wnio-
sek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Śmieci po nowemu
Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gos-

podarki odpadami komunalnymi, w którym to gmina zacznie odbierać od-
pady od właścicieli nieruchomości. Jednakże zanim to nastąpi, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do złożenia w terminie do 31 marca 2013r. do 
Urzędu Miejskiego w Bielawie deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji właściciel nieruchomości 
obliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest dostępny na stronie internetowej  Biuletynu In-
formacji Publicznej http://bip.um.bielawa.pl

W nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają  zarządcę nieruchomością wspólną. 

W przypadku niezłożenia deklaracji burmistrz określi w drodze 
decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Miesięczna wysokość stawki opłaty ustalona została następująco: 
dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi ona:
-12,50 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbi-

erane w sposób selektywny, 
-15,00 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie 

będą segregowane,
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a po-

wstają odpady komunalne (np. w placówkach handlowo - usługowych, 
szkolnych, zdrowotnych, urzędach i instytucjach oraz innych podmiotach) 
opłata uzależniona będzie od wielkości i ilości pojemników i wynosi ona:

- za odbiór odpadów komunalnych przy prowadzeniu selektywnej 
zbiórki odpadów z nieruchomości:

1) 23,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l/miesiąc,
2) 42,20 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc,
3) 46,10 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc,
4) 92,20 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc,
5) 422,40 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc,
6) 844,80 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc,
7) 1.920,00 zł za pojemnik opojemności 5000 l/miesiąc,
8) 2.688,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc,
- za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, jeżeli odpady 

komunalne nie będą segregowane:
1) 27,60 zł za pojemnik opojemności 60 l/miesiąc,
2) 50,60 zł za pojemnik o pojemności 110 l/miesiąc,
3) 55,20 zł za pojemnik o pojemności 120 l/miesiąc,
4) 110,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l/miesiąc,
5) 506,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l/miesiąc,
6) 1.012,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l/miesiąc,
7) 2.300,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l/miesiąc,
8) 3.220,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l/miesiąc.
      wyk. WWB

Pamiętaj, że remont i moder-
nizacja lokali nakłada obowiązki 
na najemcę/właściciela związane 
z przepisami prawa budowlanego.  
Inwestor wykonując prace winien 
uzyskać niżej wymienione doku-
menty:

Wykonanie centralnego 
ogrzewania gazowego:

- wstępna opinia kominiarska 
określająca sposób odprowadzenia 
spalin od kotła oraz zapewnienia 
wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- warunki przyłączeniowe do 
instalacji gazowej dla celów grzew-
czych z Zakładu Gazowniczego 
(PGNiG),

- zgoda Współwłaścicieli bu-
dynku lub Zarządcy,

zgoda Starosty Dzierżoniow-
skiego.

Po wykonaniu należy uzy-
skać – pozytywną opinię kominiar-
ską o prawidłowości podłączenia 
kotła; wykonania i funkcjonowania 
wentylacji nawiewno-wywiewnej w 
lokalu.

Wykonanie centralnego ogrze-
wania z piecem na paliwo stałe:

- wstępna opinia kominiarska 
określająca sposób odprowadzenia 
spalin od kotła oraz zapewnienia 
wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- zgoda Współwłaścicieli bu-
dynku lub Zarządcy,

- zgoda Starosty Dzierżo-
niowskiego,

Po wykonaniu należy uzyskać 
– pozytywną opinię kominiarską o 
prawidłowości podłączenia kotła; 
wykonania i funkcjonowania wenty-
lacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

Adaptacja nieużytkowej czę-
ści budynku na cele mieszkalne:

- rysunek techniczny określa-
jący zakres przebudowy wraz z wy-
miarami,

- zgoda Współwłaścicieli bu-
dynku lub Zarządcy,

- zgoda Starosty Dzierżo-
niowskiego,

- zawarcie umowy o adaptacje
Po zakończeniu robót należy 

wykonać inwentaryzację powykonaw-
czą nowo powstałych pomieszczeń 
wraz  z wymiarami i uzyskać oświad-
czenie osoby nadzorującej prace o 
prawidłowości wykonania robót.

Wymiana (wykonanie) in-
stalacji gazowej i elektrycznej w 
mieszkaniu:

- zgoda Współwłaścicieli lub 
Zarządcy budynku,

- zgoda Starosty Dzierżo-
niowskiego,

- zawarcie umowy na remont 
lokalu mieszkalnego

Wymiana stolarki okiennej w 
budynku zabytkowym:

- zgoda Współwłaścicieli lub 
Zarządcy budynku,

- zgoda Starosty Dzierżo-
niowskiego,

- zgoda konserwatora zabytków
Pozostałe prace, takie jak: 
- wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w lokalu z zachowaniem 
istniejących wymiarów, 

INFORMUJE

- malowanie lokalu, 
- częściowa naprawa tynków,
- wymiana podłóg,
- ułożenie płytek podłogo-

wych lub ściennych,
wymagają jedynie uzyskania 

zgody Zarządcy lub Współwłaści-
cieli budynku.

*****
ROBOTY MODERNIZACYN-

JE LOKALU MIESZKALNEGO PO-
LEGAJĄCE NA:

* wygrodzeniu łazienki i WC z 
części lokalu mieszkalnego,

* zmianie struktury mieszka-
nia (zmiana funkcji pomieszczeń, 
budowa ścianek działowych lub ich 
wyburzenie),

* zmianie układu funkcjonal-
nego mieszkania połączona z prze-
budową ścian konstrukcyjnych

- rysunek techniczny określa-
jący zakres przebudowy wraz z wy-
miarami pomieszczeń,

- zgoda Współwłaścicieli lub 
Zarządcy budynku,

- uzyskanie zgody lub pozwo-
lenia na budowę ze Starosty Dzier-
żoniowskiego,

- zawarcie umowy na remont.
Po wykonaniu robót należy 

wykonać: 
- inwentaryzację powyko-

nawczą pomieszczeń w loka-
lu wraz z wymiarami; uzyskać 
oświadczenie osoby nadzorujące 
prace o prawidłowości wykonania 
robót (opinię kominiarską potwier-
dzającą prawidłowość wykonania 
i funkcjonowania wentylacji na-
wiewno-wywiewnej w pomieszcze-
niu łazienki lub WC)

Trwa inwestycja realizowa-
na przez wrocławskiego dewe-
lopera w rejonie nowej części 
obwodnicy. Tempo prac jest bar-
dzo duże, ponieważ budowę 79. 
mieszkań firma IgnerHome planu-
je zakończyć 31 marca tego roku. 

Obecnie równocześnie na dwóch 
budynkach wykonywane są - ele-
wacja, dach, a także wewnętrzne 
prace wykończeniowe.

Budowa rozpoczęła się w 
kwietniu 2012 roku i jak przy-
znaje sam inwestor był to dobry 

Tak powstają „Sowie Wzgórza”

krok, mimo panującego kryzysu. 
Zainteresowanie mieszkaniami jest 
duże, a znaczna ich część znalazła 
już swoich nabywców wśród biela-
wian i nie tylko. Klientów kusi bar-
dzo dobra lokalizacja, piękne wi-
doki oraz to, że każde mieszkanie 
posiadać będzie garaż podziemny, 
balkon, a także - jak w przypadku 
mieszkań parterowych - przestron-
ny ogródek. 

Inwestycja realizowana przez 
wrocławskiego dewelopera, po-
szerzy ofertę na lokalnym rynku 
mieszkaniowym. Oprócz niedawno 
oddanych przez miasto dwóch bu-
dynków TBS, przybędzie w Biela-
wie 79 mieszkań o powierzchni od 
34 do 75 m2. Ich budowa była moż-
liwa dzięki wcześniejszym inwesty-
cjom w infrastrukturę drogową (bu-
dowa ulicy Kruczej), wykonanym 
przez miasto Bielawa. 

Osoby zainteresowane pro-
pozycją dewelopera, szczegóło-
we informacje znajdą na stronie 
www.ignerhome.pl. 

  Łukasz Masyk

Trzy lata pracy, prawie 800 
stron syntezy o dolnośląskiej pro-
zie, poezji i dramacie, sylwetki kil-
kudziesięciu autorów, teksty o 12 
miastach regionu i dolnośląskich 
czasopismach. Ukazała się anto-
logia Rozkład jazdy. Dwadzie-
ścia lat literatury Dolnego Ślą-
ska po 1989 roku pod red. Jacka 
Bieruta, Wojciecha Browarnego 
i Grzegorza Czekańskiego. Po-
śród omawianych miast są: Biela-
wa, Głogów, Jelenia Góra, Legni-
ca, Lwówek Śląski, Nowa Ruda, 
Świdnica, Strzelin, Wołów, Ząbko-
wice Śląskie oraz Zgorzelec. Jeden 
z redaktorów, Grzegorz Czekański, 
to urodzony w Bielawie krytyk lite-
racki. W książce zamieszczona jest 
również sylwetka innego bielawia-
nina, Huberta Klimko-Dobrzaniec-
kiego, przed paru laty nominowa-
nego do Nagrody Nike. 

Tekst o literackim życiu Bie-
lawy przedstawia działalność klu-
bu “Pozytywka”.  Krótko: Rozkład 
jazdy to książka, która nie ma od-
powiednika. Książka prowokuje do 
refleksji nad pojęciem lokalności i 

jest próbą odczarowania tej kate-
gorii. Łączy w sobie akademicką 
perspektywę krytycznoliteracką z 
tekstami o zacięciu eseistycznym, 
a podbudowana została bogatym 
materiałem faktograficznym przed-
stawiającym lokalne środowiska. 
Jednocześnie koncepcja Rozkładu 
jazdy zakłada obszerne przedsta-
wienie najważniejszych sylwetek 
autorów związanych z Dolnym Ślą-
skiem (m.in. Marek Krajewski, Olga 
Tokarczuk), ale równie ważne jest 
przypomnienie autorów wybitnych, 
ale zapomnianych (m.in. Jerzy Łu-
kosz).  Promocja książki odbyła 
się 12 stycznia w klubie Pozytywka 

Bielawa w antologii literatury Dolnego Śląska po 1989 roku
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bielawie. 

Zarząd SKT nr 92 STO Zespołu Szkół Społecznych w Bielawie 
ogłasza KONKURS 

na stanowisko DYREKTORA 
Zespołu Szkół Społecznych w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 1. 

Osoby zainteresowane mogą składać komplet dokumentów do 
dnia 15 lutego w siedzibie szkoły. Szczegóły oraz regulamin konkur-
su dostępne są na stronie internetowej www.spoleczna.bielawa.pl 
<http://www.spoleczna.bielawa.pl/> 
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Transport i łączność 
15.704.251 zł

Rolnictwo i łowiectwo  
24.920 zł

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej   

5.598 zł

Oświata i wychowanie 
22.289.988 zł

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej  

900.364 zł

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
787.936 zł Pomoc społeczna

13.772.932 zł

Turystyka 
65.600 zł

Gospodarka mieszkaniowa 
8.868.066 zł

Obsługa długu publicznego  
3.124.290 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   
1.900.120 zł

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

754.575 zł

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  

8.666.932 zł

Administracja publiczna 
7.257.647 zł

Kultura fizyczna
2.260.000 zł

Różne rozliczenia 
1.359.000  zł

Ochrona zdrowia  
390.000 zł

Działalność usługowa
196.500 zł

Przetwórstwo przemysłowe 
94.000 zł

Obrona narodowa  
400 zł

Tegoroczne wydatki sięgną kwoty

88.423.119 zł

TO WARTO WIEDZIEĆ
Budżet miasta jest rocznym planem finansowym, który w drodze uchwały zatwierdza Rada 
Miejska. W skład budżetu wchodzą między innymi: dochody (w tym subwencje i dotacje), 
wydatki, przychody i rozchody.

Dochody, przychody, subwencje i dotacje - co to takiego?

DOCHODY – czyli pieniądze pochodzące z podatków pobieranych od mieszkańców i firm 
oraz wpływających z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji. 
PRZYCHODY – dodatkowe pieniądze zasilające budżet w postaci pożyczek i kredytów. Mogą 
one również wpływać ze sprzedaży gminnego majątku bądź papierów wartościowych.
SUBWENCJE – czyli pieniądze należne gminie z państwowego budżetu na realizację takich zadań 
jak m.in.: oświata, wychowanie lub edukacja. Miasto może nimi dysponować według własnych 
potrzeb. 
DOTACJE – pieniądze przekazywane gminie z budżetu państwa za pośrednictwem 
wojewody. Mają one jednak określone przeznaczenie i miasto nie może ich wydać na inne 
cele. 
Budżet gminy porównać można do budżetu rodzinnego. Różnica polega tylko na wielkości 
środków, z którymi mamy do czynienia. Rodzinny budżet także pozyskuje pieniądze z wielu 
źródeł - pensji, wynagrodzeń za dodatkową  pracę lub uzyskując pomoc finansową. 

Jak prezentują się dochody gminy Bielawa w 2013 roku?
Dochody ogółem – 88.987.379 zł

Ile wydamy pieniędzy z miejskiego budżetu?
Gmina, podobnie jak rodzina musi zaplanować pieniądze, które zamierza wydać na bieżące 
utrzymanie. Rodzina swoje dochody przeznacza na opłaty za mieszkanie, zakup żywności itd., a 
gmina wydaje pieniądze między innymi na oświatę, kulturę fizyczną i sport, czy opiekę społeczną.      

WAŻNE POJĘCIA, KTÓRE WARTO POZNAĆ
WYDATKI – to pieniądze, jakie gmina przeznacza na realizację różnego rodzaju zadań. 
ROZCHODY – tym terminem określane są pieniądze, które miasto wydaje na spłaty 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. 
NADWYŻKA - jest to kwota, o którą wpływy do miejskiej kasy przewyższają wydatki.
DEFICYT -  kwota, o którą wydatki miasta przewyższają wpływy.

Na co wydamy najwięcej pieniędzy?
Największe kwoty miasto przeznacza na oświatę i edukacyjną opiekę 
wychowawczą, pomoc społeczną oraz transport i łączność. Ogółem Bielawa w 
2013 roku wyda na te zadania 52.555.107 zł

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Znaczną sumę ze swojego budżetu Bielawa przeznacza na oświatę i wychowanie.  Kwota w wysokości 
22.289.988 zł sfinansuje między innymi działalność żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Dzięki tym pieniądzom wielu bielawskich uczniów może brać udział w pozalekcyjnych 
zajęciach na basenie Aquarius. Ponadto miasto przeznaczy 787.936 zł na funkcjonowanie świetlic 
przy szkołach podstawowych oraz na wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych.  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
15.704.251 zł – tyle wyniosą wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg oraz komunikacji autobusowej.

