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28 grudnia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, podczas któ-
rej radni uchwalili budżet na 2013 rok 
oraz przyjęli Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową na lata 2013-2028.

Dyskusję i głosowanie nad 
projektem uchwały budżetowej po-
przedziło odczytanie przez przewod-
niczącego Rady Leszka Stróżyka: 
projektu uchwały budżetowej na rok 
2013, opinii Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
projekcie uchwały budżetowej na rok 
2013, opinii i wniosków komisji sta-
łych Rady. Ostateczną opinię Komi-
sji Budżetu i Finansów o projekcie 
uchwały budżetowej przedstawił jej 
przewodniczący Bartosz Skwara. 
Odczytano także stanowisko burmi-
strza miasta w sprawie ostatecznej 
opinii Komisji Budżetu i Finansów.

Dyskusję nad projektem 
uchwały budżetowej rozpoczął rad-
ny Paweł Pawlaczek, który w imie-
niu Klubu Radnych Platformy Oby-
watelskiej, Prawa i Sprawiedliwości 

oraz radnego niezależnego odczy-
tał oświadczenie negatywnie oce-
niające projekt uchwały budżetowej 
na 2013 rok.

Po dyskusji nad wniesiony-
mi do projektu uchwały budżetowej 
wnioskami i przegłosowaniu każ-
dego z nich, przystąpiono do gło-
sowania nad projektem uchwały  w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa 
na lata 2013-2028 oraz nad pro-
jektem uchwały budżetowej na rok 
2013. Obie uchwały zostały przyję-
te – 12 radnych głosowało za, 6 
było przeciw, a 1 się wstrzymał.

Budżet miasta na 2013 rok uchwalony

W grudniu 2012 roku minął 
półmetek obecnej kadencji bie-
lawskiego samorządu. Był to czas 
dużych inwestycji i rekordowej 
skuteczności w pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych. Tylko w ciągu 
dwóch lat Bielawa zainwestowa-
ła w rozwój około 44 mln zł. Z ko-
lei miejski budżet zasiliły fundusze 
zewnętrzne w wysokości 36 mln zł.

Przedsiębiorczość, budow-
nictwo i rozwój miasta

Największy sukces to oczy-
wiście pozyskanie inwestora do 
bielawskiej podstrefy Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej przy ulicy Grunwaldzkiej oraz 
dwóch inwestorów do Bielawskie-
go Parku Przemysłowego w re-
jonie alei Jana Pawła II. Firma 
Techspring już rozpoczęła budo-
wę swojej siedziby przy ulicy Grun-
waldzkiej, a najprawdopodobniej 
na wiosnę przyszłego roku ruszy 
się budowa zakładu produkcyjne-
go w Bielawskim Parku Przemy-
słowym. Ten sukces to efekt inwe-
stycji w budowę dróg na terenach 
przeznaczonych pod rozwój gospo-
darczy miasta. Najpierw doskona-
le skomunikowaliśmy obszar we-
wnątrz obwodnicy, dzięki czemu 
pozyskaliśmy inwestorów, a także 
rozpoczęła się w tym miejscu bu-
dowa dwóch budynków mieszkal-
nych, realizowana przez wrocław-
skiego dewelopera. Natomiast w 
listopadzie oddaliśmy do użytku 
kompleksowo zmodernizowaną 
drogę dojazdową do podstrefy eko-
nomicznej, czyli ulicę Grunwaldzką. 

W trakcie pierwszej połowy kaden-
cji uruchomiony został Bielawski 
Inkubator Przedsiębiorczości, w 
którym zatrudnienie znalazło po-
nad 100 osób. Rozpoczęła się rów-
nież adaptacja poprzemysłowego 
obiektu na Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości, który roz-
pocznie działalność w pierwszych 
miesiącach 2013 roku. 

Ważne jest również to, że 
młode rodziny z naszego mia-
sta mogły łatwiej otrzymać nowe 
mieszkanie, bez zaciągania dużych 
kredytów. W tym roku bowiem od-

daliśmy dwa nowe budynki w ra-
mach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. W mieście przybyło 
więc 48 mieszkań w dobrym stan-
dardzie. 

Istotną inwestycją była budo-
wa rond na węźle ulic Dzierżoniow-
ska – Wolności – Piławska oraz na 
skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z 
ulicą Wojska Polskiego. Zdecydo-
wanie ułatwiła ona kierowcom co-
dzienne poruszanie się w tych re-
jonach miasta. Realizując duże 
inwestycje drogowe nie zapomnia-
no o remontach już istniejących 
dróg. W ciągu minionych dwóch lat 
remontom poddano ulice: Brzeż-

ną i Tkacką, Szpakową, Konopnic-
kiej, Włókniarzy, Bankową, Lipową, 
Przeskok i Różaną. Wybudowano 
również drogę prowadzącą od uli-
cy Marksa do przychodni zdrowia 
Astra.

Turystyka i rekreacja
Po raz pierwszy w historii 

Bielawy otwarta została dla miesz-
kańców i turystów strzeżona plaża 
nad jeziorem. Uruchomiona została 
również fontanna na placu Elfickim 
oraz zamontowano w jej pobliżu 
ławki i gazony z zielenią. 

Świetnym pomysłem była 
budowa siłowni plenerowej w Par-
ku Miejskim. Doskonałe przyjęcie 
tej inwestycji przez mieszkańców 
przesądziło o tym, że miasto bę-

Kadencja na półmetku

31 grudnia 2012 roku Bielawa liczyła 31395 
mieszkańców – w tym 16912 kobiet i 14483 mężczyzn. 
W porównaniu z rokiem 2011 liczba mieszkańców 
zmniejszyła się o 260 osób, podczas gdy rok wcześniej 
różnica ta wynosiła 333 osoby. To sygnał, że zaczyna 
zmniejszać się ilość osób opuszczających nasze miasto.

W 2012 roku urodziło się 262 dzieci – 121 dziew-
czynek i 141 chłopców. W porównaniu do roku poprzed-
niego są to o 24 urodzenia więcej. To też dobry znak, gdyż 
do ubiegłego roku liczba urodzeń systematycznie malała.

Minimalnie, bo o 7 osób wzrosła w porówna-
niu z rokiem poprzednim liczba zgonów. Zmarły 
202 kobiety i 194 mężczyzn – łącznie 396 osób.

Liczba osób, które wymeldowały się z miasta 
wyniosła 417 (211 kobiet i 206 mężczyzn), podczas 
gdy rok wcześniej zanotowano 446 wymeldowań (221 
kobiet i 225 mężczyzn).

Na teren Bielawy przybyło 241 osób (130 ko-
biet i 111 mężczyzn), co w porównaniu z 2011 rokiem 
oznacza wzrost o 14 osób. Z zagranicy przybyły 24 
osoby (8 kobiet i 16 mężczyzn), ale za granicę wyje-
chało 25 osób (22 kobiety i 13 mężczyzn).

W 2012 roku na terenie miasta odnotowano 
599 przemeldowań (314 kobiet i 285 mężczyzn). Są 
to o 73 przemeldowania więcej niż w 2011 roku.

W 2012 roku zarejestrowano 281 małżeństw 
i 114 rozwodów. Przed rokiem było o 44 małżeństwa 
mniej i mniej o 10 rozwodów.         Barbara Lesiewicz

Bielawa w statystyce

Na ręce władz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bielawie ofic-
jalnie przekazano kluczyki do 
nowego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Od tej chwili bielaw-
ska OSP ma nowoczesny, świetnie 
wyposażony i bardzo funkcjonal-
ny samochód, który w stu procen-
tach spełnia oczekiwania naszych 
ochotników. Prezes jednostki 
Wojciech Orman i jej naczelnik Ar-
tur Dudek, odebrali kluczyki z rąk 
burmistrza Ryszarda Dźwiniela 
oraz przewodniczącego Rady Miej-
skiej Leszka Stróżyka. 

Zakup wozu bojowego, któ-
rego koszt wyniósł około 645 tys. 
zł, został sfinansowany przez: mi-
asto Bielawa (318 tys. zł), wojew-
ództwo dolnośląskie (92 tys. zł), 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska (130 tys. zł) oraz 
Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej (105 tys. zł). 