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 
Na pomoc społeczną Bielawa przeznaczy w 2013 roku - 13.772.932 zł. Pieniądze  zostaną 
rozdysponowane na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (opał, pościel) oraz 
dodatki mieszkaniowe. Pieniądze pokryją również koszty funkcjonowania placówek opiekuńczo 
– wychowawczych, ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej. 

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA
Patrząc całościowo na budżet Bielawy można zauważyć, że dochody miasta przewyższają 
wydatki. Mamy więc do czynienia z nadwyżką budżetową w wysokości 564.260 zł

Inwestycje 2013
Wydatki na inwestycje  w 2013 roku zaplanowano na poziomie - 6.459.989 zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2013 roku:
- Budowa ulic Puławskiego i Kilińskiego łączących ul. Piławską z ul. Grunwaldzką – 2.425.000 zł
- Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja – 1.980.042 zł
- Ekomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 794.947 zł
- Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne na terenie Parku Miejskiego – 150.000 zł
- Ekomodernizacja systemu energetycznego pływalni Aquarius- 370.000 zł 
- Modernizacja nawierzchni dróg i chodników w wysokości 200.000 zł. 

  Szanowni Bielawianie, chcę zapewnić że tegoroczny budżet naszego 
miasta po raz kolejny przyczyni się do rozwoju Bielawy. 
Wiem, że miejskimi finansami samorząd dysponuje zgodnie z prawem i 
co najważniejsze, z korzyścią dla mieszkańców.
  Jak co roku tak i teraz, zachęcam wszystkich Bielawian do kierowania 
uwag odnośnie spraw związanych z funkcjonowaniem miasta. Mogą 
Państwo kontaktować się ze mną osobiście, w każdy wtorek od 13.00 
do 15.30 w Urzędzie Miejskim (pl. Wolności 1), bądź za pomocą poczty 
elektronicznej bm@um.bielawa.pl. Na kontakt czekam również na 
portalach społecznościowych Facebook i Twitter.
     Z poważaniem

    Burmistrz Bielawy 
    Ryszard Dźwiniel

SKĄD MAMY PIENIĄDZE 
I NA CO JE WYDAJEMY

Dochody 
Budżetu Gminy

88.987.379 zł

Transport i łączność 
11.110.116 zł

Oświata i wychowanie
863.645 zł

Różne rozliczenia 
23.973.507 zł Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
216.061 zł

Administracja publiczna  
 365.248 zł

Kultura fizyczna
117.800 zł

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 

100.000 zł

Działalność usługowa  
78.500 zł

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej   

5.598 zł

Obrona narodowa    
400 zł

Gospodarka mieszkaniowa
14.417.000 zł

Dochody z podatków
24.906.205 zł

Pomoc społeczna
9.658.575 zł

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

3.174.724 zł

Szanowni Bielawianie, jak co roku mam przyjemność zapre-
zentować informator „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. 
Publikacja prezentuje najważniejsze zapisy budżetu naszego mia-
sta, który obowiązywać będzie w 2013 roku. Opisuje ona także 
najważniejsze zadania do wykonania w nadchodzących kilkunastu 
miesiącach. Opracowany przeze mnie plan miejskich finansów zo-
stał przyjęty podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej. 

Mam nadzieję, że informator wyjaśni Państwu sposób, w 
jaki zarządzamy miejskimi finansami oraz rozwieje ewentu-
alne wątpliwości, związane z gospodarowaniem publicznymi 
pieniędzmi.

Budżet 
2013
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Rok 2012 - NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA I WYDARZENIA
Część I

RADA MIEJSKA BIELAWY
25 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, 

poświęcona głównie rozpatrzeniu projektów uchwał. Część z 
tych uchwał uchwał dotyczyła przyjęcia sprawozdań z dzia-
łalności komisji Rady Miejskiej Bielawy za 2011 rok: Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Planowa-
nia i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia, Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej oraz Komisji Statutowej. Ponadto radni wybrali 
Leszka Stróżyka - przewodniczącego Rady do jej reprezen-
towania w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Dzierżoniowie.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bielawy, która od-
była się 22 lutego podsumowała wielotygodniową debatę pu-
bliczną poświęconą Gimnazjum nr 3. W minionym czasie bo-
wiem władze miasta konsultowały ze społecznością szkolną 
możliwość likwidacji placówki przy ulicy Lotniczej. Kadra pe-
dagogiczna, rodzice oraz uczniowie wyrazili sprzeciw wobec 
tej propozycji. Jednocześnie podczas dyskusji, która miała 
miejsce w Gimnazjum nr 3, jednym z kompromisowych roz-
wiązań poddawanych przez rodziców, było dokonanie wyga-
szenia placówki, zamiast natychmiastowej likwidacji. Biorąc 
tę opinię pod uwagę, burmistrz Bielawy przedłożył Radzie 
Miejskiej na sesji projekt uchwały, mówiący o stopniowym 
wygaszeniu Gimnazjum nr 3. Rada po wysłuchaniu opinii 
licznie przybyłych na sesję rodziców, przedstawicieli nauczy-
cielskich związków zawodowych i samych uczniów, podda-
ła tę uchwałę pod głosowanie. Projekt poparło dziewięciu 
radnych, jeden radny zagłosował przeciw, a jeden z rajców 
wstrzymał się od głosu. Zastanawiającym jest fakt, że swojej 
opinii na temat projektu uchwały nie wyrazili w głosowaniu 
radni PO, PiS oraz części SLD. Rajcy tych formacji tuż przed 
głosowaniem nad uchwałą poprosili o przerwę, po czym wy-
szli z sali i już na nią nie wrócili.

29 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, 
podczas której jej przewodniczący Leszek Stróżyk oraz bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel wręczyli podziękowania za pomysł i 
zorganizowanie Bielawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go. Otrzymali je: Kazimierz Rachowiecki – Starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, 
Grażyna Smolińska – dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy i Beata Jagieła-Pastuszka – kierownik Refera-
tu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej Urzędu 
Miejskiego.

Marcowa sesja Rady Miejskiej Bielawy (28 marca) roz-
poczęła się od wręczenia podziękowań i gratulacji radnemu 
Władysławowi Kroczakowi i młodszemu aspirantowi Komisa-
riatu Policji w Bielawie Dariuszowi Pajdzie za ich bohaterską 
postawę, dzięki której 12 marca uratowali życie mieszkance 
Bielawy, topiącej się w zbiorniku wodnym przy ul. Wojska 
Polskiego. Jak podkreślili wręczający podziękowania – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk oraz wi-
ceburmistrz Andrzej Hordyj - trzeba dużej odwagi i silnego 
charakteru, aby w tak trudnej sytuacji zdecydować się na ak-
cję ratunkową, nie zważając na własne życie i zdrowie, nie 
bacząc na swoje bezpieczeństwo. Z kolei postawa mł. asp. 
Dariusza Pajdy jest dowodem na to, że bielawscy policjan-
ci są dobrze przygotowani do służby, jaką pełnią i potrafią 
sprawdzić się w najtrudniejszych sytuacjach. Obu Panom 
należą się podziękowania i szacunek wszystkich mieszkań-
ców Bielawy. Były także podziękowania od Janusza Cąbera 
- przewodniczącego Ponadpartyjnego Forum Samorządo-
wego, którego Władysław Kroczak jest członkiem. Podzię-
kowanie władzom miasta i radnym za docenienie postawy 
mł. asp. Dariusza Pajdy przekazał na sesji Waldemar Ko-
cyła – zastępca komendanta Komisariatu Policji w Bielawie. 
W dalszej części sesji radni rozpatrzyli 11 projektów uchwał.

13 kwietnia uroczyście obchodzono w Bielawie 72. 
rocznicę II Deportacji na Sybir. Uroczystości, których gospo-
darzami byli: Eugeniusz Kuszka – prezes Związku Sybiraków 
Ziemi Dzierżoniowskiej oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk, rozpoczęła msza święta za Ojczy-
znę, odprawiona w kościele pw. WNMP. Dalsza część uro-
czystości miała miejsce na Placu Kombatanta i rozpoczęło 
ją wysłuchanie hymnu państwowego, który zagrała orkiestra 
dęta SART, a następnie przewodniczący Rady Miejskiej Bie-
lawy powitał przybyłych na uroczystość i wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie. Po wystąpieniu przewodniczącego 
Rady odczytany został Apel Poległych, przygotowany przez 
młodzież Gimnazjum Nr 2, a następnie zebrani złożyli wią-
zanki kwiatów pod Obeliskiem. Na zakończenie    wysłucha-
no Hymnu Sybiraków, do którego słowa napisał Marian Jon-
kajtys, a muzykę Czesław Majewski. 

Kolejna sesja Rady Miejskiej Bielawy odbyła się 25 
kwietnia, a rozpoczęło ją – co stało się już niemal tradycją 
– wręczenie listów gratulacyjnych. Tym razem list gratula-
cyjny został skierowany do Marcina Sepełowskiego – ucznia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, który został 
laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-
snym. W imieniu Marcina Sepełowskiego, który nie mógł 
być w tym dniu obecny na sesji, list z rąk przewodniczące-

go Rady Leszka Stróżyka i wiceburmistrza Andrzeja Hordy-
ja, odebrała Marzanna Kamińska – dyrektor szkoły.  Radni 
podjęli  m. in. uchwałę w sprawie Stanowiska Rady Miejskiej 
w dyskusji publicznej o miejscu TV „Trwam” na tzw. multi-
pleksie cyfrowym. Rada Miejska postanowiła pozytywnie od-
powiedzieć na petycję złożoną przez Społeczny Komitet im. 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

3 maja odbyły się miejskie uroczystości w 221. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęła je msza 
święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, koncelebrowana pod przewodnic-
twem księdza prałata dr. Stanisława Chomiaka – probosz-
cza parafii. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali 
się na Plac Kombatanta w asyście Orkiestry Dętej SART. Tę 
część uroczystości, zorganizowanej staraniem władz mia-
sta pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Bie-
lawy, uświetniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego. 
Pododdział honorowy wystawiła kompania dowodzenia 22. 
Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej pod dowództwem 
podporucznika Michała Jaskuły. Po wciągnięciu flagi na 
maszt i wysłuchaniu hymnu państwowego, nastąpił mo-
ment wręczenia mieszkańcowi Bielawy - Piotrowi Furta-
kowi – Gwiazdy Iraku.  Natomiast sztandar bielawskiej 
organizacji kombatanckiej odznaczony został Krzyżem 
Pamiątkowym, przyznanym przez Radę Krajową Środo-
wisk Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kre-
sów Południowo-Wschodnich II RP. Następnie uczniowie 
Gimnazjum Nr 1 zaprezentowali piękny program patriotycz-
ny, poświęcony uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił Leszek Stróżyk – prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy.

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła 
się 30 maja, radni uczcili 100. rocznicę otrzymania Nagro-
dy Nobla przez Gerharta Hauptmana – niemieckiego dra-
maturga i powieściopisarza, autora dramatu „Tkacze”, 
w którym opisał dramatyczne wydarzenia związane z 
powstaniem tkaczy śląskich w 1844 r., a miejscem tych 
wydarzeń były Pieszyce i Bielawa. Radni obejrzeli film 
„Bunt Tkaczy”, przygotowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w oparciu o archiwalne materiały Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki, z komentarzem Rafała Brzeziń-
skiego – dyrektora bielawskiej biblioteki i muzyką Marka 
Cieśli. Wysłuchali także pieśni „Krwawy Sąd” i „Poemat” 
w wykonaniu Barbary Pachury i Moniki Kęsik, tematycz-
nie związanych z tragicznymi losami tkaczy, opisanymi 
w dramacie Hauptmanna.  

27 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna, podczas 
której radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2011 
rok przez burmistrza miasta oraz udzielili burmistrzowi ab-
solutorium. Przed głosowaniem nad udzieleniem absoluto-
rium, odczytano pozytywne opinie, wydane w tej sprawie 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu i komi-
sje Rady – budżetu i finansów, planowania i rozwoju gospo-
darczego oraz oświaty, spraw społecznych i zdrowia.

29 sierpnia odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas 
pierwszej części obrad nastąpiło wręczenie tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Bielawa, Medalu Honorowego „Zasłu-
żony dla Miasta Bielawa” oraz odznaczeń rzemieślniczych. 
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielawa, przyznany 
panu Władysławowi Szewczykowi przez Radę Miejską Bie-
lawy na sesji w dniu 27 czerwca, wręczyli jej przewodni-
czący Leszek Stróżyk oraz wiceburmistrz Andrzej Hordyj. Z 
kolei pan Józef Drożdżyński otrzymał z rąk przewodniczące-
go Rady i wiceburmistrza Medal Honorowy „Zasłużony dla 
Miasta Bielawa”. Medal ten przyznała Rada podczas obrad 
30 maja. Również Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie postanowił wręczyć Burmistrzowi 
Miasta (w imieniu burmistrza odznaczenie odebrał jego za-
stępca Andrzej Hordyj) oraz Radzie Miejskiej Bielawy Złote 
Medale im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Pol-
skiego”.Aktu dekoracji Złotym Medalem im. Jana Kilińskie-
go dokonali członek krajowego Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego p. Kazimierz Rachowiecki, a towarzyszące insy-
gnia w postaci medalu i dyplomu wręczyli członek Zarządu 
CRRiMP w Bielawie p. Barbara Buczek oraz przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej CRRiMP p. Wiesław Bełz. Na sesji tej 

radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia flagi miasta 
Bielawa.

26 września odbyła się sesja Rady Miejskiej Biela-
wy podsumowująca realizację budżetu gminy za I półrocze 
2012 roku. Realizacje budżetu pozytywnie oceniło 14 rad-
nych, a 7 wstrzymało się od głosu.

24 października odbyła się sesja nadzwyczajna Rady 
Miejskiej Bielawy, podczas której radni rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.