W trakcie uroczystości, któ-
ra odbyła się 17 grudnia w remizie 

OSP przy ulicy Brzeżnej, zaprezen-
towano nowy samochód. 

Burmistrz, który miał okazję za-
siąść za kierownicą wozu bojowego, 
powiedział m.in. - „Zarówno sam po-
jazd jak i jego wyposażenie robią duże 
wrażenie. Niemniej, życzę bielawskim 
strażakom, aby samochód musieli 
wykorzystywać jak najrzadziej”. 

Bielawska Ochotnicza Straż 
Pożarna jest jedną z najlepszych 
jednostek tego typu na Dolnym 
Śląsku. Corocznie bielawscy straża-
cy, którzy włączeni są do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 
wyjeżdżają do akcji około 130. razy. 
Jak sami mówią, teraz dzięki nowo-
czesnemu samochodowi, będą się 
czuć o wiele pewniej, a ich interwen-
cje będą jeszcze skuteczniejsze. 

  Łukasz Masyk

Strażacy mają nowy samochód

Dwie drogi otrzymały nazwy
Droga wewnętrzna, przebiegająca od ul. Bohaterów Getta do ul. Przemysłowej  otrzymała nazwę ul. 

Poziomkowa. Natomiast droga wewnętrzna, przebiegająca od ul. Kruczej do działki o numerze geodezyjnym 
854/4 Obręb Południe otrzymała nazwę ul. Makowa.

Nadając nazwy drogom, radni przychylili się do prośby mieszkańców położonych tam działek.          BL
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Przyjęty na 2013 rok budżet 
po stronie dochodów zamyka się 
kwotą w wysokości 88.987.379 
zł, a po stronie wydatków kwotą 
88.423.119 zł. Nadwyżka budże-
towa stanowi więc kwotę 564.260 
zł. Na inwestycje planuje się prze-
znaczyć około 6,5 mln zł. Najwię-
cej pieniędzy miasto wyda w nad-
chodzącym czasie na oświatę, bo 
aż 22,2 mln zł, a 13,7 mln zł na po-
moc społeczną. Zaplanowano też 
zmniejszenie poziomu zobowiązań 
finansowych poprzez wykupienie 
obligacji na kwotę 6 mln zł. 

Uchwała budżetowa i najważ-
niejsze załączniki do tej uchwały są 
zamieszczone na str. 3 i 4.

Ponadto radni rozpatrzyli pro-
jekty uchwał w sprawach:

- nadania Medalu Honorowe-
go Za zasługi dla Miasta Bielawa,

- zmieniająca uchwałę Nr 
XLIII/311/09 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 24 czerwca 2009 r. W sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Bielawa na lata 2007-2013,

- przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 
2013-2015,

- stwierdzenia zgodności 
projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru B w re-
jonie ulicy grunwaldzkiej i Ceglanej 
w Bielawie z ustaleniami studium,

- miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
obszaru B w rejonie ulicy Grun-
waldzkiej i Ceglanej w Bielawie,

- metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności,

- wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości,

- zmian budżetu gminy na 
2012 rok,

- zmiany uchwały Nr 
XXVIII/290/12 Rady Miejskiej Bie-
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dzie chciało wybudować drugi „plac zabaw dla doro-
słych”, tym razem na terenie Ośrodka Wypoczynko-
wego „Sudety”.

Z kolei fani skateboardingu doczekali się rozbu-
dowy skateparku przy ulicy Wojska Polskiego i otwar-
cia w tym miejscu Skateplazy. Inwestycja przyczyniła 
się z pewnością do promocji miasta i rozwoju jednej 
ze sztandarowych imprez, jaką jest Lines of Bielawa. 

Od niedawna turystom odwiedzającym nasze 
miasto łatwiej jest poruszać się po Bielawie. Szcze-
gólnie piesze wycieczki ułatwiają tabliczki kierunko-
we, które napotkać można na większości skrzyżowań. 
Wskazują one drogę do instytucji publicznych, atrakcji 
turystycznych czy zabytków. 

W ramach promocji miasta wybudowane zostały 
także przy wjazdach do Bielawy tzw. „witacze”, opu-
blikowano album fotograficzny „Bielawa w obiekty-
wie” i ustawiono tablice informacyjne przy zabytkach 
i atrakcjach turystycznych. Natomiast na terenie Góry 
Parkowej otwarta została wspólnie z Nadleśnictwem 
Świdnica, turystyczna ścieżka dydaktyczna.

Oświata
Po raz kolejny znaczące inwestycje wykonano 

w miejskiej oświacie. Niezwykle ważną zmianą było 
utworzenie nowoczesnego, publicznego żłobka przy 
ulicy Grota Roweckiego, które codzienną opieką ota-
cza ponad 80. dzieci. Ponadto kompleksowej moder-
nizacji poddano Ekologiczną Szkołę Podstawową nr 
7. Wyremontowano nie tylko elewację budynku, ale 
również gabinety lekcyjne i korytarze. Oprócz tego 
na terenie szkoły wybudowano Orlika i nowoczesny 
plac zabaw. Orlik powstał również na terenie Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, nato-

miast przy Gimnazjum nr 1 wybudowano kompleks 
lekkoatletyczny. Obiekty rekreacyjne zyskały także – 
Gimnazjum nr 2 (bieżnia), Szkoła Podstawowa nr 10 
(boisko do siatkówki i koszykówki oraz plac zabaw), a 
także Szkoła Podstawowa nr 4 (plac zabaw). 

Dużą inwestycję przeprowadzono w Gimnazjum 
nr 3, gdzie wykonano termomodernizację całego bu-
dynku. Między innymi za wymienione wyżej działania 
miasto otrzymało w 2012 roku tytuł Samorządowego 
Lidera Edukacji, w ramach II edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Ekologia
W ramach rozwoju ekologii wybudowaliśmy na 

terenie Szkoły Leśnej ogród dydaktyczny, który stano-
wi dopełnienie całej inwestycji i sprawia, że ekologicz-
na placówka jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla mło-
dych przyrodników. Tutaj warto podkreślić, że dzięki 
pozyskanym funduszom zewnętrznym, Bielawa za-
płaciła za budowę Szkoły Leśnej, którą rocznie odwie-
dza około 3,5 tys. osób – 222 tys. złotych.

Uruchomione zostało także Interaktywne Cen-
trum Poszanowania Energii, które powstało na bazie 
zabytkowej przepompowni wody w rejonie ulicy Spor-
towej. Centrum jest placówką, w której ekolodzy mogą 
poznawać ciekawe zjawiska przyrody, ale także wyko-
nywać doświadczenia z dziedziny fizyki i chemii. 

Warto dodać, że przedstawiciele bielawskiego 
Urzędu Miejskiego uczestniczyli w wielu międzynaro-
dowych konferencjach, na których dostrzeżono dzia-
łania Bielawy w sferze edukacji ekologicznej. Efektem 
prowadzonej promocji było szkolenie, jakie w tym te-
macie bielawscy urzędnicy zorganizowali dla przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i Urzędu Miasta Wrocławia. 

Kadencja na półmetku
lawy z dnia 31 października 2012 
roku w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Bielawa 
na lata 2012-2027,

- określenia stawki dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budże-
towego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bielawie oraz określenia szcze-
gółowych zasad i trybu udzielania i 
rozliczania tej dotacji,

- Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Bielawie na 
rok 2013,

- wyrażenia zgody na odstą-
pienie od żądania zwrotu bonifikaty,

- przyjęcia dotacji przez Gmi-
nę Bielawa w celu realizacji projek-
tu pod nazwą „Ekomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie” 
na rok 2013,

- zaciągnięcia pożyczki przez 
Gminę Bielawa w celu realizacji 
projektu pod nazwą „Ekomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej Nr 10 
z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie” na rok 2013,

- 2 uchwały dotyczyły nada-
nia nazwy ulicy w Bielawie.