31 października bielawscy radni gościli podczas sesji 
szczególnego gościa, Zygmunta Potockiego – Konsula Ho-
norowego Rzeczypospolitej Polskiej w Calgary (Kanada).  
Zygmunt Potocki wyraził wielką radość, iż mógł odwiedzić 
swoje miasto, bo przede wszystkim czuje się bielawianinem 
i to sobie najbardziej ceni.  Podkreślił również, że jest dum-
ny z osiągnięć Rady i burmistrza, gdyż miasto rozwija się 
i pięknieje. Konsul uhonorował listami gratulacyjnymi Lesz-
ka Stróżyka – przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, 
burmistrza Ryszarda Dźwiniela i Barbarę Lesiewicz – re-
daktor naczelną „Wiadomości Bielawskich”, a także bielaw-
skich kombatantów. Podczas tej sesji Złoty Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej prezes bielawskich kombatantów 
wręczył ks. Danielowi Marcinkiewiczowi, a Medal Srebrny 
Agnieszce Mikołajczyk-Denis. Radni i goście obejrzeli też 
film „Bielawscy kombatanci” autorstwa Rafała Brzezińskiego 
– dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

11 listopada na placu Kombatanta odbyły się miejskie 
uroczystości w 94. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Gospodarzem uroczystości był przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, który wygłosił oko-
licznościowe przemówienie. Specjalny program artystyczny 
o charakterze patriotycznym zaprezentowali uczniowie Ze-
społu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

15 listopada podczas sesji nadzwyczajnej radni rozpa-
trzyli projekt uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Bie-
lawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez 
burmistrza Miasta oraz projekt uchwały  w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2012.

28 listopada odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej Bie-
lawy, którą rozpoczęła  się od wręczenia przez przewodni-
czącego Rady Leszka Stróżyka i burmistrza Ryszarda Dźwi-
niela listu gratulacyjnego Emilii Hamerlik – stypendystki 
Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. W liście tym pod-
kreślono, iż  jest to niewątpliwie ogromny sukces, ponieważ 
kapituła konkursu z 400 nadesłanych wniosków, nagrodziła 
jedynie 50 najlepszych kandydatur. Ponadto radni rozpatrzyli 
20 projektów uchwał.

28 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, 
podczas której radni uchwalili budżet na 2013 rok oraz przy-
jęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2028.Po 
dyskusji nad wniesionymi do projektu uchwały budżetowej 
wnioskami i przegłosowaniu każdego z nich, przystąpiono 
do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 
2013-2028 oraz nad projektem uchwały budżetowej na rok 
2013. Obie uchwały zostały przyjęte – 12 radnych głosowało 
za, 6 było przeciw, a 1 się wstrzymał. Przyjęty na 2013 rok 
budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą w wysoko-
ści 88.987.379 zł, a po stronie wydatków kwotą 88.423.119 
zł. Nadwyżka budżetowa stanowi więc kwotę 564.260 zł. 
Radni m.in. podjęli uchwałę o przyznaniu Mieczysławo-
wi Sedlaczkowi Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielawa”.

W 2012 roku odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej Bie-
lawy, w tym 3 sesje nadzwyczajne. Łącznie radni podjęli 
286 uchwał.

URZĄD MIEJSKI
Od 1 stycznia obowiązuje nowy schemat organizacyj-

ny Urzędu Miejskiego. Najważniejsze zmiany dotyczą refe-
ratów zajmujących się gospodarką nieruchomościami, dzia-
łalnością gospodarczą, a także infrastrukturą techniczną.
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Reorganizacja jest efektem Badań Satysfakcji 

Klienta, które w ubiegłym roku dwukrotnie przeprowa-
dzono w magistracie. Wraz z nowym rokiem w bielaw-
skim urzędzie zmniejszyła się ilość referatów, przez co 
wiele spraw można załatwić dużo sprawniej.

Andrzej Hordyj, wiceburmistrz Bielawy spotkał się 
9 stycznia z przedstawicielami Hronova, czeskiego miasta 
partnerskiego. Do Bielawy przyjechała burmistrz Hana Ne-
dvedova wraz ze swoim zastępcą Josefem Therem, aby 
omówić współpracę w 2012 roku. 

12 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyła się konfe-
rencja prasowa, poświęcona planowanej reorganizacji sieci 
szkół. W trakcie spotkania z dziennikarzami Burmistrz Mia-
sta zaprezentował powody i szczegóły zmian w bielawskiej 
oświacie. Odczytano również stanowisko Rady Rodziców w 
sprawie proponowanej reorganizacji.

Tadeusz Szermer – niegdyś żołnierz AK, harcerz, ale 
przede wszystkim bielawianin, który przez 32 lata trenował 
miejscowych lekkoatletów - ponownie zamieszkał w naszym 
mieście. Kilka ostatnich lat Tadeusz Szermer spędził w jed-
nym z dolnośląskich domów spokojnej starości. W połowie 
stycznia 2012 roku spełniło się życzenie pana Tadeusza. Za-
służony bielawianin zamieszkał w Domu Pomocy Społecz-
nej przy ulicy Żeromskiego. Tadeusza Szermera oficjalnie 
powitali w Bielawie burmistrz Ryszard Dźwiniel, przewod-
niczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk oraz wiceburmistrz 
Mariusz Pach.

18 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie nowo-
roczne, na które burmistrz Ryszard Dźwiniel zaprosił przed-
stawicieli organizacji związkowych, partii politycznych, sto-
warzyszeń, towarzystw i klubów sportowych. Spotkanie 
poświęcone było podsumowaniu 2011 roku i najważniejszym 
planom na rok bieżący.

7 lutego wiceburmistrz Andrzej Hordyj uczestniczył w 
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którego jednym 
z tematów była ekologia i poszanowanie środowiska natu-
ralnego. Andrzej Hordyj zaprezentował osiągnięcia naszego 
miasta w dziedzinie edukacji ekologicznej. Radnych sejmiku 
zainteresowała nie tylko innowacyjna ścieżka kształcenia, 
ale także bielawskie inwestycje ekologiczne, których próżno 
szukać w innych miastach województwa.

Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, sektora 
bankowego oraz instytucji publicznych, wzięli udział 8 lutego 
w Radzie Liderów Lokalnych. W spotkaniu, które odbyło się 
w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, uczestniczyli 
również Sandra Singer i Łukasz Mikołajczyk, z Departa-
mentu Rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Invest-Park. Tematem zwołanej przez Burmistrza Miasta 
pierwszej w tym roku Rady Liderów Lokalnych, były możli-
wości inwestowania na terenach Podstrefy WSSE w Biela-
wie przy ul. Grunwaldzkiej oraz w Bielawskim Parku Prze-
mysłowym, czyli w obszarze wewnątrz al. Jana Pawła II. 
Władze miasta wraz z Invest-Parkiem chciały zaprezento-
wać lokalnemu biznesowi ofertę bielawskiej podstrefy, któ-
rą w Europie i państwach azjatyckich promują podczas misji 
gospodarczych Polska Agencja Informacji i Inwestycji Za-
granicznych oraz WSSE. Lokalni przedsiębiorcy mieli więc 
okazję zapoznać się z ofertą bielawskiej podstrefy ekono-
micznej, wachlarzem ulg i zwolnień w podatkach, a także z 
formami pomocy w trakcie całego procesu inwestycyjnego. 

20 lutego odbył się w Bielawie Sudecki Konwent Pre-
zydentów, Burmistrzów i Wójtów Ziemi Świdnickiej i Wałbrzy-
skiej, którego gospodarzem był burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel. Przedstawiciele władz lokalnych podkreślali, że 
reforma systemu oświaty nie może czekać, a dla samorzą-
dów palącym problemem jest finansowanie oświaty. Po to, 
by głos władz lokalnych w tej sprawie był bardziej słyszalny, 
zaproszono do udziału w spotkaniu parlamentarzystów z na-
szego regionu. W konwencie wzięli udział posłowie: Tomasz 
Smolarz, Andrzej Dąbrowski, Monika Wielichowska i 
Anna Zalewska oraz senatorowie: Stanisław Jurcewicz 
i Wiesław Kilian. 

Koszykarska reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10, zdobyła brązowe medale podczas Fina-
łu Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Sukcesu po-
gratulował zawodniczkom bielawskiej „dziesiątki”, Burmistrz 
Miasta Ryszard Dźwiniel. Spotkanie z medalistkami oraz 
trenerem zespołu Tomaszem Jazowskim, odbyło się 22 
marca w Urzędzie Miejskim. Sportowego osiągnięcia bur-
mistrz pogratulował trenerowi, a także całej drużynie, w któ-
rej skład wchodzą: Weronika Woźna, Dominika Drygaś, 
Agnieszka Wierzbicka, Nikola Lor, Justyna Augustyniak, 
Oliwia Wolska, Aleksandra Malka, Aleksandra Janicka, 
Anna Sobczyńska, Karolina Tylak i Aleksandra Hołub. 
Składając gratulacje burmistrz powiedział między innymi, że 
wywalczone medale są nie tylko bardzo dobrym wynikiem 
sportowym, ale jednocześnie podtrzymaniem tradycji koszy-
karskich sukcesów Szkoły Podstawowej nr 10.

23 marca podczas wizyty w Bielawie, Lidia Jarmuło-
wicz – wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, obejrzała wszystkie tereny oraz obiekty przezna-
czone na działalność gospodarczą. Podczas spotkania z 
burmistrzem Ryszardem Dźwinielem podkreśliła, iż Bielawa 
wzbudza zainteresowanie u inwestorów z różnych branż, a 
jej atrakcyjność biznesowa polega głównie na szerokiej ofer-
cie nieruchomości i dobrej lokalizacji. Tego dnia wiceprezes 
WSSE oprócz obszarów typowo biznesowych, zwiedziła 
również najciekawsze ze względów turystycznych miejsca w 
Bielawie. 

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Bielawa wzięła udział w konfe-
rencji poświęconej międzynarodowemu projektowi Enerci-
tEE. Najważniejszą ideą przedsięwzięcia jest poprawienie 
efektywności energetycznej w europejskich miastach oraz 
tworzenie podstaw prawnych dla zwiększenia udziału ener-
getyki odnawialnej. W EnercitEE Bielawa angażuje się w 
jednym z jedenastu podprojektów, wspólnie z zagranicz-
nymi partnerami z Włoch, Francji, Niemiec oraz ze Szwe-
cji. Podczas wrocławskiej konferencji, która odbyła się 
29 marca,  uczestniczył w niej m.in. Jerzy Tutaj z Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego, natomiast reprezentu-
jący Bielawę wiceburmistrz Andrzej Hordyj przedstawił 
działania podejmowane przez miasto na rzecz efektyw-
nego korzystania z energii oraz propagowania postaw 
proekologicznych.

Mistrzów III ligi i zarazem zwycięzców finałowego 
turnieju o awans do II ligi, gościł w Urzędzie Miejskim 
Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel. 23 kwietnia  bur-
mistrz spotkał się z drużyną i zarządem Bielawianki Bester, 
aby pogratulować sukcesów w zakończonym niedawno siat-
karskim sezonie. W trakcie spotkania miał miejsce  miły ak-
cent, ponieważ prezes wraz z trenerem drużyny Andrzejem 
Zemankiem, symbolicznie wręczyli burmistrzowi medal za 
wywalczenie awansu do II ligi. Klub podziękował w ten 
sposób za pomoc, na jaką od wielu lat Bielawianka Be-
ster może liczyć ze strony władz miasta. 

8 maja przy bielawskim Obelisku odbyła się uro-
czystość upamiętniająca 67. rocznicę zakończenia II 
wojny światowej. Rozpoczęło ją wysłuchanie hymnu 
państwowego, a następnie por. Bronisław Wilk – prezes 
Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP 
oraz Osób Represjonowanych wygłosił okolicznościo-
we przemówienie.  

Kolejnym punktem uroczystości, w której uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta, delegacje bielawskich 
szkół oraz przedstawiciele organizacji społeczno-poli-
tycznych,  było wręczenie przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka odznaczeń i wyróż-
nień kilkudziesięciu osobom „za wybitne zasługi w dzia-
łalności społecznej na rzecz bielawskich stowarzyszeń 
kombatanckich i kresowych oraz za popularyzowanie i 
utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o 
niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu”.

Kulminacją uroczystości było złożenie kwiatów 
pod Obeliskiem.

Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudec-
ka” oficjalnie rozpoczęło tegoroczny sezon turystyczny. 
W uroczystości, która odbyła się 12 maja, wzięli udział m.in.: 
burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, burmistrz Pieszyc Mi-
rosław Obal, zastępca wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta 
Zarzeka oraz zastępca burmistrza Niemczy Kazimierz Fig-
zał. Sezon turystyczny otwarto na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego państwa Dąbrowskich w Bielawie.

Bielawa została zaproszona do udziału w ekolo-
gicznej konferencji pt. „W drodze do efektywnego wyko-
rzystania energii w budynkach użyteczności publicznej 
i przedsiębiorstwach”. Organizatorem wydarzenia, które 
miało miejsce 21 maja, była Polsko-Niemiecka Izba Przemy-
słowo-Handlowa, a patronat nad konferencją objął Konsulat 
Republiki Federalnej Niemiec. Nasze miasto reprezentował 
wiceburmistrz Andrzej Hordyj, który uczestniczył w dysku-
sji pod hasłem „W drodze do gminy efektywnej energetycz-
nie”. Obok wiceburmistrza Bielawy głos w dyskusji zabrali 
przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Urzędu Miejskie-
go we Wrocławiu, Fundacji Krzyżowa i włodarze dolnoślą-
skich miast.  Gościem konferencji był Konsul Generalny 
Niemiec Gottfried Zeitz, a także wicekonsul Niemiec He-
idrun Jung.

31 maja wieczorem po raz pierwszy włączona zo-
stała fontanna na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety. 
Niecka fontanny ma średnicę około 10 metrów, a sama jej 
kopuła 3 metry. Fontannę podświetla blisko 50 ledowych 
lamp, więc jak łatwo się domyślić, najlepiej prezentuje się 
ona po zmroku. Strumieniem wody i oświetleniem steruje 
komputer, który ma zaprogramowany ponad dziesięciominu-
towy (zapętlony) pokaz. 

Uczniowie bielawskich szkół podstawowych i gim-
nazjów wcielili się w rolę samorządowców i wzięli udział 
w Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej. Obrady odbyły się z 
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, które przypada 1 
czerwca. Sesja rozpoczęła się od referatu nawiązującego do 
trwającego Roku Korczaka, ogłoszonego przez Rzecznika 
Praw Dziecka, pt. „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. Dru-
gi referat, przygotowany przez rajców, został zatytułowany 
„Dlaczego kocham swoje miasto?”. 