Radni odstąpili od głosowania 
nad projektem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

Radni rozpatrzyli także pa-
kiet projektów uchwał w sprawach 
uzupełnienia składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej (do pracy w ko-
misji zostali włączeni radni Stani-
sław Lenartowicz i Paweł Pawla-
czek)  oraz planów pracy: Komisji 
Rewizyjnej na 2013 rok, a pozosta-
łych komisji, czyli: Komisji Budże-
tu i Finansów, Komisji Planowania 
i Rozwoju Gospodarczego, Komi-
sji Oświaty, Spraw Społecznych 
i Zdrowia, Komisji Promocji Mia-
sta i Współpracy Europejskiej oraz 
Komisji Statutowej - na I półrocze 
2013 roku.

 Barbara Lesiewicz

Budżet miasta na 2013 rok uchwalony

Podczas grudniowej sesji 
Rady Miejskiej Bielawy radni pod-
jęli uchwałę o przyznaniu Mieczy-
sławowi Sedlaczkowi Medalu „Za-
służony dla Miasta Bielawa”.

Mieczysław Sedlaczek to wie-
loletni działacz sportowy. Od 1980 
r., kiedy rozpoczął pracę w „Biel-
bawie” dał się poznać jako znako-
mity organizator turniejów „Dzikich 
drużyn” w piłce nożnej i siatkowej 
oraz jako organizator zawodów 
narciarskich i festynów zimowych. 
Po latach działalności w bielaw-
skim Kole Towarzystwie Krzewie-
nia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej, które-
go był założycielem, przyniósł się 
do TKKF „Sowa”, gdzie objął sta-
nowisko prezesa, które piastuje do 
dzisiaj. Był organizatorem licznych 
turniejów o zasięgu regionalnym, 
zawodów strzeleckich, ogólnopol-
skich zawodów kulturystycznych, a 

także zawodów i mistrzostw w ko-
larstwie dla amatorów i oldbojów.

Obecnie Mieczysław Sedla-
czek nadal prowadzi działalność 
rekreacyjną, organizuje zajęcia 
sportowe, zawody i turnieje, a tak-

Medal „Zasłużony dla Miasta Bielawa” 
dla Mieczysława Sedlaczka

że festyny rekreacyjne. Uruchomił 
i prowadzi strzelnicę sportową, or-
ganizuje zawody strzeleckie.

Przez wszystkie lata swojej 
działalności dał się poznać jako 
człowiek sumienny, pracowity, od-
dany młodzieży i lokalnej społecz-
ności. W pełni więc zasługuje na 
uhonorowanie Medalem „Zasłużo-
ny dla Miasta Bielawa.

Urząd Miejski w Bielawie 
przypomina przedsiębiorcom pro-
wadzącym sprzedaż napojów alko-
holowych, że z dniem 31 stycznia 
2013 roku upływa termin złoże-
nia pisemnego oświadczenia o 
wartości sprzedaży poszczegól-
nych rodzajów napojów alkoho-
lowych w punkcie sprzedaży w 
roku poprzednim tj. 2012 (podsta-
wa prawna art. 111 ^ust. 4 ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1356 j.t.). 

Ustawodawca w art.111 
^określił sposób i terminy wnosze-
nia opłaty oraz jej wysokość. Nie-
złożenie oświadczenia w wyzna-
czonym terminie i niedokonanie 

stosownej opłaty spowoduje wyga-
śnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 12). 

Przedsiębiorca, którego ze-
zwolenie wygasło, może wystąpić z 
wnioskiem o wydanie nowego ze-
zwolenia nie wcześniej niż po upły-
wie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Referacie Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej 
tut. Urzędu, ul. Piastowska 1 pokój 
Nr 2 lub pod numerem telefonu 74 
832-87-55.

Jednocześnie informuję, że 
druk oświadczenia można pobrać 
ze strony internetowej: bip.um.bie-
lawa.pl (zakładka – wnioski do po-
brania – Referat Spraw Społecz-
nych i Działalności Gospodarczej).

WAŻNE dla osób prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych

UWAGA
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie informuje, że w dniu 

14 lutego 2013 roku odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Związku.
I termin 14 luty 2013r godz.11.00, II termin tego samego dnia godz.11.30. Zebranie odbędzie się w siedzi-

bie Związku przy ul. Piastowskiej 2A. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
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Uchwała Budżetowa na rok 2013 
Rady Miejskiej Bielawy

Nr XXXI/315/12
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i), art. 51 ustawy  z dnia 08 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2001 roku Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art.  215, art. 216 
ust. 2, art.217, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie          88.987.379 zł 
 w tym:
 1) dochody bieżące  81.963.130 zł
 2) dochody majątkowe 7.024.249 zł    
wymienione  w załącznikach:
a)  Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2013 według źródeł,
b)  Nr 2- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2013 według działów,
c)  Nr 3- Dochody budżetu gminy na rok 2013 w układzie działów, rozdzia-

łów i paragrafów.
2.  Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie       88.423.119 zł
 w tym:
 1) wydatki bieżące  81.963.130 zł
 2) wydatki majątkowe  6.459.989 zł 
wymienione w załącznikach:
a) Nr 4- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2013 rok według działów, 
b) Nr 5- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2013 rok według działów i rozdziałów,
c) Nr 6- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2013 rok z podziałem na wydatki 

bieżące i majątkowe.
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2013 określony w załączniku Nr 7.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich 

oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp określone w załączniku Nr 8.
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń 

 i gwarancji udzielonych przez Gminę  w wysokości 294.299 zł.
§ 2
1. Ustala się nadwyżkę  budżetu gminy w wysokości 564.260 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.600.000 zł z tytułu :
a) sprzedaży innych papierów wartościowych 4.600.000 zł
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

1.000.000 zł 
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości      6.164.260 zł z tytułu:
a) wykupu innych papierów wartościowych 6.000.000 zł
    b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 164.260 zł    
określone w załączniku  Nr 9.
§ 3
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowe-

go w wysokości 2.000.000 zł, 
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war-

tościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.164.260 zł. 
§ 4 
1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                    240.000 zł
2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości                                        1.100.000 zł
z tego:
1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym 820.000 zł
2)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 280.000 zł
§ 5
Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2013 w zakresie określonym w  załączniku Nr 10. 

§ 6
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu  budżetowego  

na 2013 rok w zakresie określonym w  załączniku Nr 11.
§ 7
Ustala się plan rachunków dochodów wydzielonych  jednostek budżetowych i 

wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 w zakresie określonym w załączniku Nr 12.
§ 8
Ustala się plan przychodów i kosztów, w tym  dotacje podmiotowe dla insty-

tucji kultury na 2013 rok określone w załączniku  Nr 13.
§ 9
Ustala się  plan dochodów i wydatków związanych  z realizacją zadań, z zakresu 

administracji rządowej zleconych Gminie na 2013 rok określony w załączniku  Nr 14.
§ 10
Ustala się  dochody związane z realizacją zadań w roku 2013, z zakresu ad-

ministracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające prze-
kazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11
Ustala się dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należą-

cym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku  Nr 16.
§ 12
Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska        

na rok 2013 określony w załączniku Nr 17.
§ 13
Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w 

drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 
2013 określony w załączniku nr 18.

§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragra-

fami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i 
wynagrodzeniami z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację pro-
gramów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofi-
nansowaniem ze środków UE.

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościo-
wych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowe-
go w wysokości 2.000.000 zł.

3) Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania pa-
pierów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 6.164.260 zł na sfinanso-
wanie rozchodów budżetu gminy na rok 2013.