Uczniowie powiedzieli w nim za co lubią lub kocha-
ją Bielawę i okazało się, że tych powodów młodzi ludzie 
mają całkiem sporo. Oczywiście samorządowcy zgłosili 
również propozycje i pomysły, które ich zdaniem mają spra-
wić, że Bielawa stałaby się bardziej atrakcyjna dla dzieci i 
młodzieży. Radni korzystając z obecności Burmistrza Miasta 
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i Przewodniczącego Rady, zadali pytania dotyczące przy-
szłości i rozwoju Bielawy. Podczas dziecięcej sesji podjęto 
również uchwałę mówiącą o nadaniu nazwy wyspie na 
terenie Zbiornika Sudety - „Oczko Rybaka”. Druga część 
obrad miała miejsce na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Sudety, gdzie odsłonięto tabliczkę z nazwą placu zabaw - 
„Przystań Elfów”. 

Firma Frech Tools Poland Sp. z o.o. zainwestuje 
wewnątrz nowej części obwodnicy, na terenie Bielaw-
skiego Parku Przemysłowego. Właśnie 6 czerwca firma 
kupiła w przetargu działkę za około 800 tys. zł. Przedsiębior-
stwo jest częścią międzynarodowego koncernu działającego 
w USA, Chinach, Indiach czy w Niemczech. W Bielawskim 
Parku Przemysłowym Frech Tools Poland, będzie rozwijać 
produkcję form ciśnieniowych do odlewania gotowych części 
samochodowych. Klientami inwestora są między innymi 
Renault czy Citroen. Firma w ciągu około roku zainwe-
stuje w Bielawie blisko 5 mln zł.

20 czerwca w Urzędzie Miejskim nastąpiło podpisanie 
listu intencyjnego między burmistrzem Bielawy i przedstawi-
cielem firmy Techspring, która jako pierwsza zainwestuje na 
terenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Bielawie. Firma Techspring to polskie przedsiębiorstwo 
wykonujące gotowe produkty dla firm z branży automotive i 
elektronicznej w całej Europie. Firma planuje zatrudnić do-
celowo ok. 30 osób.

20 czerwca gośćmi burmistrza Ryszarda Dźwiniela byli 
trenerzy i zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Dziesiątka” Bielawa, którzy odnieśli zwycięstwa w kilku pre-
stiżowych zawodach: „Z podwórka na stadion o Puchar Tym-
barku”, „Piłkarskim turnieju im. Marka Wielgusa” oraz Spar-
takiadzie Dzieci i Młodzieży. Z kolei 21 czerwca gratulacje za 
znakomite sukcesy sceniczne odebrały wokalistki i nauczy-
cielka muzyki Anna Lutz ze Studia Piosenki i Tańca FART.

20 czerwca w Urzędzie Miasta zostało podpisane po-
rozumienie w sprawie organizacji zawodów MTB – Bike Ma-
raton. Porozumienie podpisali: wiceburmistrz Mariusz Pach 
oraz Maciej Grabek – dyrektor zawodów. Bike Maraton – jed-
na z największych imprez kolarstwa górskiego w kraju, zago-
ści w Bielawie po raz drugi.

24 czerwca odbyło się w Bielawie referendum w spra-
wie odwołania burmistrza Bielawy. Do urn wyborczych zde-
cydowało się pójść zaledwie 3368 mieszkańców na 26.332 
osoby uprawnione do głosowania. Okazało się, że 87,21% 
bielawian nie wzięło udziału w głosowaniu i nie poparło ini-
cjatywy referendalnej. Tak więc referendum było nieważne.

10 lipca gośćmi wiceburmistrza Mariusza Pacha byli 
pływacy z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Aquarius Bielawa, którzy odnieśli sukcesy podczas 
wiedeńskiego World Sports Festival 2012 oraz Drużynowe-
go Wieloboju Pływackiego 2012 w Nowej Rudzie. Medale 
wywalczyli w tych prestiżowych imprezach: Karolina Jur-
czyk, Emanuela Flisak, Damian Drzyzga i Daniel Wie-
wiórka. W zawodach punkty dla MUKS Aquarius zdobyli 
również: Roksana Gromczewska, Oliwia Siejk, Patrycja 
Mroczkowska, Damian Rak, Jonasz Protaziuk i Marcin 
Mieczkowski. Warto dodać, że młodzi sportowcy zawdzię-
czają swoje sukcesy nie tylko ciężkiej pracy, ale także trene-
rowi Jackowi Pisarskiemu. 

19 lipca Piotr Kuśnierz - wicemistrz świata junio-
rów w sztafecie 4x400m, był gościem burmistrza Ryszar-
da Dźwiniela i wiceburmistrza Mariusza Pacha. Ten sym-
patyczny, 17-letni zawodnik, otrzymał od burmistrza list 
gratulacyjny i skromny upominek.  Piotr Kuśnierz jest 
obecnie uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 22 we Wrocławiu – jest to jedyna szkoła o profilu lek-
koatletycznym na Dolnym Śląsku. Zdał do III klasy lice-
alnej. Od kilku miesięcy trenuje w MKS MOS Wrocław, 
jego trenerem jest William Rostek.

31 lipca odbył się konkurs na dyrektora Niepubliczne-
go Przedszkola przy ul. Klonowej. Komisję konkursową po-

wołał burmistrz miasta. Startowały 3 osoby, a spośród nich 
najkorzystniejszą propozycję, zarówno pod względem oferty 
edukacyjnej, warunków zatrudnienia i wynagradzania pra-
cowników oraz kosztów funkcjonowania przedszkola, zapre-
zentowała komisji pani Agnieszka Żyłka. 

27 sierpnia gośćmi wiceburmistrza Mariusza Pacha 
byli bielawscy zapaśnicy Dawid Kuczyński i Grzegorz Majkut 
– medaliści (srebrny i brązowy) olimpiady młodzieży, którym 
na spotkaniu towarzyszył trener Artur Czypionka.

29 sierpnia w obecności wiceburmistrza Mariusza Pa-
cha odbyła się uroczysta odprawa Straży Miejskiej z okazji 
Dnia Strażaka. Wiceburmistrz podziękował bielawskim funk-
cjonariuszom za codzienną służbę i życzył, by ich pracę sza-
nowali mieszkańcy Bielawy.

Bielawa znalazła się w czołówce miast w Polsce, które 
na funkcjonowanie administracji przeznaczają najmniej pie-
niędzy. Tranking podsumowujący 2011 rok, opublikowany w 
połowie 2012 roku przez opiniotwórcze pismo samorządowe 
„Wspólnota”, sklasyfikował Bielawę na 21. pozycji w kraju 
wśród najoszczędniejszych samorządów, w grupie miast po-
wyżej 15 tys. mieszkańców.

Po raz pierwszy burmistrz Bielawy zachęcił mieszkań-
ców, by włączyli się w prace nad przygotowaniem budżetu 
miasta na 2013 r., zgłaszając ciekawe pomysły, dotyczące 
zarówno tzw. dużych inwestycji, jak i drobnych remontów, 
modernizacji czy udogodnień.

1 września, honorując pamięć poległych i walczących 
podczas II wojny światowej, złożono kwiaty i zapalono zni-
cze na placu Kombatantów. W spotkaniu pod Obeliskiem 
uczestniczyli kombatanci, władze miasta oraz przedstawicie-
le szkół i partii politycznych. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Bronisław Wilk – prezes bielawskiego Koła Związ-
ku Kombatantów RP i BWP. Władze miasta reprezentowali: 
przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk i wi-
ceprzewodniczący Rady Zbigniew Skowroński oraz wicebur-
mistrz Andrzej Hordyj.

3 września odbyła się inauguracja roku szkolnego. W 
bielawskich szkołach podstawowych i gimnazjach naukę 
rozpoczęło około 2 tysiące uczniów. Naukę w pierwszych 
klasach rozpoczęło blisko 400 uczniów. Miejska inauguracja 
roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 10, w 
wyremontowanej podczas wakacji sali gimnastycznej. W in-
auguracji uczestniczył burmistrz Ryszard Dźwiniel.

We wrześniu firma Techspring kupiła od miasta dział-
kę przy ul. Grunwaldzkiej. Podpisy pod aktem notarialnym, 
w obecności prezesa i wiceprezesa Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej złożyli burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz 
właściciel firmy. Spółka będzie wytwarzać w Bielawie cew-
ki powietrzne oraz sprężyny na potrzeby przemysłu elektro-
technicznego i motoryzacyjnego.

17 września na Placu Kombatantów odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca 73. rocznicę sowieckiej agresji na Pol-
skę. Uczestniczyli w niej wiceburmistrz Andrzej Hortyj, Le-
szek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i jej 
wiceprzewodniczący – Marek Pyziak. Gospodarzem uroczy-
stości byli bielawscy kombatanci z prezesem Bronisławem 
Wilkiem.

10 października wiceburmistrz Andrzej Hordyj uczest-
niczył w Dreźnie w Polsko-Saksońskim Forum Gospodar-
czym. Wiceburmistrz Bielawy przedstawił osiągnięcia Bie-
lawy w dziedzinie poszanowania środowiska naturalnego i 
edukacji ekologicznej. Uczestniczył także w dyskusji wraz z 
saksońskim ministrem Gospodarki i Transportu oraz przed-
stawicielami niemieckiego i polskiego biznesu.

12 października w Urzędzie Miejskim odbyła się ofi-
cjalna prezentacja firmy DK System, która postanowiła za-
inwestować w Bielawskim Parku Przemysłowym przy alei 
Jana Pawła II. Jest to prężnie działająca firma wytwarzająca 
termostaty i regulatory do pomp oraz kotłów obsługujących 
m.in. układy solarne. W spotkaniu w Urzędzie uczestniczyli: 

dyrektor generalny firmy – Jacek Witkowski oraz burmistrz 
Ryszard Dźwiniel i wiceburmistrz Andrzej Hordyj.

12 października burmistrz miasta spotkał się z bielaw-
skim nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Naj-
bardziej wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy zostali 
uhonorowani Nagrodą Burmistrza. W trakcie uroczystości 
burmistrz złożył również gratulacje pedagogom, którzy uzy-
skali tytuł nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Pod-
czas spotkania odbyła się premiera filmu prezentującego in-
westycje wykonane przez miasto w ciągu ostatnich 5 lat.

Podziękowania za wyjątkową postawę i pomoc bie-
lawskim dzieciom przekazał Pani Alicji Chęcińskiej Bur-
mistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, podczas spotkania w 
Urzędzie Miejskim w dniu 24 października. Pani Alicja jest 
właścicielem firmy gastronomicznej i prowadzi stołówkę w 
Szkole Podstawowej nr 10. Mieszkanka Bielawy udowadnia, 
że można łączyć biznes z działalnością charytatywną. Firma 
Pani Alicji Chęcińskiej od kilkunastu lat prowadzi w swo-
jej stołówce akcję dożywiania dzieci. Na pomoc mogą tu-
taj liczyć uczniowie z rodzin niezamożnych, nie tylko ze 
Szkoły Podstawowej nr 10.

Burmistrz Bielawy spotkał się z Radą Rodziców i Radą 
Pedagogiczną Ekologicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Rozmawiano o przyszłości szkoły, a tak-
że działaniach, jakie władze miasta wraz z dyrektorem 
gimnazjum, nauczycielami oraz rodzicami i uczniami, 
podejmą w kierunku rozwoju placówki przy ulicy Lotni-
czej. W trakcie wizyty w szkole, która odbyła się 25 paździer-
nika, burmistrz odpowiedział również na pytania rodziców i 
nauczycieli oraz poinformował, że miasto rozpocznie sta-
rania o pozyskanie funduszy na budowę boiska sporto-
wego przy Ekologicznym Gimnazjum nr 3. 

Burmistrz Bielawy wziął udział w corocznej gali Nie-
mieckiej Fundacji Ochrony Środowiska DBU. Tym razem 
rozdanie tzw. „Ekologicznych Oskarów” odbyło się 28 paź-
dziernika w Lipsku. Ryszard Dźwiniel uczestniczył w tym wy-
darzeniu obok m.in. prezydenta Republiki Federalnej Niemiec 
Joachima Gaucka, ministra ochrony środowiska Niemiec Pe-
tera Altmaiera i premiera Saksonii Stanislawa Tillichema.

29 października wiceburmistrz Mariusz Pach gościł w 
Urzędzie Miejskim zapaśnika ZKS „Bielawianka” Grzegorza 
Majkuta, który w październikowym Pucharze Polski wywal-
czył tytuł Mistrza Polski Kadetów. Piętnastoletni zawodnik 
pojawił się na spotkaniu w towarzystwie trenera Artura Czy-
pionki i wiceprezesa klubu Jacka Zamirskiego.

7 listopada burmistrz Ryszard Dźwiniel gościł Aleksan-
drę Podgórską – mistrzynię Polski w kolarstwie MTB. Osiem-
nastolatka z Bielawy zdobyła między innymi tytuł Mistrzy-
ni Polski MTB i Mistrzyni Polski XCM, a także wywalczyła 
Puchar Polski. Ponadto, utalentowana juniorka z nasze-
go miasta zajęła wysokie szóste miejsce w austriackich Mi-
strzostwach Świata MTB oraz francuskim Pucharze Świata. 
Właśnie tych sukcesów pogratulował burmistrz Bielawy Alek-
sandrze Podgórskiej, która uczestniczyła w spotkaniu w 
towarzystwie trenera Michała Gołębiewskiego.

9 listopada podczas uroczystej gali w Hotelu Zamek na 
Skale w Trzebieszowicach, statuetki „Sudeckich Kryształów” 
w kategorii „Najlepsza impreza promująca region”, „Najlepsza 
firma rodzinna” oraz „Najlepsza inicjatywa proekologicz-
na” - trafiły do bielawskiego samorządu i firm działają-
cych na terenie Bielawy. Miasto otrzymało główną nagrodę 
plebiscytu w kategorii „Najlepsza impreza promująca region” 
za Bielawa Reggae Festiwal (Regałowisko). W kategorii 
„Najlepsza firma rodzinna” statuetkę przyznano bielawskie-
mu Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawryc-
ki. Pierwsze miejsce wśród nominowanych (nominacja dla 
Szkoły Leśnej) do nagrody w kategorii „Najlepsza inicjaty-
wa proekologiczna” zajęło Ekologiczne Centrum Odzysku 
w Bielawie, którego właścicielem jest firma ZUK Pieszyce. 
Plebiscytową Galę poprowadził znany z programu pierwsze-
go Telewizji Polskiej i radiowej trójki – Artur Orzech, a całość 
uświetniły recitale Stanisława Soyki, Jarosława Wasika, a 
także pokaz mody z jesienno-zimowej kolekcji firmy Relis oraz 
uroczysty bankiet. Wśród finalistów Plebiscytu, którego or-
ganizatorem była Telewizja Sudecka, znalazły się firmy, in-
stytucje i samorządy z powiatów świdnickiego, dzierżoniow-
skiego, ząbkowickiego i kłodzkiego.  
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Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego i Urzędu Miasta Wrocławia byli 
gośćmi burmistrza Bielawy. Wizyta wrocławskich urzęd-
ników jest efektem konferencji ekologicznej w Dreźnie, w 
której wspólnie uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich 
samorządów. Wrocławscy specjaliści z zakresu edukacji i 
ochrony środowiska byli pod dużym wrażeniem osiągnięć 
naszego miasta w dziedzinie ekologii. Najpierw 9 listopada 
odwiedzili nasze miasto pracownicy Wydziału Edukacji Urzę-
du Miejskiego Wrocławia. Z kolei trzy dni później pojawili się 
w naszym mieście przedstawiciele Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz spotkania z bur-
mistrzem, wrocławscy goście zwiedzili m.in. Szkołę Leśną, 
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii, Centrum Od-
nawialnych Źródeł Energii, Ekologiczne Centrum Odzysku, a 
także Przedszkole Ekologiczne „Parkowe Skrzaty”.  