§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 16
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2013 roku.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2013
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

           w zł

LP WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
I PÓŁROCZE
2012 ROK

PRZEWIDY-
WANE
WYKONANIE
W 2012 ROK

PLAN
NA ROK
2013

%
5:4

1 2 3 4 5 6

A DOCHODY BIEŻĄCE 39.404.658 78.816.350 81.963.130 104,0

1

Dochody z podatków i opłat 4.779.614 9.203.130 13.088.230 142,2
1) podatek rolny 135.568 240.000 246.000 102,5
2) podatek od nieruchomości 3.599.218 7.200.000 8.120.000 112,8
3) podatek leśny 12.697 24.000 20.200 84,2
4) podatek od środków transportowych 73.230 152.000 155.000 102,0
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12.464 22.000 22.000 100,0
6) podatek od spadków i darowizn 96.106 120.000 120.000 100,0
7) opłata od posiadania psów 16.570 22.000 22.000 100,0
8) wpływy z opłaty targowej 90.273 210.000 210.000 100,0
9) wpływy z opłaty skarbowej 46.460 100.000 100.000 100,0
10) podatek od czynności cywilnoprawnych 227.709 500.000 510.000 102,0
11) wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 61.100 85.000 3.065.000 3605,9
12) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 296.482 390.000 390.000 100,0
13) wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 30 30 100,0
14) zaległości z podatków i opłat zniesionych        x 100 x
15) wpływy z opłaty produktowej 7.032 8.000 6.000 75,0
16) wpływy z różnych opłat 71.649 80.000 69.000 86,3
17) rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 33.026 50.000 33.000 66,0

2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.136.154 14.628.961 14.833.975 101,4
1) podatek dochodowy od osób fizycznych 6.081.463 14.378.961 14.533.975 101,1
2) podatek dochodowy od osób prawnych 54.691 250.000 300.000 120,0

3 Wpływy z usług 3.127.161 6.500.000 6.765.878   104,1

4

Dochody z gospodarowania majątkiem gminy 4.361.219 8.406.000 8.416.000 100,1
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.134.752 8.126.000 8.126.000 100,0

2) wpływy z opłat za zarząd  i użytkowanie wieczyste nieruchomości 226.467 280.000 290.000 103,6
5 Pozostałe dochody ogółem 583.788 1.047.320 1.261.870 120,5

1) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od  osób fizycznych i prawnych 35.075 170.000 429.000 252,4
2) wpływy z różnych dochodów 366.447 514.480 480.520 93,4
3) pozostałe odsetki 104.028 186.998 188.350 100,7
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36.645 93.000 93.000 100,0
5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 29.751 71.000 71.000 100,0

6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny 11.452 11.452 x x
7) wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proce-
dur,    o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 390 390 x x

6

Subwencja ogólna 13.114.028 23.091.128 23.823.507 103,2
1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.509.924 9.019.845 9.554.824 105,9
2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.365.136 13.593.347 13.905.794 102,3
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 238.968 477.936 362.889 75,9

7 Dotacje i środki na wydatki bieżące 7.299.748 15.939.811 13.773.670 86,4
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 881.152 3.305.103 1.362.900 41,2
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami 4.077.144 8.213.471 8.153.308 99,3

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z 
organami administracji rządowej 50.050 99.800 1.500 1,5

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami 
samorządu terytorialnego) 1.871.554 3.359.911 3.623.911 107,9

5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów  publicznych 3.000 9.300 x x
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 237.323 558.172 258.896 46,4

7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 179.525 364.054 373.155 102,5

8) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na  dofi-
nansowanie własnych zadań bieżących x 30.000 x x

8 Wpływy do wyjaśnienia 2.946 x x x
B DOCHODY MAJĄTKOWE 2.822.527 16.617.047 7.024.249 42,3
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.188.806      11.231.047 1.142.249 10,2

1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofi-
nansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   x 260.000 x x

2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie  lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych x 473.000 x x

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł x 435.000 x x
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich orazśrodków, o których mowaw art. 5 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.378.719 8.170.047 392.249 4,8

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 199.318 1.893.000 x x
6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  x x 750.000 x

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.241.850 5.351.000 5.882.000 109,9
3 Wpływy z tytułu  przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego  przysługującego osobom   fizycznym w prawo  własności 2.641 35.000 x x
OGÓŁEM DOCHODY 42.227.163 95.433.397 88.987.379 93,2

Od 1 stycznia obowiązują nowe 
ceny za dostarczaną wodę i odprowa-
dzane ścieki. Taryfy zostały opracowane 
przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” z 
Dzierżoniowa w oparciu o przepisy usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o za-
twierdzenie taryf oraz warunków rozli-
czeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wysokość cen oraz stawki opłat 
abonamentowych przedstawiają się na-
stępująco:

Dla GOSPODARSTW DOMOWYCH
Cena za dostarczoną wodę – 

3,61 zł/m3.
Stawka miesięcznej opłaty 

abonamentowej
- dla odbiorcy rozliczanego wg 

wodomierza głównego – 9,05 zł/od-
biorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej – 1,46 
zł/odbiorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierzy w punkcie czerpalnym 
wody w budynku wielolokalowym – 3,52 
zł/odbiorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
przepisów dot. przeciętnych norm zuży-
cia wody – 7,59 zł/odbiorcę,

Cena za odprowadzane ścieki 
– 3,67 zł/m3,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego – miesięcznie 6,50 zł/od-
biorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza lub urządzenia pomiaro-
wego w budynku wielolokalowym – 
miesięcznie 3,52 zł/odbiorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – miesięcznie 5,04 
zł/odbiorcę. 

Dla POZOSTAŁYCH ODBIOR-
CÓW

Cena za dostarczoną wodę – 
4,05 zł/m3.

Nowe ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Stawka miesięcznej opłaty 
abonamentowej

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego – 9,67 zł/od-
biorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zużytej – 1,46 
zł/odbiorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
przepisów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody – 8,21 zł/odbiorcę.

Cena za odprowadzone ścieki 
– 5,39 zł/m3,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
wodomierza głównego lub urządzenia 
pomiarowego – miesięcznie 7,38 zł/
odbiorcę,

- dla odbiorcy rozliczanego wg 
przepisów dot. przeciętnych norm zu-
życia wody – miesięcznie 5,92 zł/od-
biorcę.

UWAGA: Do cen stawek wymie-
nionych wyżej opłat dolicza się obowią-
zujący w dniu sprzedaży podatek VAT 
(stawka podatku VAT do 31 grudnia 
2012 r. wynosiła 8%). 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY 
BIELAWA NA 2013 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW w zł
LP. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEWIDYWA-

NE WYKONANIE 
WYDATKÓW  
W 2012 ROKU

PLAN NA
2013 ROK

Z TEGO ZADANIA

WŁASNE ZLECONE
1 2 3 4 5 6 7
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 96.405 24.920 24.920 -
2. 150 Przetwórstwo przemysłowe 5.128.247 94.000 94.000 -

3. 600 Transport i łączność 17.822.572 15.704.251 15.704.251 -
4. 630 Turystyka 66.007 65.600 65.600 -
5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.180.761 8.868.066 8.868.066 -
6. 710 Działalność usługowa 229.000 196.500 196.500 -
7. 750 Administracja publiczna 7.016.632 7.257.647 7.060.437 197.210
8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

5.637 5.598 - 5.598

9. 752 Obrona narodowa 400 400 - 400
10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
1.360.300 754.575 753.575 1.000

11. 757 Obsługa długu publicznego 2.888.773 3.124.290 3.124.290 -
12. 758 Różne rozliczenia 474.657 1.359.000 1.359.000 -
13. 801 Oświata i wychowanie 24.472.272 22.289.988 22.289.988 -
14. 851 Ochrona zdrowia 477.907 390.000 390.000 -
15. 852 Pomoc społeczna 14.315.666 13.772.932 5.823.832 7.949.100
16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej
1.182.608 900.364 900.364 -

17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.023.912 787.936 787.936 -
18. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
9.152.876 8.666.932 8.666.932 -

19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego

2.081.455 1.900.120 1.900.120 -

20. 926 Kultura fizyczna 3.795.034 2.260.000 2.260.000 -

OGÓŁEM 100.771.121  88.423.119 80.269.811 8.153.308

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 
Rady Miejskiej Bielawy nr XVII/171/11
z dnia 28 grudnia 2011 roku   

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012 

Nr zada-
nia Nazwa zadania inwestycyjnego Realizu-

jący

Rok 
rozpoczę-
cia / Rok 
zakończe-
nia

Nakłady do 
poniesienia  
w latach 
2012-2017

Inwestycje gminne w 2012 
w tym:

z tego 
pomoc 
innym 
j.s.t.