Piętnaście par małżeńskich, które 50 lat temu po-
wiedziały sobie sakramentalne „tak”, wzięło udział w 
uroczystości Złotych Godów. Organizatorem okrągłego 
jubileuszu, który odbył się 10 listopada, był Burmistrz Mia-
sta Bielawa oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki. Tego dnia 
jubilaci uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele 
pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a następnie 
obchody Złotych Godów przeniosły się do kinoteatru, gdzie 
odbyła się główna część jubileuszu. Na początku przed ju-
bilatami wystąpił zespół Poloneziaki ze Spółdzielczego 
Centrum Kultury z nowym programem artystycznym - 
„Piosenki z lat dwudziestych i trzydziestych”. Następnie 
Burmistrz Miasta Ryszard Dźwiniel wręczył jubilatom dyplo-
my i odznaczenia pamiątkowe nadane przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 

14 listopada w auli Collegium Novum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie odbyła się gala finałowa II edycji 
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. W 
gronie laureatów znalazła się Bielawa. Certyfikat „Samorzą-
dowego Lidera Edukacji” odebrał burmistrz Ryszard Dźwi-
niel. Jury doceniło, że w ciągu minionych 5 lat Bielawa prze-
znaczyła na rozwój bazy oświatowej około 20 mln zł (z tego 
16 mln z funduszy zewnętrznych).

Kilkunastu przedsiębiorców z różnych branż i przedsta-
wicieli sektora bankowego, wzięło udział w zwołanej przez 
Burmistrza Bielawy społecznej Radzie Liderów Lokal-
nych. Spotkanie władz Bielawy z miejscowym biznesem, 
zostało poświęcone omówieniu obecnej sytuacji gospo-
darczej Bielawy, perspektywom rozwoju miasta oraz 
kondycji lokalnych firm. Podczas pierwszej części Rady 
Liderów Lokalnych, która miała miejsce w Bielawskim In-
kubatorze Przedsiębiorczości, burmistrz Ryszard Dźwiniel 
wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Hordyjem, zaprezen-
towali najnowsze inwestycje, które wpływają na rozwój go-
spodarczy miasta. Rada Liderów Lokalnych, która odbyła 
się 21 listopada, została połączona z wizytą w Zakładzie 
Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki z Bielawy, lau-
reata plebiscytu gospodarczego Sudeckie Kryształy w 
kategorii Firma Rodzinna.

23 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie w Bielawie 
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Arte. Otwarcia do-
konał jej prezes Jarosław Pilecki wraz z burmistrzem 
miasta. Uroczyste rozpoczęcie działalności lokalnego przed-
siębiorstwa, połączone było z konferencją, na której zapre-
zentowano doświadczenia spółdzielni socjalnych z terenu 
Dolnego Śląska. W wydarzeniu wzięli udział m.in. członko-
wie spółdzielni z Jeleniej Góry, Lubina i Żórawiny, a także 
przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Fundacji Roz-
woju Ekonomii Społecznej oraz instytucji samorządowych i 
stowarzyszeń. Honorowy patronat nad uroczystością ob-
jął Burmistrz Miasta Ryszard Dźwiniel. 

5 grudnia wiceburmistrz Mariusz Pach spotkał się z 
Danielem Iwanikiem – wicemistrzem Polski w motocros-
sie, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. W trak-
cie spotkania rozmawiano nie tylko o sukcesach Danie-
la, ale też o tym, aby w Bielawie wytyczyć miejsce do 
uprawiania m.in. motocrossu. 

5 grudnia wiceburmistrz Mariusz Pach uczestni-
czył w dzierżoniowskim kinie „Zbyszek” w Gali Wolon-
tariatu, zorganizowanej przez fundację ROPUH i sztab 
WOŚP w ramach projektu „Kreujemy modę na wolonta-
riat – Powiatowa Sieć Centrów Wolontariatu.

W noc sylwestrową na bielawskim rynku śpiewają-
co pożegnali 2012 rok, a  następnie  przywitali rok 2013 
Łukasz Pawlak i Roxana Duziak. Były również osobiste 
życzenia od Burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela. 
Tuż po godzinie 0.00 niebo rozbłysło sylwestrowymi fa-
jerwerkami. W tym też momencie, zgromadzeni na Placu 
Wolności bielawianie składali sobie noworoczne życze-
nia, by zaraz potem przystąpić do konkursu butelkowe-
go. 

POZYSKANE FUNDUSZE
2.425.000,00 zł z Narodowego Programu Przebudo-

wy Dróg Lokalnych na „Budowę dróg gminnych łączących 
drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 
oraz Bielawską Podstrefą WSSE INVEST-PARK – etap II 
i III”.

2.291.732,72 zł z Regionalnego Programu Operacyj-
nego – Priorytet 9 na „Budowę dróg dojazdowych do strefy 
aktywności gospodarczej - etap II”.

2.125.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyj-
nego – Priorytet 4 na „Ekomodernizację systemu energe-
tycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie”.

1,8 mln zł pozyskała Bielawa z budżetu państwa na 
modernizację murów oporowych potoku Bielawica. Jest to 
jedna z największych kwot, jaką kiedykolwiek nasze miasto 
otrzymało na wykonanie zabezpieczeń przed powodzią.

750.000,00 zł z Systemu Zielonych Inwestycji na „Eko-
modernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi w Bielawie”.

735.000,00 zł z Programu ORLIK 2012 na „Budowę 
kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ul. Polnej 2 w Bie-
lawie”.

482.792,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjne-
go – Priorytet 5 i Budżetu Państwa na „Poprawę aktywności 
energetycznej miejskiej sieci ciepłowniczej w Bielawie – mo-
dernizacja sieci w rejonie ul. Kwiatowej i osiedla Centrum”.

324.000,00 z Programu „Maluch” na Adaptację I piętra 
budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie pod po-
trzeby Żłobka Publicznego.

319.280,00 zł z Budżetu Państwa na „Organizacje 
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat”.

318.760,59 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na „Prace koncepcyjno – projektowe zmierzają-
ce do utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego”.

300.000,00 zł z Budżetu Państwa na „Usuwanie skut-
ków zdarzeń losowych w SP10”.

196.411,00 zł z regionalnego Programu Operacyjnego 
– Priorytet 6 na „Poprawę bezpieczeństwa turystów w Bie-
lawie poprzez zakup i montaż systemu GPS oraz systemu 
monitoringu miejskiego”.

178.500,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjne-
go – Priorytet 4 na „Poprawę jakości powietrza poprzez mo-
dernizację kotłowni Urzędu Miejskiego w Bielawie”.

139.240,05 zł z Regionalnego Programu Operacyjne-
go – Priorytet 6 na „Informatyzację Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bielawie”.

123.000,00 zł z Budżetu Państwa na „Modernizację i 
adaptację I piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie. 

119.693,00 zł z PO EWT Czechy – Polska I Budżetu 
Państwa na „Polsko-Czeską zdrową jesień życia”.

100.000,00 zł z Programu Radosna Szkoła na „Budo-
wę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi”.

100.000,00 zł z Budżetu Państwa na „Usuwanie skut-
ków zdarzeń losowych w Gimnazjum Ekologicznym Nr 3”.

100.000,00 zł z Programu Ministerstwa Kultury na „Mo-
dernizację widowni w Teatrze Robotniczym w Bielawie”.

98.000,00 zł z Programu „Razem bezpieczniej” na re-
alizację programu „Wspólnie dla bezpiecznej rodziny”.

92.000,00 zł z Programu poprawy bezpieczeństwa w 
Województwie Dolnośląskim na „Poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Dolnego Śląska poprzez zakup średniego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie”.

89.528,00 zł z PO EWT Czechy - Polska i Budżetu 
Państwa na „Przyjazny system polsko - czeskiej informacji 
miejskiej”.  

33.913,00 zł z Budżetu Państwa na „Usuwanie skut-
ków zdarzeń losowych w Gimnazjum Nr 1.

30.000,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskie-
go na „Konserwację urządzeń melioracji wodnych w Gminie 
Bielawa”.

14.770,00 zł z Budżetu Państwa na „Odprawy dla na-
uczycieli”.

W sumie na tzw. projekty „TWARDE” i „MIĘKKIE” 
gmina Bielawa pozyskała w 2012 r. 13.356.620,86 zł.

INWESTYCJE
W kwietniu rozpoczęła się przebudowa uli-

cy Grunwaldzkiej w Bielawie. Ulica, która pełni funk-
cję drogi dojazdowej do terenów Podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po zakończeniu inwe-
stycji współfinansowanej przez budżet państwa, ulica 
Grunwaldzka stała się drogą o wysokich parametrach 
użytkowych.  Bielawa jest jedynym miastem powiatu 
dzierżoniowskiego, które na te inwestycję otrzyma-
ło 1 mln zł w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. Wniosek złożony przez Urząd 
Miejski w Bielawie uzyskał w ocenie ekspertów Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, drugie miejsce spośród 
52. aplikacji przygotowanych przez dolnośląskie gminy. 
Uroczyste otwarcie ulicy Grunwaldzkiej nastąpiło 8 li-
stopada. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali bur-
mistrz Ryszard Dźwiniel, przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielawy Leszek Stróżyk oraz wykonawca inwestycji Pa-
weł Dąbrowski.
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30 kwietnia zakończono budowę fontanny na placu El-

fickim Ośrodka Sudety, a następnie w jej pobliżu zamonto-
wano ławki i gazony z zielenią.

20 czerwca zakończyła się budowa ogrodu dydaktycz-
nego przy Szkole Leśnej. Na terenie ogrodu znajdują się: 
piec chlebowy, pszczelarnia, zegar słoneczny, ścianka ba-
dawcza, grill kamienny, szklarnie oraz tzw. zielona klasa. 

30 lipca zakończono remont chodników, m.in. obok 
Przychodni Miejskiej przy ul. Wolności oraz na odcinku od 
ulicy Parkowej do ulicy Berlinga.

Wiceburmistrz Andrzej Hordyj, przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Stróżyk oraz prezes Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Zygmunt Kaczmarski, dokonali 22 
sierpnia symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając tym 
samym dwa nowe bloki mieszkalne. Bielawska spół-
ka TBS wybudowała przy ulicy Żeromskiego dwunasty 
i trzynasty budynek za kwotę około 7 mln zł. Wszystkie 
mieszkania znalazły swoich lokatorów. Nowo wybudowane 
TBS-y charakteryzują się nie tylko ciekawą architekturą, ale 
także funkcjonalnością.

3 września oficjalnie oddano do użytku nowy plac za-
baw przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz 
Miasta wraz z dyrektorem szkoły i przedstawicielką samo-
rządu uczniowskiego.

W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych 
wykonano szereg remontów: w Szkole Podstawowej Nr 10 
wykonano remont parkietu w sali gimnastycznej, wykonano 
modernizację dachu i remont instalacji sanitarnej na terenie 
Przedszkola Nr 7. Rekordowy pod względem zakresu i kosz-
tów był remont pierwszego piętra Żłobka Publicznego w bu-

dynku przy ul. gen. Grota Roweckiego. Przygotowano rów-
nież program pomocowy dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Od połowy września, po wszystkich odbiorach wyko-
nanych prac, mieszkańcy Bielawy mogą korzystać z odno-
wionej sali teatralnej. Zakupiono i zamontowano 300 sztuk 
foteli teatralno-kinowych, naprawiono podłogę, odnowiono 
powierzchnię ścian i sufitu sali widowiskowej, nastąpiła mo-
dernizacja okna scenicznego oraz usprawniono oświetlenie 
awaryjne, wyremontowano również hol teatru.

20 września nastąpiło oficjalne otwarcie Interaktywne-
go Centrum Poszanowania Energii, które powstało na ba-
zie znajdujących się w budynku przy ul. Sportowej zabytko-
wych, jedynych tego typu pomp w Polsce i Europie. Centrum 
wyposażone jest m.in. w laboratorium i urządzenia służące 
do produkcji energii dla celów edukacyjnych. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Bielawy Ryszard Dźwi-
niel i przedstawiciel Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowi-
ska DBU  dr Urlich Witte – Honorowy Obywatel Miasta Bie-
lawa.

26 września na terenie miasta pojawiły się nowe ta-
bliczki kierunkowe, wskazujące drogę do 30 najważniej-
szych miejsc w Bielawie. Tabliczki zostały wykonane w ję-
zykach polskim i czeskim. Zostały sfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach projektu o nazwie „Przyjazny 
system polsko-czeskiej informacji miejskiej” (85 tys. zł), z bu-
dżetu państwa (10 tys. zł) i budżetu Bielawy (5 tys. zł).

28 września została oddana do użytku siłownia plene-
rowa, wybudowana w parku miejskim. Udział w wydarzeniu 
wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, słuchacze Bielawskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie Gimnazjum Nr 
1 z Oddziałami Sportowymi oraz wielbiciele aktywnego wy-
poczynku. Pomysł wybudowania siłowni pochodzi od słucha-
czy BUTW i to oni w dużej mierze korzystają z nowej atrak-
cji od rana do późnego wieczora. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał burmistrz miasta Ryszard Dźwiniel w towa-
rzystwie przedstawicielki BUTW i ucznia Gimnazjum.

5 grudnia oficjalnie otwarto kompleks boisk sportowych, 
który powstał przy Szkole Cechu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, w ramach programu „Moje boisko - Orlik 
2012”. Amatorzy piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z górnej 
części miasta mają nareszcie obiekt, na którym mogą w pro-
fesjonalny sposób uprawiać swoje ulubione dyscypliny. Obiekt 
przy ulicy Polnej jest identyczny jak pozostałe trzy Orliki, które 
już funkcjonują w Bielawie. Posiada on sztuczną nawierzchnię, 
oświetlenie i zespół szatniowy, a całość jest w pełni ogrodzona. 
Budowę kompleksu sfinansowało Ministerstwo Sportu i Tury-
styki (470 tys. zł), Urząd Marszałkowski (260 tys. zł), Cech Rze-
miosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości (135 tys. zł) i miasto 
Bielawa (135 tys. zł). W trakcie uroczystego otwarcia Orlika, 
oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Leszek Stróżyk, Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
Kazimierz Rachowiecki i jeden z uczniów pobliskiej szkoły.

15 grudnia zakończyła się modernizacja ostatniego od-
cinka ulicy Włókniarzy w rejonie domków jednorodzinnych.

II część podsumowania ukaże się w następnym wy-
daniu gazety.

W dniu 18 stycznia 2013r. w 
Sportowym Przedszkolu Niepublicz-
nym w Bielawie, odbyło się wyjątkowe 
spotkanie ze słuchaczkami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Przybyłe panie 
zostały zaproszone na Jasełka Bożo-
narodzeniowe. Dzieci w pięknie przygo-
towanych strojach przypomniały histo-
rię narodzenia Jezusa. Przedszkolaki, 
jako mali aktorzy, doskonale wcieliły się 
w swoje role. Gościom bardzo podoba-
ło się przedstawienie, co potwierdzo-
ne zostało gromkimi brawami. Dzieci 
wręczyły paniom drobne upominki, a 
panie odwdzięczyły się słodkościami. 
Następnie wszyscy zasiedli do stołu na 
wspólny poczęstunek.. 

Po gościnie zaproszone pa-
nie opowiedziały przedszkola-
kom, co to jest Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, w jakich zajęciach 
uczestniczą i dlaczego to robią. Dzie-
ci z zaciekawieniem słuchały i do-
wiedziały się m.in. że uczestnicy Uni-

wersytetu uczą się języków obcych, 
obsługi komputera, chodzą na basen  
i bardzo aktywnie spędzają czas. Po 
rozmowie wszyscy wspólnie zaśpie-
wali kolędę. Oprócz tego panie zaśpie-
wały dzieciom fragment „hymnu Uni-
wersytetu”, który dzieciom bardzo się 
spodobał. Zdumiewające dla przed-

Odwiedziny słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Sportowym Przedszkolu Niepublicznym

Po raz pierwszy w tym roku 
przedszkolnym przyszły do Działu 
Dziecięco–Młodzieżowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. 
Żeromskiego 43 pięciolatki z grupy 
Pingwinki z Niepublicznego Przed-
szkola Montessori (Oddział Przed-
szkolny mieszczący się w Ekologicz-
nej Szkole Podstawowej nr 7) wraz 
z nauczycielką Grażyną Skoczylas. 
Bibliotekarka Jolanta Matuszczak 
wprowadziła je w magiczny świat bi-
bliotecznych książek. Poinstruowała 
dzieci, co to jest biblioteka i w jaki 
sposób wypożycza się książki, jak 
należy zachowywać się w dziale, a 
przede wszystkim zwróciła uwagę, 
że należy dbać o książki i nie można 
je niszczyć. 

Pani Jola z biblioteki zapo-
znała Pingwinki z „Kącikiem dla 
Malucha”, pokazała znajdujące się 
tam książki, zwłaszcza książki-za-

bawki oraz mieszkańców tego dzia-
łu, bajeczne postacie: Tygryska, 
Kłapouchego, Prosiaczka, Reksia, 
Włóczykija, Pannę Migotkę, Mu-
minka, Krecika i Kota w butach, z 
którymi szybko się zaprzyjaźniły. 
Przeczytała przedszkolakom dwie 
bajki: „Kruk i lisica” oraz „Kłamli-
wy pastuszek”, następnie zada-
wała pytania związane z tekstem, 
na które chętnie odpowiadały. Po-
tem maluchy oglądały z przejęciem 
nowe, pięknie ilustrowane bajki. To 
zajęcie bardzo im się podobało. Na 
zakończenie wzięły udział w zaba-
wie ruchowej zatytułowanej „Naśla-
dujemy pingwina”, będącej moty-
wem przewodnim ich grupy. Przed 
wyjściem wraz z nauczycielką wy-
pożyczyły książki do wspólnego 
czytania w sali i zapowiedziały na-
stępną wizytę w lutym.

Jolanta Matuszczak

szkolaków było to, iż w najbliższym 
czasie odbędzie się w Uniwersytecie 
zabawa karnawałowa. W związku z 
tym dzieci podarowały gościom wyko-
nane przez siebie maski karnawałowe. 

Całe spotkanie przebiegło w bar-
dzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję, 
że to dobry początek naszej współpracy.

Justyna Grzesiak
Nauczyciel Sportowego Przedszkola

Niepublicznego w Bielawie

Miejska Biblioteka Publiczna
Pingwinki  w bibliotece
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Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia, 20 grudnia 2012 roku 
odbył się w Klubie Pozytywka 
przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej niecodzienny koncert. Z reci-
talem wystąpiła Barbara Pachura 
wraz z zaproszonymi przez siebie 
gośćmi. Na scenie wystąpili: Anna 
Kosa–Sweklej i Marcin Sweklej, 
Anna Karasińska, Marta Gwiżdż, 
Urszula Kowalewska, Adam Pa-
chura i Leszek Kopeć. Atrakcją 
spotkania była przygotowana  mul-
timedialna prezentacja ze zdjęcia-
mi solenizantki  od jej narodzin do 
50-tych urodzin, które świętowała 
z tłumnie zgromadzoną w tym dniu  
publicznością.  Otrzymała od gości 
wiele kwiatów, prezentów, urodzi-
nowych kartek, nawet ze  specjal-
nie napisanymi dla niej wierszami. 

Były także  listy z życzeniami 
od Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bielawy Leszka Stróżyka i 
Burmistrza Miasta Ryszarda Dźwi-
niela: „Z okazji 50. urodzin składa-
my Pani życzenia jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz satys-
fakcji z pracy, działalności społecz-
nej i artystycznej. Życzymy wiary, 

że wszystko ma sens i nadziei, któ-
ra z nowym zapałem pozwoli pani 
spojrzeć w przyszłość. Niech każdy 
kolejny dzień Pani życia będzie nie-
zapomnianą przygodą i powodem 
do zadowolenia, niech zachwyca, 
zadziwia i zdumiewa. Dziękujemy 
za „Pozytywkę”, za chwile wzru-
szeń, za zarażanie nas pięknem 
poezji. Niech wena twórcza nigdy 
Pani nie opuszcza. Wierzymy, że 
nieprzemijająca pasja pomoże Pani 
pokonywać wszelkie przeciwności 

„50 lat minęło...” 
- urodzinowy koncert Barbary Pachury

losu i poprowadzi z nadzieją przez 
życie. Stąd nasze życzenia wie-
lu inspiracji do malowania głosem, 
muzyką oraz słowem tak pięknie, 
jak dotychczas.”  Były także ży-
czenia od Dyrekcji i grona pedago-
gicznego Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bielawie, a znany dzierżoniowski 
malarz, Marian Wódkiewicz,  po-
darował  solenizantce  przez siebie 
namalowany jej  portret.   

Barbara Pachura ciepło opo-
wiadała podczas urodzinowe-
go spotkania o osobach, które w 
szczególny sposób zapisały się w  
jej życiu. Wiele z nich wyszczegól-
niła w przygotowanej przez siebie 
ulotce. Wspominała  swoją byłą kie-
rowniczkę żłobka  Bogumiłę Gar-
bulę, gdzie pracowała czternaście 
lat, która w tym dniu także przyby-
ła na koncert. Słowa uznania skie-
rowała również w stronę  dyrektora 
MOKiS-u  Jana Gładysza.  

Jak przystało na urodzi-
ny, publiczność oraz zaproszeni 
do koncertu goście  mieli okazję 
skosztować urodzinowego tortu. W 
wyjątkowo miłej atmosferze, przy 
dźwiękach gitary, koncert  trwał do 
późnych godzin nocnych.  

Pokolenia różnią się od siebie nie 
tylko ilością lat, lecz także usposobie-
niem, poglądami, podejściem do świata 
i planami. Te różnice mogą okazać się 
dobre lub złe, pomocne lub szkodliwe. 
Starzy i młodzi tworzą całość, nawet 
gdy wiele rzeczy muszą wykonywać 
oddzielnie, bo każdy wiek ma właściwe 
sobie zadania i możliwości. Sądzę, że 
starzy ludzie są fundamentem, na któ-
rym stoją młodzi: ,,Kto zapomina o 
starych, osłabia fundament, na któ-
rym stoi, i sam w starości zostanie 
zapomniany” (Jan Paweł II). 

Młodzież Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w 
Bielawie doskonale zna tę prawdę i 
co roku w okresie bożonarodzenio-
wym odwiedza seniorów – pensjo-
nariuszy Domu Opieki Społecznej 
przy ul. Żeromskiego. Przychodzi-
my z okolicznościowym progra-
mem artystycznym, z kolędą i do-
brym słowem na rozpoczynający 
się nowy rok. Jesteśmy już ocze-
kiwani, przynosimy odrobinę rado-
ści i energię młodości, przekazuje-
my sobie znak pokoju. 

Dla młodzieży jest to czas 
wyciszenia, przewartościowania 
swojego życia, otworzenia się na 
potrzeby drugiego człowieka, tak 
pokoleniowo dalekiego. Oddala-
ją się przez ten czas spotkania od 
zgiełku, pośpiechu, egoizmu, być 
może agresji – bo tu przecież życie 
toczy się innym, zwolnionym ryt-
mem. Jest czas na rozmowy, wspól-
ne śpiewania kolęd i pieśni patrio-

Wizyta w Domu Opieki Społecznej

tycznych, wysłuchiwanie zwierzeń 
i wspomnień, podziwianie prac pla-
stycznych pensjonariuszy. I przy-
chodzą chwile refleksji nad własną 
postawą i stosunkiem do ludzi w 
podeszłym wieku (babcia, dziadek, 
sąsiadka czy sąsiad). ,,Śpieszmy 
się kochać ludzi ...” pisał ks. Twar-
dowski. Najsmutniejsze właśnie 
jest to, że rok temu był jeszcze ktoś, 
a dziś już go nie ma; że za rok też 
może kogoś już tu nie spotkamy. 

Starość według Pisma Świę-
tego to dar Boży i błogosławieństwo, 
okres, w którym powinniśmy cieszyć 
się owocami naszej pracy i czerpać 
radość z kontaktów z bliskimi. W prze-
szłości otaczano ludzi starych głębo-
kim szacunkiem. Rzymski poeta Owi-
diusz pisał, że „wielka była niegdyś 
cześć dla siwej głowy”. Grecki poeta 
Fokilides napominał: „Szanuj siwe 
włosy, a mądrego starca otaczaj czcią 
jak własnego ojca”. Na pewno myśli 
te zawierają mądrość ponadczasową, 
ale czy zawsze o tym pamiętamy?

Na pewno była to lekcja po-
kory wobec życia dla uczennic ZSZ 
CRRiMP – Marty Dajer, Emilii Madej, 
Natalii Fendor, Natalii Piotryk i Roksa-
ny Zapały, które uświadomiły sobie, że 
młodość nie jest wieczna, a życie za-
wsze ma swoją najwyższą wartość. 
,,Można przejść przez życie jak kwiat, 
można przefrunąć jak ptak, ale kwiat 
nie zawsze wyda owoc, a śpiew ptaka 
umilknie. I co pozostanie po tobie, Bra-
cie Najmilszy? Zastanów się dziś, póki 
jeszcze jest czas” (kard. S. Wyszyński). 

             Jadwiga Łakomska

,,Zamiast oczekiwać na dobroć innych, sami napełniajmy codzien-
ne życie dobrocią”  (kard. Stefan Wyszyński)

W dniu 19 grudnia 2012 roku 
odbył się we Wrocławiu I etap Ogól-
nopolskiej Olimpiady Tematycznej 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskie-
go”. W tym roku olimpiada poświęco-
na jest dziejom naszego oręża w latach 
1887-1922 ( „O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”).  W zawodach brali 
udział licealiści z 4 rejonów wojewódz-
twa dolnośląskiego (wrocławski, legnic-
ki, jeleniogórski i wałbrzyski). Wśród 43 
uczestników walczących o kwalifikację 
do finału wojewódzkiego byli 3 ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Chrobrego w Bielawie: Ra-
dosław Pohl z klasy I a, Bartek Sobol 
z II a i Grzegorz Bagiński z III a. Spi-
sali się oni bardzo dobrze w silnej staw-
ce dolnośląskich licealistów. Radosław 
Pohl zajął 6 miejsce, Bartek Sobol był 
10, a Grzegorz Bagiński został skla-

syfikowany na 18 miejscu. Dzięki temu 
w finale wojewódzkim, który odbędzie 
się 20 marca 2013 r. wystąpi 2 repre-
zentantów bielawskiego liceum - Ra-
dosław Pohl i Bartek Sobol. W ry-
walizacji weźmie udział 12 najlepszych 
uczniów szkół licealnych z Dolnego 
Śląska, a stawką będzie finał central-
ny w Warszawie. Do udziału w rywali-
zacji uczniowie przygotowywali się pod 
kierunkiem nauczyciela historii – pana 
Andrzeja Sepełowskiego. 

Gratulujemy i życzymy sukce-
sów w II etapie olimpiady !

Sukces bielawskich 
licealistów !

Marek zainteresował się grą 
w warcaby, gdy rozpoczął naukę w 
Szkole Społecznej w Bielawie, czy-
li przed dwoma laty. Do uprawia-
nia tej dyscypliny sportu został za-
chęcony przez trenera Stanisława 
Urbanka, a osiągane wyniki były 
dodatkową motywacją do trenin-
gów. Trenuje ok. 2 godzin dziennie. 
Interesuje się również  piłką nożną, 
gra w orlikach. 

Z przedmiotów szkolnych naj-
bardziej lubi matematykę, zapewne 
zamiłowanie do przedmiotów ści-
słych jest wynikiem gry w warcaby 
– gry umysłowej uczącej wyobraźni 
i logicznego myślenia.