Środki własne 
Gminy

Środki 
zewnętrzne

1 2 3 4 5 6 7 8
I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 911 730 3 492 973 3 299 000
Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy 73 590 11 973
Paragraf 6050

19 Zakup wiat przystankowych IZP 2012/2016 73 590 11 973
Rozdział  60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1 300 000 0
Paragraf 6300

90 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinki Dzierżoniów-Łagiewniki IZP 2013 1 300 000 0
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 7 538 140 3 481 000 3 299 000
Paragraf 6050 

91 Budowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3017 D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Bielawską 
Podstrefą WSSE INVESTPARK IZP 2012 3 330 000 2 331 000 999 000

27 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych IZP 2012/2017 858 140 100 000
9 Przebudowa dróg – projekty IZP 2012 50 000 50 000

Paragraf 6057
5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - etap II IZP 2012 2 300 000 0 2 300 000

Paragraf 6059
5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - etap II IZP 2012 1 000 000 1 000 000
II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000 100 000 100 000
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 200 000 100 000 100 000
Paragraf 6050

88 Budowa placu zabaw przy SP 10 z Oddziałami Sportowymi IZP 2012 200 000 100 000 100 000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 000 000 300 000 700 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000 000 300 000 700 000
Paragraf 6057

72 Rewitalizacja parku miejskiego IZP 2012 700 000 0 700 000
Paragraf 6059

72 Rewitalizacja parku miejskiego IZP 2012 300 000 300 000
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 1 250 000 450 000 800 000
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1 150 000 350 000 800 000

1 2 3 4 5 6 7 8
Paragraf 6050

23 Budowa hali sportowej IZP 2012 50 000 50 000
29 Zagospodarowanie Łysej Góry IZP 2012 50 000 50 000

99 Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie IZP 2012 1 000 000 200 000 800 000

26 Modernizacja  Pływalni AQUARIUS IZP 2012 50 000 50 000
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000
Paragraf 6050

68 Zagospodarowanie OWW Sudety IZP 2012 50 000 50 000
24 Zagospodarowanie Góry Parkowej IZP 2012 50 000 50 000
III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140 000 140 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 000 140 000
Paragraf 6060

54 Wykup gruntu GN 2012 140 000 140 000
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000 20 000
Rozdział 71035 - Cmentarze 20 000 20 000
Paragraf 6050

50 Rozbudowa cmentarza komunalnego IZP 2012 20 000 20 000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 100 000 670 000 1 430 000
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 650 000 520 000 130 000
Paragraf 6050

48 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej IZP 2012 650 000 520 000 130 000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1 450 000 150 000 1 300 000
Paragraf 6057

28 Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie IZP 2012 1 300 000 0 1 300 000
Paragraf 6059

28 Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie IZP 2012 150 000 150 000
IV ROZWÓJ OPROGARMOWANIA I INFORMATYKI

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 20 000
Rozdział 75023 - Urzędy miast 20 000 20 000
Paragraf 6060

39 Zakup sprzętu i programów komputerowych INF 2012 20 000 20 000
V OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 000 50 000
Rozdział 75023 – Urzędy miast 50 000 50 000
Paragraf 6050

77 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1 IZP 2012 50 000 50 000
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000 000 150 000 850 000
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 1 000 000 150 000 850 000
Paragraf 6057

6 Szkoła Leśna w Bielawie IZP 2012 850 000 0 850 000
Paragraf 6059

6 Szkoła Leśna w Bielawie IZP 2012 150 000 150 000
VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000 20 000
Rozdział 75495 - Pozostała działalność 20 000 20 000
Paragraf 6050

56 Monitorowanie miasta IZP 2012 20 000 20 000
VIII NAKŁADY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4 000 000 4 000 000
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 4 000 000 4 000 000
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją pro-
jektu pn.: „Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości”. SP 2012 4 000 000 4 000 000

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 088 027 2 088 027
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 088 027 2 088 027
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego IT 2012/2013 5 505 285 2 088 027

RAZEM 24 217 015 11 501 000 7 179 000

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

pl. Wolności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  
przeznaczonych  do zbycia, stanowiący załącznik Nr 1,2,3 do Zarządze-
nia Nr  6/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. oraz stanowiący załącznik Nr 1,2 do 
zarządzenia Nr 1/13 z dnia 3 stycznia 2013 r.

16 grudnia po raz drugi w hi-
storii miasta Bielawa przy współ-
pracy Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości w Biela-
wie, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, Misji Nowa Nadzieja 
oraz Urzędu Miasta Bielawa zor-
ganizowano Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. W tym wprowadzają-
cym w świąteczny nastrój dniu, na 
mieszkańców Bielawy i okolic cze-
kały występy artystów, mikołajkowe 
niespodzianki oraz świąteczne sto-
iska. Odwiedzającym świąteczne 
stoiska podczas Jarmarku Bożo-
narodzeniowego, towarzyszyły wy-
stępy na scenie lokalnych artystów. 
Bielawianie mogli również obej-
rzeć widowisko jasełkowe przygo-
towane przez Zespół Szkół CRR 
oraz uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy. 

Uroczystość odwiedziło w 
sumie kilka tysięcy mieszkańców, 
których do przyjścia na plac Wol-
ności zachęciły kiermasze, warsz-
taty rękodzielnictwa oraz wspólne 
kolędowanie. Najmłodszym uczest-
nikom Jarmarku największą przy-
jemność sprawiła „Gwiazdkowa 
niespodzianka”, podczas której wo-
lontariusze bielawskiej Misji Nowa 
Nadzieja rozdawali mikołajkowe 
paczki. Na stoisku bożonarodze-
niowym Cechu Rzemiosł Różnych 
i Zespołu Szkół CRR w Bielawie 
rozkoszować się można było sma-
kiem pysznego chleba ze smal-

cem. Sponsorami i jednocześnie 
darczyńcami na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym w Bielawie byli: Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości w Bielawie, Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w 
Bielawie, Gmina Bielawa, „Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego” Jerzego 
Gawryckiego, „Piekarstwo i Cu-
kiernictwo” Adama Bober z Biela-
wy, „Piekarnia – Cukiernia” Marii 
Sobczak z Bielawy, „Piekarstwo” 
Tadeusza Palucha z Bielawy, „Pie-
karstwo – Cukiernictwo”  Mirosła-
wa Kwiatkowskiego z Bielawy, 
„Piekarnictwo” Stefana Nawrot 
z Bielawy, „Cukiernictwo” Teresy 
Jankowskiej z Pieszyc, „Piekar-
nia. Sklep Ogólnospożywczy” Jac-
ka Mikołajczaka z Bielawy, „Pie-
karstwo, cukiernictwo” Państwa 
Pawłowskich z Pieszyc, „Usługi 
Ogólnobudowlane” Andrzeja Ja-
worskiego z Bielawy, „Zakład Bu-
dowlano – Elektryczny” Kazimie-
rza Rachowieckiego z Bielawy, 
Leśniczówka „Kamień” Państwa 
Dąbrowskich z Bielawy, Państwo 
Andrzejewscy z Bielawy oraz Mi-
sja Nowa Nadzieja. Wszystkim 
sponsorom, darczyńcom i osobom 
zaangażowanym w organizację II 
Jarmarku Bożonarodzeniowego w 
Bielawie serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie, otwartość i życzli-
wość.

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura CRRiMP w Bielawie

II JARMARK BOŻONARODZENIOWY W BIELAWIE
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
z późniejszymi zmianami / oraz uchwały nr XXV/272/12 Rady Miejskiej 
Bielawy z dnia 29 sierpnia 2012 r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicz-
nego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
DLA obszaru W REJONIE ulic KWIATOWEJ I STEFANA ŻEROMSKIE-
GO w bielawie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24 stycznia 2013 r. do 

22  lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie Gospodar-
ki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumen-
tu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowe-
go  planu odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi na-
leży składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
8  marca  2013 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
/Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami/, każdy może 
wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi 
i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za po-
mocą 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 8 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BIELAWY

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

5. grudnia 
podczas otwarcia 
nowego kompleksu 
boisk sportowych 

„ORLIK 2012” przy Zespole Szkół 
Cechu Rzemiosł Różnych w Biela-
wie, w obecności m.in. p. Juliana 
Golaka z Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, p. Mirosława Bo-
guckiego – Radnego powiatu dzier-
żoniowskiego, Burmistrza Miasta 
Bielawa p. Ryszarda Dźwiniela i 
jego zastępcy p. Andrzeja Hordyja 
oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Bielawy p. Leszka Stróżyka, a 
także władz rzemiosła ze Świdnicy, 
Dzierżoniowa, Bielawy i Ząbkowic 
Śląskich, wręczono odznaczenia 
rzemieślnicze. Odznaczenia wrę-
czono nie tylko zasłużonym Człon-
kom Cechu, ale również osobom, 
które od wielu lat współpracują z 
Cechem i wspierają wszelkie inicja-
tywy podejmowane przez bielawski 
Cech.