Młody wiekiem, ale już ma na 
koncie wiele sukcesów. Najważniej-
sze z nich w 2012 roku: I miejsce w V 
Pucharze Polski w warcabach 64 po-
lowych Blitz w Sztutowie – 29 marca, 
I miejsce w Pucharze Polski młodzi-
ków do lat 10 w warcabach 100-po-
lowych w Sztutowie 28 kwietnia-1 
maja, II miejsce w Pucharze Polski 
w warcabach 100 polowych Bllitz 

młodzików do lat 10 w Sztutowie 27 
kwietnia, III miejsce w VI Pucharze 
Polski w warcabach 64 polowych w 
Sztutowie 31 marca-1 kwietnia.

Marek Barabasz jest też dru-
żynowym mistrzem Polski w warca-

Marek Barabasz- utalentowany 9-letni warcabista

bach 100 polowych w 2011 i 2012 
roku.

Młodemu warcabiście i jego 
trenerowi gratulujemy dotychcza-
sowych sukcesów i życzymy kolej-
nych.

Szkolny teatrzyk Dzieci Serca zaprezentował misterium, 
nawiązujące do pięknego wiersza K. I. Gałczyńskiego, zmusza-
jące do refleksji, osobistych wspomnień i postanowień.

Oto na rozległej, kilkuwymiarowej przestrzeni sce-
nicznej pojawiają się pokolenia wędrujących ludzi-sa-
motnych oraz zagubionych, cierpiących i pozbawionych 
uczuć, poszukujących drogi życia. Przemawia do nich 
Bóg, następnie Jan Paweł II… Ale ludzie nadal głęboko w 
sobie chowają uczucia, nie potrafią się cieszyć, żyć. Nad-
chodzi Wigilia, Boże Narodzenie i wtedy nagle wszystko 
zaczyna mieć znaczenie. Cud w Betlejem niesie za sobą 
tyle poruszających człowieka wrażeń, symboli, że nie 
może on przejść obok nich obojętnie. Szukający drogi ży-
cia znajdą się na ulicy Wielkiej Kolędy i wtedy ich szara 
codzienność  nabiera blasku, staje się tęsknym oczekiwa-
niem na Jezuska, a wreszcie radością, szczęściem i spo-
kojem, dobrocią człowieka dla człowieka. 

Ambitne, niełatwe było zadanie małych aktorów 
szkolnego teatrzyku, bo spektakl miał głęboko metaforycz-
ną wymowę. Przedstawienie jednak bardzo się spodobało, 
zostało właściwie zrozumiane. Wszystkich wzruszyła opra-
wa muzyczna, zachwycano się oryginalną scenografią. 

    J. M. Jonas
 zdjęcia: M. Tyrcha

Boże Narodzenie, 2012
Ulica Wielkiej Kolędy

w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

A podobno jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? którędy?)
...... ulica Wielkiej Kolędy.
   K. I. Gałczyński, Powrót

Szkoła Podstawowa nr 4 z językami obcymi za pan brat
Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bielawie byli w Długopolu Zdrój na 4-dniowym obozie 
szkoleniowym EUROWEEK. Dzieci nie mogły doczekać się wyjazdu, gdyż 
wiedziały, że będzie to niezapomniany i wyjątkowo spędzony czas. Na ich 
przyjazd czekali wolontariusze z całego świata,  m.in. z Gruzji, Argentyny, 
Islandii, Turcji, Indonezji, Austrii, Francji, Azerbejdżanu oraz Ukrainy, którzy 
opowiadali o swoich krajach oczywiście w języku angielskim. 

Jednak to nie wszystko… Były również gry, zabawy oraz zadania 
specjalne, jak chociażby wymyślenie własnego wynalazku i omówienie 
go w języku angielskim. Dzięki temu już po kilku godzinach nikt nie bał się 
podejść do wolontariusza i porozmawiać w języku angielskim. 

Ulubiona pora dnia nastawała po kolacji, kiedy to wszyscy uczyli się ukła-
dów tanecznych z różnych krajów. Niestety, „to co dobre, szybko się kończy” 
Ostatniego dnia obozu każdy uczeń otrzymał certyfikat uczestnictwa w „EuroWe-
ek-u - Szkole Liderów”, a potem polały się łzy... Nikt nie chciał wracać do domu i 
opuszczać wolontariuszy, dzięki którym czas spędzony w Długopolu Zdrój był ma-
giczny. Oto co uczniowie mówili o Euroweek-u: „najlepiej tu zostać i nie wracać”,  
„Euroweek to najlepszy obóz na świecie, chcę tam wrócić!” Wrócimy na pewno J 

Paulina Wojtanowska - nauczyciel języka angielskiego
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Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” ukaże się 1 marca 2013 r.

Karnawał to czas radości i 
zabawy, dlatego w naszym przed-
szkolu nie mogło zabraknąć takiej 
imprezy. Wielki bal dla 135 dzie-
ci z Przedszkola Publicznego nr 4 
w Bielawie odbył się 16 stycznia 
w sali bankietowej na ulicy Wod-
nej. Dzieci na tę okazję odpowied-
nio się przygotowały: wspólnie z 
rodzicami wybrały stroje, które im 
się najbardziej podobały. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas nie-
zwykłe osobistości: królewny, pira-
ci, wróżki, różne zwierzątka i wiele 
innych bajkowych postaci. Radości 
i emocji było mnóstwo!  Z a b a -
wę poprowadził zespół ze Świdni-
cy z „Centrum Twórczej Zabawy”, 
pod kierunkiem którego dzieci ba-
wiły się wspaniale. Wielką atrakcją 
był Kubuś Puchatek, który dołączył 

W KARNAWALE SAME BALE...

do wspólnej zabawy. Na balu nie 
zabrakło tańców, pląsów, konkur-
sów, tęczowych baniek mydlanych 
i dobrego humoru. Przedszkola-
ki tańczyły z taką pasją i radością, 
że prowadzący bal postanowili na-
grodzić wszystkich uczestników za-
bawy. Każde dziecko otrzymało na 
pamiątkę świecącą bransoletkę. O 
sukcesie imprezy świadczyły roze-
śmiane buzie przedszkolaków!

 Warto podkreślić, że ta świet-
na zabawa była również zasługą 
Stowarzyszenia Europejskich Go-
spodyń i Europejskich Gospodarzy 
z Bielawy, ponieważ to właśnie Oni 
bezinteresownie udostępnili i przy-
gotowali salę balową dla dzieci z 
naszego przedszkola. SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY!!!

  Lucyna Łuciów

21 grudnia 2012 roku do dzia-
łu dziecięco-młodzieżowego Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej zawi-
tały dzieci z Przedszkola Językowe-
go Europejska Akademia Dziecka w 
Bielawie. Bibliotekarka Jolanta Paw-
lak zaproponowała małym uczestni-
kom spotkania, aby usiedli na krze-
sełkach w utworzonym kręgu. W 
ciepłej atmosferze dzieci poznały 
kilka ważnych rzeczy związanych z 
odwiedzanym miejscem. W bibliote-
ce są regały z książkami, skrzynki z 
bajeczkami, biurko z komputerem i 
dużo kolorowych obrazków na ścia-
nach. Książeczki można oglądać na 
miejscu przy stoliczkach lub wypo-
życzyć do domu. Ważna informacja 
do zapamiętania: KSIĄŻKI już prze-
czytane MUSZĄ WRÓCIĆ do biblio-
teki PO MIESIĄCU. Dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat z grup Winogronki 
i Morelki pod opieką Agnieszki Ko-
sowskiej i Malwiny Klementowskiej 
uczestniczyły w rozmowie na temat 
dbania o książki (nie wolno przy nich 
pić i jeść, wyrywać stron, rozrzucać 
byle gdzie). 

Nadszedł czas na głośne czy-
tanie. Dzieci zasłuchały się przy za-
bawnym opowiadanku „Lepiludki” o 

przedszkolakach, które znają tysią-
ce sposobów na nudę. Przedszko-
laki z książki ulepiły z plasteliny 
gromadę ludków zwanych Lepilud-
ki, zbudowały im dom i oczywiście 
ugotowały plastelinowy obiad po-
dany na eleganckich talerzach z 
klonowych liści. Nasze spotkanie 
urozmaicone zostało dzięki zaba-
wie paluszkowej „Bałwanek”, która 
przypomniała nam o zimie i zaba-
wie na śniegu. 

Wszystko dla dzieci było 
pierwsze - spotkały się z biblio-
tekarką, oswoiły z nowym miej-
scem, dzięki krótkiej wycieczce 
po całej bibliotece (dotarły nawet 
do wypożyczalni dla dorosłych). 
Wspólnie przedstawiły zimową 
piosenkę o padającym śniegu i 
delikatnych dzwoneczkach. Ma-
luchy wysłuchały jeszcze wiersz 
„Zaproszenie dla Gwiazdora” i do-
stały podarki z biblioteki w posta-
ci gipsowych Mikołajów i kolorowe 
zakładki do książki. W podzięko-
waniu za miłe spotkanie przed-
szkolaki razem z nauczycielkami 
zostawiły w bibliotece słodką cho-
inkę i kilka pierniczków wykona-
nych przez dzieci.  Jolanta Pawlak

Pierwszy raz w bibliotece

Uczniowie klas policyjnych z Ze-
społu Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie,  w ramach 
realizowanego programu dla klas mun-
durowych uczestniczyli w zajęciach z 
przedstawicielami SPAP Samodziel-
nego Pododdziału Antyterrorystyczne-
go Policji Komendy Wojewódzkiej we 
Wrocławiu. Podczas spotkania funkcjo-
nariusze opowiedzieli wiele ciekawych 
historii na temat swojej niebezpiecznej 
służby. Uczniowie  obejrzeli również film 
ukazujący żmudny trening policjantów, 
którzy muszą do perfekcji opanować 
taktykę działań w różnych miejscach i 
sytuacjach, walkę wręcz, strzelectwo, 
nurkowanie, skoki spadochronowe oraz 
wiele innych umiejętności. 

KLASY POLICYJNE NA SPOTKANIU Z ANTYTERRORYSTAMI Ciągłe szkolenia pozwala-
ją im doskonale przygotować się 
do akcji o najwyższym stopniu ry-
zyka, jak: zatrzymania szczegól-
nie niebezpiecznych przestępców, 
zwalczanie terroryzmu, unieszko-
dliwianie różnego rodzaju bomb i 
niewybuchów oraz ochronę waż-
nych osobistości itp. 

Młodzież miała również moż-
liwość zapoznać się z uzbroje-
niem i wyposażeniem, jakie na co 
dzień jest używane przez policjan-
tów SPAP-u. W trakcie spotkania 
uczniowie zadawali wiele pytań 
dotyczących szczególnie zasad i 
kryteriów, które trzeba spełnić, aby 
pracować w szeregach  tak bardzo 
odważnych ludzi. 

Miłym akcentem zakończy-
li ten rok nasi siatkarze, wygrywa-
jąc przed własną publicznością bez 
straty seta  bardzo ważne spotka-
nie z AZS Rafako Racibórz. Satys-
fakcja jest tym większa, bowiem 
przerwana została seria sześciu 
przegranych spotkań z rzędu, ale 
najbardziej cieszy styl w jakim zo-
stało odniesione to zwycięstwo. 
Rewanż za przegraną 1:3 w Raci-
borzu udał się z nawiązką a dzię-
ki temu zwycięstwu zmniejszyliśmy 
stratę punktową do 6-tego w tabeli 
Rafako do pięciu oczek. Limit prze-
granych pechowo spotkań został 
przerwany i miejmy nadzieje, że po 
przerwie świąteczno-noworocznej 
będzie już tylko lepiej.

Bielawianka Bester - KS AZS 
Rafako Racibórz 3:0 (16, 21, 16)

Bielawianka Bester: Kurpiel, 
Szymeczko, Borkowski (K), Do-
brzański, Jerzyk, Skibicki, Botwina 
(libero) oraz Karauda, Król, Gogo-
la.

Rafako Racibórz: Lipiec, Kuć-
ma, Kowalonek, Cieślar, Galiński, 
Władarz, Taterka (libero) oraz Otlik, 
Jajus, Kubiak.

Widzów: około 300
Po tej kolejce, mimo zwycię-

stwa, nie udało się nam poprawić 
pozycji w tabeli, bowiem swoje spo-
tkanie wygrała także Gwardia Wro-
cław (3:1 w Rząśni), ale zdecydo-
wanie zbliżyliśmy się do Rybnika 
(przegrał w Tychach 1:3) oraz do 
Rząśni i Rafako. 

Aktualna tabela znajduje się 
na: http://bielawianka-siatkowka.pl/
index.php?i=51

Serdecznie dziękujemy na-
stępującym firmom za ufundowanie 
nagród dla naszej publiczności:

1. Sklep motoryzacyjny AU-
TO-EXPERT z Dzierżoniowa z ul. 
Świdnickiej 38 – Pan Paweł Kosowski 
2. Pierogarnia z ulicy Paderewskie-
go 6 (obok Salubrisu)- Pani Beata 
Mastalerz

3. Sklep sportowy FESTA 
SPORT z Dzierżoniowa - Pan An-
drzej Fedorczak

4. Restauracja Rodos z Bie-
lawy ul. Kopernika - Pan Piotr Kiner

5. Pływalnia miejska Aquarius 
– OSiR w Bielawie

*****
Kadeci  przegrywają w Kamiennej 

Górze
Kadeci Bielawianki Bester w 

trzecim meczu drugiej fazy (miej-
sca 6-9) ulegli na wyjeździe do-
brze znanemu sobie z pierwszej 
fazy rozgrywek zespołowi SIL KUS 
KUS Kamienna Góra 1:3 (15, -22, 
-21, -23). Wynik taki sam jak zwykł 
padać w rywalizacji pomiędzy tymi 
dwoma zespołami, z tym że tym 
razem po raz pierwszy zwyciężają 
gospodarze – w dwóch poprzed-
nich meczach wygrywali przyjezd-
ni. Szkoda niewykorzystanej szan-
sy, bowiem set pierwszy pokazał, 
że nasi kadeci są naprawdę moc-
ni wygrywając go do 15-tu. Potem 
jednak gospodarze wykorzysta-
li atut własnej hali i wypunktowa-
li naszych kadetów. Przegrana ta 
nie przekreśla szans na zajęcie 
6-tego miejsca na Dolnym Śląsku 
ale znacznie to utrudnia, bowiem z 
kompletem zwycięstw jest UKS Je-
dynka Syców. Zażarta rywalizacja 
o drugie miejsce w tej grupie toczy 
się na zatem pomiędzy Bielawian-
ką, Miliczem i Kamienną Górą.