SUDECKĄ ODZNAKĘ RZE-
MIOSŁA za aktywne uczestnictwo 
w życiu i działalności Cechu Rze-
miosł Różnych w Bielawie oraz Ze-
społu Szkół Cechu Rzemiosł Róż-
nych otrzymali: Zbigniew Dygas, 
Mieczysław Wypych – bielawscy 
rzemieślnicy, Józef Brylski – wie-
loletni przyjaciel naszego Cechu, 
Maria Tomsia – Dyrektor Zespołu 
Szkół CRR w Bielawie, Katarzyna 
Wierzbicka – Dyrektor Cechu Rze-

miosł Różnych w Bielawie, Elżbie-
ta Bodziony – wieloletni pracownik 
Zespołu Szkół CRR, Paulina Paw-
lak – pracownik CRRiMP w Biela-
wie.

HONOROWĄ ODZNAKĘ 
RZEMIOSŁA za czynne uczestnic-
two w życiu społecznym bielaw-
skiego Cechu oraz bardzo dobrą 
współpracę otrzymali: Jan Kante-
luk – bielawski rzemieślnik, Marze-
na Gawlik – pracownik CRRiMP w 
Bielawie oraz wieloletni przyjaciele 
bielawskiego Cechu – Ewa Glura 
– Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy oraz Julian Golak z Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego.

SREBRNY MEDAL IMIENIA 
JANA KILIŃSKIEGO wręczono 
bielawskim rzemieślnikom w oso-
bach: Lucyny Pilarczyk, Bogdana 
Błaszczyka, Andrzeja Jaworskie-
go, Ryszarda Rzońcy, Waldemara 
Sadolewskiego oraz Janusza Sul-
żyńskiego.

Aktu dekoracji zasłużonych 
osób dokonali Kazimierz Racho-
wiecki – Prezes izby Rzemieśl-
niczej w Świdnicy i jednocześnie 
Starszy bielawskiego Cechu wraz 
z Jerzym Jankowskim – Człon-
kiem Rady świdnickiej Izby i jedno-
cześnie Pierwszym Podstarszym 
dzierżoniowskiego Cechu.

/-/mgr inż. Katarzyna Wierz-
bicka

Dyrektor CRRiMP w Bielawie

WRĘCZONO ODZNACZENIA 
RZEMIEŚLNICZE

18 grudnia w siedzibie Zarzą-
du Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
spotkaniu opłatkowym uczestniczy-
ło 65 członków związku, choć chęć 
udziału w tym szczególnym spotka-
niu wyraziło znacznie więcej osób, 
ale sala nie jest na tyle duża, by 
mogła wszystkich pomieścić.

Gośćmi spotkania byli: Le-
szek Stróżyk – przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy, burmistrz 
Ryszard Dźwiniel, ks. prałat dr 
Stanisław Chomiak – proboszcz 
parafii pw. WNMP i wikary tej pa-
rafii – ks. Daniel Marcinkiewicz, 
Ewa Glura – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół  Bielawy oraz Beata Ja-
gieła-Pastuszka – kierownik Re-
feratu Spraw Społecznych i Dzia-
łalności Gospodarczej w Urzędzie 
Miejskim.

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
dokonał krótkiego podsumowania 
minionego roku, nakreślił plany na 
3013 rok, a przede wszystkim zło-
żył życzenia świąteczne i nowo-
roczne wszystkim obecnym i nie-
obecnym członkom związku. 

Po odmówieniu modlitwy i za-
śpiewaniu kolędy, życzenia zdro-
wia, szacunku dzieci i dobrej eme-
rytury przekazał ks. prałat, który 
powiedział: „Wszystkich tulę do 
serca i dzielę się opłatkiem”. 

Po podzieleniu się opłatkiem, 
wszyscy zasiedli do wigilijnego sto-
łu z tradycyjnymi potrawami: barsz-

czykiem, rybą, kapustą z grochem, 
kompotem z suszonych owoców, 
makiełkami i ciastami. 

Prezes związku, Tadeusz Ko-
walczyk, złożył wszystkim życzenia 
świąteczno-noworoczne i podzię-
kował osobom, które włożyły bar-
dzo dużo pracy i serca, by spotka-
nie jak najlepiej się udało. Przede 
wszystkim Wandzie Stępień-Ko-
walczyk, Marii Czyżewskiej,  pań-
stwu Genowefie i Janowi Lekkim 
oraz Jadwidze Zawodzińskiej.

Opłatkowe spotkanie emerytów

*****
Prezes Tadeusz Kowalczyk 

wraz z członkami Związku serdecz-
nie dziękuje  panu Burmistrzowi 
Ryszardowi Dźwinielowi za bły-
skawiczną reakcję na prośbę o 
wymianę wykładziny podłogowej 
w siedzibie Związku. Wykładzina 
została już położona w całej sali 
oraz na zapleczu. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni władzom miasta za po-
moc – powiedział prezes. 

  B. Lesiewicz

20 grudnia Środowiskowy 
Dom Samopomocy i Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej zorganizowa-
ły spotkanie wigilijne dla swoich 

Spotkanie wigilijne

podopiecznych. Uczestniczyło w 
nim ponad 50 osób, a gośćmi spo-
tkania byli: wiceburmistrz Andrzej 
Hordyj, radna Stefania Pagórska 

oraz ks. Bartłomiej Łuczak - odby-
wający staż w kościele pw. WNMP 
w Bielawie.

Życzenia zdrowych, pogod-
nych świąt i wszelkiego dobra w 
Nowym 2013 roku złożył w imieniu 
władz miasta i swoim wiceburmistrz 
Andrzej Hordyj, były życzenia od 
Grażyny Smolińskiej - dyrektor  
ŚDS i DDPS, natomiast ks. Bartło-
miej Łuczak życzył zdrowia, które 
wszystkim jest tak potrzebne oraz 
by Boże Dziecię znalazło miejsce 
w każdym sercu. Byście w Waszym 
życiu odnajdywali nadzieję na lep-
sze jutro.

A potem już było łamanie się 
opłatkiem, wspólna wieczerza i 
śpiewanie kolęd.

  B. Lesiewicz

Słowa wiersza Adama Asny-
ka stały się myślą przewodnią 
montażu słowno- muzycznego, 
który uczniowie z  Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bie-
lawie zaprezentowali 3 grudnia 
2012r. w Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sztuki.

Podczas spotkania słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku młodzi bielawianie przed-
stawili  program artystyczny, po-
święcony niezwykle ważnemu 
wydarzeniu w historii Bielawy, a 
mianowicie buntowi bielawskich 
tkaczy. Adepci sztuki wraz ze 
swoimi opiekunami zostali  za-
proszeni do udziału po tym, jak  
kilka dni wcześniej zaprezento-
wali swój program artystyczny 
na uroczystej konferencji, po-
święconej życiu i twórczości Ger-
harta Hauptmanna.  W y -
stęp uczniów spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i uznaniem 
wśród lokalnej społeczności, dla-
tego też młodzi ludzie otrzymali 
propozycję zaprezentowania  go 
jeszcze raz szerszemu audyto-

rium. Za oprawę słowno- mu-
zyczną odpowiedzialne były pa-
nie Kamilla Jelonek i Katarzyna 
Stróżak, natomiast prezenta-
cję multimedialną, towarzyszą-
cą przedstawieniu przygotowały 
panie Barbara Olejnik i Anna 
Kuś–Smaga.