Tabela rozgrywek w grupie 
J rozgrywek kadetów znajduje się 
na: http://bielawianka-siatkowka.pl/
index.php?i=52

*****
Bardzo ważne zwycięstwo z Volley 

Rybnik  

Zespół Bielawianki Bester 
przed własną publicznością poko-
nał Volley Rybnik w czterech par-
tiach. Była to trzecia wygrana z rzę-
du miejscowych w II lidze. Przed 
spotkaniem oba zespoły zajmowały 

odpowiednio 10-te i 11-te miejsce 
w tabeli grupy 2 II ligi, więc zwycię-
stwo w tym spotkaniu było na wagę 
złota. Pomimo przegranej pierw-
szej partii siatkarze Bielawianki po-
kazali w trzech następnych klasę i 
tym samym zrewanżowali się Ryb-
niczanom za przegraną w pierw-
szej rundzie 0:3.

Bielawianka Bester Bielawa - 
TS Volley Rybnik 3:1 (-18, 21, 21, 19)

Bielawianka: Kurpiel, Sdebel, 
Szymeczko, Borkowski (K), Jerzyk, 
Skibicki, Karauda (libero) oraz Pa-
cioch, Dusza, Gogola, Król, Proko-
powicz

Volley: Rybarczyk, Stajer, 
Raniszewski, Świstak, Lip (K), Ter-
lecki, Niestrój (libero) oraz Cichoń, 
Łata, Łyczko, Małysza

Po tym zwycięstwie Biela-
wianka awansowała o jedną pozy-
cję i zajmujemy 9 miejsce, ale do 
6-tego i 7-go miejsca tracimy jedy-
nie 3 punkty. 

*****
Podczas spotkania zbierane 

były pieniążki w ramach 21 Finału 
WOŚP i po podliczeniu w sztabie oka-
zało się, że zabrane zostało 245,41 
złotych. Dziękujemy naszej publicz-
ności za udział w tej szczytnej akcji.

Dziękujemy za przekazane 
nagrody dla kibiców następującym 
firmom:

1. Pierogarni II z ul. Że-
romskiego 28a w Bielawie - Pani 
Agnieszka Łomoć

2. Sklepowi motoryzacyjne-
mu AUTO-EXPERT z Dzierżonio-
wa - Pan Paweł Kosowski

3. Pływalni Miejsiej Aquarius - 
OSiR Bielawa

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

 Rzecznik Klubu BBB
         Łukasz Gryś

Bardzo pewna wygrana na zakończenie 2012 roku
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1 – 3.02
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 

godz.17.00 prod. USA
„Królewna Śnieżka” to wielki 

powrót na ekrany kin jednej z naj-
bardziej lubianych baśni świata. Tym 
razem nie w wersji animowanej, lecz 
aktorskiej. Rzecz dzieje się za sied-
mioma górami i lasami. Kiedy uko-
chany Król znika bez śladu, władzę 
w królestwie przejmuje jego bez-
względna, przepełniona złem żona. 
Królowa nienawidzi swojej pasier-
bicy, uroczej i niewinnej Śnieżki, wi-
dząc w niej swojego przyszłego wro-
ga. Ukrywa więc biedną dziewczynę 
w najdalszych komnatach ogromne-
go pałacu, skazując ją na życie w 
niewoli. Jednak dziewczyna swoją 
urodą i charakterem zwraca szybko 
uwagę bogatego i przystojnego Księ-
cia Alcotta, który przebywa w zamku 
w odwiedzinach. Zazdrosna Królo-
wa wypędza więc Śnieżkę do pobli-
skiego lasu. Tam przygarniają ją kra-
snoludki-rabusie, pod okiem których 
prawowita Królewna zmienia się w 
odważną młodą kobietę, zamierzają-
cą odzyskać swoje dziedzictwo.

8 – 10.02
GORYL ŚNIEŻEK W BAR-

CELONIE godz.17.00 prod. HISZ
Biały goryl Śnieżek, gwiazda 

zoo w Barcelonie, jest zmęczony sła-
wą i marzy o tym, aby stać się zwy-
kłym, czarnym gorylem. Korzystając z 
pomocy przyjaciół: gadatliwej czerwo-
nej pandy Dżambo oraz psotnych go-
rylątek Kunta i Kinte, organizuje wielką 
ucieczkę z zoo, aby odnaleźć Czarow-
nicę z Północy, która - jak wieść niesie 
- posiada magiczny eliksir transforma-
cji. W pogoni za lepszym futrem Śnie-
żek, panda i ich wesoła banda prze-
żyją mnóstwo przygód w malowniczej 
Barcelonie. Przyjdzie im zmierzyć się 
z gorylem rozmiaru XXXL, panem 
Kongiem, wściekłym, że przez Śnież-
ka przestał być „kingiem” zoo. Cze-
ka ich także pojedynek ze złoczyńcą, 
zwanym Luc de Sac, który chce uwię-
zić białego goryla i wykorzystać w ma-
gicznym eksperymencie.

14.02 (czwartek) godz.20.00 
seans walentynkowy

16 -17.02 (sobota, niedziela) 
godz.19.00

NIEWIERNI prod. FRA 
Najoryginalniejsza od lat kome-

dia o miłości i zdradzie, na którą - wzo-
rem „Zakochanego Paryża” i „Zako-
chanego Nowego Jorku” - składa się 
szereg niecodziennych i wyjątkowo 
zabawnych przygód miłosnych naj-
większych gwiazd francuskiego kina. 
Obok Jeana Dujardina, nominowane-
go do Oscara za wirtuozerską tytuło-
wą rolę w „Artyście”, damsko-męskie 
sekrety i kłamstewka ujawniają m.in.: 
czołowy amant znad Sekwany, Guil-
laume Canet, Gilles Lellouche i zjawi-
skowa Sanderine Kiberlain.

22 – 24.02
BEJBI BLUES godz. 19.00 

prod. POL
17-letnia Natalia (Magdalena 

Berus) urodziła dziecko. Ale to wcale 
nie była „wpadka”. Natalia ciążę za-
planowała. Razem ze swoim chłopa-
kiem Kubą (Nikodem Rozbicki) pró-
bują podołać obowiązkom rodziców, 
choć sami jeszcze na dobre nie do-
rośli. Natalia chciała mieć dziecko, bo 
fajnie jest mieć dziecko. Wszystkie 
młode gwiazdy, jak Britney Spears, 
czy Nicole Richie mają dzieci. Ale dla-
czego tak naprawdę zdecydowała się 
na macierzyństwo w tak młodym wie-
ku? Może odpowiedź kryje się w tym, 
co piszą nastolatki na internetowych 
forach? Chcą mieć dziecko, żeby w 
końcu ktoś je naprawdę kochał, żeby 
same miały kogoś do kochania.

    Kom lg

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza

1 lutego
  9.00   Kino feryjne – „ Epoka lodowcowa cz.3 ” - prod. USA
10.00  Feryjne Studio Piosenki - prowadzi Elżbieta  Zachowska 
11.00 „Mistrzostwa sportowe” play station, duży ekran – bocce 

(bule) - finał
4 lutego
  9.00    Kino feryjne – „ Epoka Lodowcowa cz.4” - prod. USA
11.00 „Zabawa przestrzenią - warsztaty architektoniczne dla dzie-

ci w wieku 6 -12  lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy 
(Ilość miejsc ograniczona) tel. 74 8335333 -galeria

5 lutego
11.00 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci 
12.00  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Ja-

cek Jabłoński 
6 lutego
  9.00 Kino feryjne – „Zaplątani ” - prod. USA  
11.00 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci 

7 lutego
11.00 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci  

12.00  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Jacek Ja-
błoński        

8 lutego
  9.00  Kino feryjne – „Jak ukraść księżyc ” - prod USA 

11.00  „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci 
11 lutego
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wznowienie zajęć II semestr 

informacje: http://www.butw.pl/tematy.html – teatr Kino-Mokis
14 lutego
16.00 MINUTKA 2013 - III Festiwal Piosenki o Miłości (wstep 2 zł) 

– teatr kino MOKiS
15 lutego
20.00 Kabaret „Neonówka” impreza biletowana  - teatr Kino-Mokis
17 lutego 
16.00  OPERETKOWY  KONCERT  WALENTYNKOWY 
Wystąpią: Elżbieta Małgorzata Mach- sopran, Jacek Szymański – 

tenor, Wiktor Szymajda- fortepian, Joanna Trzaska - skrzypce. W Pro-
gramie: najpiękniejsze duety miłosne i pieśni z „Księżniczki Czardasza”, 
„Wesołej wdówki”, „Hrabiny Maricy”, „Księżnej cyrkówki” oraz utwory z re-
pertuaru A.Bocellego i przepełnione miłością pieśni neapolitańskie. Cena 
biletu: normalne: 20 zł, ulgowe: 15 zł tylko w przedsprzedaży. - teatr Ki-
no-Mokis

18 i 25 lutego 
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykłady II semestr informa-

cje: http://www.butw.pl/tematy.html – teatr Kino-Mokis

Zajęcia stałe:
- Koło Fotograficzne  seniorów wtorki 12.00  - 16.00 galeria kory-

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

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

– 21.00 scena
- Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina prowadzi instr. 

Anna Rataj – środa g.16.00 – sala prób
- Studio Tańca  HIP-HOP prowadzi instr. Jacek Jabłoński  – wtorek 

g.16.00 – 17.30, środa 17.30  - 20.30,czwartek 19.00 - 20.30  - scena
- Bielawska Kapela Podwórkowa – środy 16.00 – sala prób orkiestry
- Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna Zychowicz  –  wtorki 17.30 – scena

21 grudnia w Sali Zapaśni-
czego Klubu Bielawianka Bielawa 
odbył się III Świąteczny Turniej w 
Brazylijskim Jiu Jitsu. Do rywali-
zacji przystąpili zawodnicy z na-
szego powiatu, dla których było to 
podsumowanie zmagań na macie. 
Zawodnicy rywalizowali w dwóch 
dywizjach: początkujący oraz za-
awansowani. Nad przebiegiem 
walk na macie czuwali trener Nor-
bert Warchoł, Michał Bobrowski 
- sędzia czasowy oraz Mateusz 
Urban - sędzia punktowy. Po za-
wodach odbyły się nominacje na 
wyższe pasy oraz belki. Niebieskie 
pasy w BJJ otrzymali Piotr Szy-
dłowski, Albert Testa oraz Szymon 
Kiejda. 

Chciałbym pogratulować 
wszystkim walczącym w turnieju 
zawodnikom , gdyż każdy z nich 
pokazał charakter w walkach oraz 
zdobył kolejne doświadczenie na 
macie. Część zawodników zaczyna 
dopiero starty na, co było dla nich 
sporym przeżyciem, walcząc przy 

28 grudnia na Pływalni Miej-
skiej „Aquarius” w Bielawie od-
były się X Sylwestrowe Zawody 
Pływackie. Były to ostatnie za-
wody w tym roku. Do startu we 
wszystkich konkurencjach zareje-
strowano ponad 100 zawodników 
z 12 klubów.  Najliczniejsza repre-
zentacja była z KS Rekin Świe-
bodzice, pozostałe kluby - UKS 
Svida Świdnica, MUKS Aquarius 
Bielawa, MKS 9 Dzierżoniów, UKP 
Manta Jelcz Laskowice, Wodnik 
Wałbrzych, UKS Delfinek Legnica, 
UKS Oxpress Bolesławiec, Piranie 
Lubin, Harpun Bolesławiec, Rede-
co Wrocław, FALA Wrocław. 

Medale dla MUKS Aquarius 
Bielawa wywalczyli: rocznik 2004 
- 25 metrów stylem grzbietowym 
- 1 miejsce Kamila Salamon z cza-
sem 0:19:84, 25 metrów stylem 
dowolnym - 1 miejsce Kamila Sa-
lamon z czasem  0:17:51, rocznik 
2003 - 50 metrów stylem grzbie-
towym - 1 miejsce Julia Kuleta z 
czasem  0:44:85, 2 miejsce  Pau-
lina Porębska z czasem   0:52:15, 

Ostatnie zmagania graplerów na macie!
tak licznie zgromadzonej publicz-
ności. Nad przebiegiem lekarskim 
podczas walk czuwał Pan Mariusz 
Malinowski. 

Chciałbym także podzięko-
wać wszystkim ludziom dobrej woli 
którzy wspierają nasze działania 
oraz pomagają nam podczas orga-
nizacji treningów, wyjazdów na za-
wody oraz organizacji turniejów – 
powiedział Norbert Warchoł.

Wyniki zawodów: kat. począt-
kujący 60kg – 1. Adrian Borowczyk, 
2. Piotr Foltyna, 3. Grzegorz Za-
jąc, 75kg – 1. Paweł Gulik, 2. Piotr 
Strzelbicki, 3. Patryk Guk, 90kg – 1. 
Kamil Kołodyński, 2. Bartosz Gór-
niak, 3. Paweł Drimel, kat. zaawan-
sowani 60kg – 1. Sebastian Pigłow-
ski, 2. Wojciech Matuszyński, 3. 
Albert Testa, 75kg – 1. Tymoteusz 
Łopaczyk, 2. Paweł Sołogub, 3. Se-
bastian Mazan.

Organizatorzy: Urząd Miasta 
Bielawa, OSiR Bielawa, ZKS Biela-
wianka Bielawa, An Medical – Ma-
riusz Malinowski.

MUKS Aquarius Bielawa na sylwestrowych 
zawodach pływackich

50 metrów stylem dowolnym - 3 
miejsce  Julia Kuleta z czasem  
0:39:95, 3 miejsce Oskar Fulbi-
szewski z czasem   0:41:61.

W klasyfikacji drużynowej re-
prezentacja Aquariusa wywal-
czyła III miejsce.

Pozostali zawodnicy z klubu 
osiągnęli dobre wyniki poprawiając 
swoje rekordy życiowe. Na zawo-
dach klas I-III, dzieci należące do 
MUKS Aquarius Bielawa obdaro-
wane zostają paczkami wypełnio-
nymi owocami. Paczki przygoto-
wuje i rozdaje na koniec zawodów  
trener Rafał Łacny. Jest to forma 
zachęty dla dzieci, która została 
wprowadzona przez trenera i za-
rząd klubu. 

Dziękujemy Burmistrzowi 
Miasta Bielawa za wsparcie klubu 
w mijającym 2012 roku. Wszystkim 
rodzicom dziękujemy za włożony 
wysiłek w funkcjonowanie klubu. 
Kibicom pływania dziękujemy za 
obecność i wspieranie podczas za-
wodów. 

Źródło:MUKS Aquarius Bielawa