Młodzi ludzie z niezwykłym 
zaangażowaniem i artyzmem sta-
rali się przedstawić wydarzenia, 
które odcisnęły swoje piętno na 
kartach dolnośląskiej historii. Su-
gestywnie opracowane teksty, 
połączone z nie mniej wymowną 
muzyką i doskonale korelującą 
z całością oprawą multimedialną 
sprawiły, że występ młodych ludzi 
wywołał wiele pozytywnych emocji 
i wzruszenia. Bez wątpienia przed-
stawienie to na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich widzów, któ-
rym losy bielawskich tkaczy stały 
się bliższe.

Ważne jest zatem, aby 
przeszłość naszego regionu 
była przybliżana dzieciom jak 
najwcześniej, ponieważ wszy-
scy powinniśmy znać wydarze-

nia, które związane są nieroze-
rwalnie z naszym miastem. To 
była nie tylko  wspaniała lekcja 
historii, w której uczestniczy-
li młodzi bielawianie, ale także 
wielkie przeżycie dla wszystkich 
uczniów ESP7.

Udział dzieci w spotkaniu 
bielawskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku dał możliwość mądre-
go spędzenia czasu i zaprezen-
towania swoich mocnych stron, 
a przede wszystkim pokazał, że 
przeszłość naszego regionu nie 
jest nam obojętna. Poza tym była 
to doskonała okazja do integracji 
dwóch pokoleń, które na co dzień 
często się mijają. Warto zatem, 
aby spotkania młodych ludzi z re-
prezentantami Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku na stałe wpisały się 
w bielawską tradycję, gdyż jest to 
szansa na zbliżenie i zjednoczenie 
wszystkich. 

Wydarzenia z 1844 roku na 
stałe wpisały się w historię nasze-
go regionu i pamięć o nich wciąż 
trwa. Dziś wiele się zmieniło w na-
szej Bielawie. Młodzi ludzie czują 
się tu wolni i szczęśliwi. Z tym mia-
stem związana jest  ich przeszłość, 
teraźniejszość a także i przyszłość. 
Jest to bowiem „miejsce u zbiegu 
dróg(…), nasz pępek świata…”. 
Dbajmy zatem o jego pamięć -  kul-
tywujmy tradycję i kulturę regionu.

Kamilla Jelonek
Katarzyna Stróżak

„Miejcie nadzieję…” - czyli uczniowie ESP7  w hołdzie bielawskim tkaczom
„Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną 
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 
Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową, 
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, 
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową 
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.”
      Asnyk
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Następne wydanie 
„Wiadomości Bielawskich” ukaże się 1 lutego 2013 r.

Artykuły, które nie zmieściły się w tym wydaniu gazety, ukażą się w wydaniu następnym.

Po raz siedemnasty w Eko-
logicznej Szkole Podstawowej nr 
7  w Bielawie wręczano nagrody 
„najlepszym z najlepszych”, czy-
li tym spośród uczniów szkół pod-
stawowych w naszym mieście, 
którzy polegając na swojej wiedzy 
zmierzyli się z bardzo trudnymi 
pytaniami podczas Międzyszkol-
nego Konkursu „Omnibus 2012”  
 W tym roku Konkurs odbył się 
14 grudnia i wzięło w nim udział 
8 uczniów: czwartoklasista, pią-
toklasista i sześciu szóstoklasi-
stów.  Szkołę Podstawową nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi repre-
zentowali: MARTYNA WRÓBEL  
i OSKAR STAJNO, Zespół Szkół 
Społecznych – ALEKSANDRA 
MIZERSKA  i MICHAŁ CZUBA-
TY, Szkołę Podstawową nr 10 
z Oddziałami Sportowymi – JU-
LIA BUDZISZEWSKA i KLAUDIA 
ADAMCZAK,  Ekologiczną Szkołę 
Podstawową nr 7 - MARCIN STAN-
KIEWICZ i ADRIAN BŁONIEWSKI. 

Pytania zadawane podczas 
konkursu miały bardzo szeroki za-
kres, obejmowały zagadnienia za-
równo z zakresu przedmiotów na-
uczania, jak również dotyczące 
wiedzy ogólnej o świecie zaczerp-
niętej z wielu źródeł  np. różnego 
rodzaju mediów. 

Zmagania konkursowe za-
kończyły się następującym wy-
nikiem: I miejsce zdobył Oskar 
Stajno - uczeń, który BEZBŁĘD-
NIE  odpowiedział na 10 finało-
wych pytań i reprezentował Szko-
łę Podstawową nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi, II miejsce uzyskał 
Michał Czubaty z Zespołu Szkół 
Społecznych, a III miejsce  uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi – Mar-
tyna Wróbel. Zwycięzcom GRA-
TULUJEMY!. 

Każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom, nagrodę lub upomi-
nek.

Oprac. Krystyna Grzyb

„OMNIBUS 2012”

Dzięki uprzejmości Pana 
Mieczysława Sedlaczka, bielaw-
ski TKKF „SOWA” zorganizował 
dla uczniów klas policyjnych Ze-
społu Szkół i Placówek Kształcenia 
Zawodowego w Bielawie zajęcia 
strzeleckie z broni pneumatycznej 
długiej.

Zajęcia były przeprowadzone 
w ramach prezentu mikołajkowego 
od instruktorów TKKF „Sowa” dla 
uczniów klas policyjnych rocznika 

KLASY POLICYJNE NA ZAJĘCIACH STRZELECKICH
I i II. Szkoła z „Żeroma” nawiązała 
współpracę z Bielawskim Klubem 
Strzeleckim. Uczniowie będą mogli 
pod okiem instruktorów strzelectwa 
i prowadzących zajęcia w  klasach 
mundurowych: por. Mariuszem 
Moszyńskim i kpt. Jarosławem 
Szynkarkiem, zdobywać umiejęt-
ności strzeleckie, przygotowując 
się w ten sposób do  Ogólnopol-
skiego Turnieju Klas Policyjnych, 
w którym jedną z konkurencji jest 
umiejętność strzelania z karabinka 
pneumatycznego. 

  Zajęcia na strzelnicy są jed-
nym z elementów programu jaki 
realizują uczniowie klas policyj-
nych. W ostatnim czasie mieli oka-
zję uczestniczyć w cyklu spotkań w 
innych jednostkach mundurowych: 
Areszcie Śledczym i Komendzie 
Powiatowej Policji w Dzierżonio-
wie, 31 Batalionie Radiotechnicz-
nym oraz Straży Miejskiej w Biela-
wie.  Na tych zajęciach uczniowie 
mogą zapoznać się ze specyfiką i 
zadaniami, jakie wykonują służby 
mundurowe.

I Konkurs Literacki na Utwór 
Inspirowany Fotografiami Bielawy 
miał swój finał 17 grudnia 2012 r. 
Organizatorzy, czyli Gimnazjum nr3 
w Bielawie, redakcja rocznika „Bi-
bliotheca Bielaviana” i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Bielawie, nie 
spodziewali się takiego odzewu. 
Na konkurs wpłynęło 76 prac – naj-
więcej od uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. 

Jury w składzie: prof. Ryszard 
Waksmund, Jadwiga Stępień, Edy-
ta Paluch, Urszula Ubych i dr Ra-
fał Brzeziński miało trudne zadanie 
- wyłonić z tak wielu prac o wyso-
kim poziomie artystycznym ścisłą 
czołówkę. Udało się to, choć pozo-

stał żal, że laureatów mogło być tak 
niewielu.

Oto wyniki: kategoria szko-
ły podstawowe - I miejsce Nata-
lia Pompa z Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7 w Bielawie, II 
miejsce Julia Pastuszka ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie, wyróżnie-
nie - Agnieszka Broda  ze Szkoły 
Podstawowej  nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bielawie, kategoria 
szkoły ponadpodstawowe - I miej-
sce  Malwina Joachimiak z Gim-
nazjum nr1 w Bielawie, II miejsce 
Jan Chrzan z Zespołu Szkół Spo-
łecznych w Bielawie, wyróżnienie - 
Anna Matejczyk  z  Gimnazjum nr 

Konkurs literacki rozstrzygnięty 2 w Bielawie, kategoria dorośli - I 
miejsce Anna Bulewska, II miejsce 
Waldemar Broda.

Podczas uroczystej Gali Fi-
nałowej, która odbyła się w Gim-
nazjum nr 3, przewodniczący jury 
prof. Ryszard Waksmund z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego podsumował 
konkurs. Zaznaczył, że jego temat 
(zredagowanie utworu poetyckiego 
lub prozatorskiego będącego ko-
mentarzem do fotografii) ) nie był 
łatwy i wymagał od uczestników 
bogatej wyobraźni i nie lada kunsz-
tu literackiego. Wielu wybitnych 
poetów i pisarzy, m.in. Maria Ko-
nopnicka, miało w swoim dorobku 
utwory inspirowane obrazami. Au-
torzy utworów nadesłanych na kon-
kurs wykazali się zarówno bogatą 
wyobraźnią, jak i kunsztem literac-
kim. Kończąc swój miniwykład, pro-
fesor wyraził nadzieję, że uczestni-
cy kolejnych konkursów dostarczą 
wszystkim równie ciekawych wra-
żeń.

          E.P.

W ramach corocznych imprez 
czytelniczych pod nazwą „Spotkanie 
z pisarzem” uczniowie mieli moż-
ność spotkać się z tak znanymi i ce-
nionymi autorkami, jak Wanda Cho-
tomska czy Joanna Papuzińska. 
Gośćmi  naszymi byli też popularni 
twórcy młodszego pokolenia pisa-
rzy: Arkadiusz Niemirski, Grzegorz 
Kasdepke, Izabela Klebańska, Mar-
cin Pałasz, Paweł Beręsewicz.

W tym roku ta doroczna impreza 
czytelnicza została wpisana w harmo-
nogram realizacji szkolnego projektu 
edukacyjnego pod nazwą „Książka na-
szym przyjacielem”. I tak, na począt-
ku grudnia swoje spotkanie autorskie 
odbyła u nas Beata Ostrowicka, laure-
atka licznych nagród literackich, dobrze 
znająca problemy dzieci i młodzieży. 
Już od początku ujęła dzieci bezpo-
średniością  i zaskarbiła sobie ich sym-
patię. Znaczną część spotkania zajęła 
prezentacja najnowszej książki autorki 
zatytułowanej „Jest taka historia”. To 
pięknie napisana opowieść o Januszu 
Korczaku. Czytelnik sylwetkę niezwy-
kłego lekarza i pedagoga poznaje  z 
perspektywy dziewięcioletniego narra-
tora, Jasia, który uwielbia słuchać opo-
wieści swojej babci Frani – wychowanki 
Domu Sierot Janusza Korczaka.

Uczniowie słuchali zaproszo-
nego gościa z zainteresowaniem. 
Podobały im się zasady panują-
ce wśród dzieci w Domu Sierot, a 
zwłaszcza Sąd Koleżeński i związa-
ne z nimi: szczerość i prawdomów-

ność. Pisarka uświadomiła wszyst-
kim, że dzieci mają swoje prawa, 
że uczą się na błędach swoich i cu-
dzych, że należy wybaczać kolegom, 
że obowiązki uczą samodzielności, 
odpowiedzialności i wytrwałości w 
dążeniu do upragnionego celu. 

Autorka zarekomendowała też 
inne swoje książki. Mówiła o cieka-
wostkach związanych z powstaniem 
niektórych z nich. Dzieci zadawały wie-
le pytań. Chciały wiedzieć, skąd pisar-
ka czerpie pomysły na książki, która z 
nich jest jej ulubioną, czy od dzieciń-
stwa chciała zostać pisarką, jak długo 
pisze się książkę. Przy okazji okazało 
się, że kilkoro naszych uczniów rów-
nież… pisze książki. Pani Beata po-
traktowała ich wypowiedzi bardzo po-
ważnie i podpowiedziała, że ważną 
rzeczą jest, aby siadając do pisania 
książki znać jej zakończenie, wtedy 
przesłanie jest bardziej czytelne.

Był też krótki, interesują-
cy wykład na temat technicznego 
aspektu powstawania książki, jej 
druku i składania. A na koniec  - po-
dziękowania, życzenia i autografy,  
jakże cenna zdobycz i pamiątka, 
którą będzie się przechowywało 
długie lata w domowej biblioteczce.

Cieszymy się, że w kończą-
cym się Roku Janusza Korczaka 
pisarka  przybliżyła naszym uczniom 
sylwetkę tego wielkiego człowieka 
i podkreśliła, że naprawdę książka 
może być przyjacielem człowieka. 
Wystarczy tylko po nią sięgnąć…

Autorka książki o Januszu Korczaku gościem bielawskiej „dziesiątki”

Postkubizm, donżuani, her-
bata marki „Lipton”, pięćdziesię-
ciogroszówka - z takimi ortogra-
ficznymi łamigłówkami zmagali się 
uczestnicy XVIII Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego zor-
ganizowanego przez ZSO w Bie-
lawie. W konkursie wzięli udział 
uczniowie bielawskich szkół gim-
nazjalnych: Gimnazjum nr 1, Gim-
nazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 
5. Spośród szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu dzierżoniowskiego 
zaangażowały się takie szkoły jak: 
ZSO im. Bolesława Chrobrego, ZS 
w Bielawie oraz LO nr 1, LO nr 2, 
ZS nr 1, ZS nr 2 i ZS nr 3 w Dzier-

żoniowie. W zmaganiach wzięło 
udział aż 47 uczniów ze szkół gim-
nazjalnych i licealnych. 

Celem konkursu było popu-
laryzowanie umiejętności popraw-
nego pisania i szeroko pojętej kul-
tury języka, a mottem przewodnim 
było hasło: „Słowa ulatują, pismo 
zostaje.” Na zwycięzców skompli-
kowanego dyktanda, którego autor-
ką była p.Teresa Rodak z ZSO w 
Bielawie, czekały atrakcyjne nagro-
dy książkowe. 

W kategorii szkół gimnazjal-
nych I miejsce zajęła Anna Wi-
śniewska z Gimnazjum nr 2, II 
miejsce zostało przyznane Zuzan-

nie Butrym z bielawskiego Gimna-
zjum nr 5, a III miejsce otrzymała 
Jessica Opioła, również przedsta-
wicielka G5. Pośród uczestników 
ze szkół ponadgimnazjalnych I 
miejsce zajęła Agnieszka Trawni-
czek z LO nr 1 w Dzierżoniowie, II 
miejsce przypadło Michałowi Ci-
chockiemu, także z I LO, a na III 
miejscu uplasowała się Klaudia 
Rokoszna z bielawskiego LO. 

Konkurs nie należał do najła-
twiejszych, dlatego też wszyscy na-
grodzeni zasługują na gratulacje, a 
uczniów, którym nie powiodło się 
w tym roku, zapraszamy do spró-
bowania swoich sił w przyszłorocz-
nych zmaganiach.

 Edyta Adamska kl.2a LO

Ortograficzne omnibusy
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Jako uczniowie bielawskie-
go liceum mieliśmy okazję wziąć 
udział w warsztatach na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym we Wrocła-
wiu, w ramach projektu YURA, któ-
re miały na celu dostarczyć nam 
wiedzy na temat kierunków takich 
jak: mechatronika i ochrona śro-
dowiska. W projekcie brali udział 
uczniowie z bielawskiego liceum 
i Gimnazjum nr  5 w Bielawie. W 
ostatni dzień zaprosiliśmy do wy-
jazdu także uczniów z Gimnazjum 
nr 2 w naszym mieście. Projekt 
został sfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski województwa dol-
nośląskiego ze środków unijnych i 
trwał od maja do listopada bieżą-
cego roku. Naszym opiekunem na-
ukowym na uczelni była Pani prof. 
Deta Łuczycka, koordynatorką pro-
jektu Pani Kamila Zaustowicz we 
współpracy z Panią Danutą Gier-
czak.

Zajęcia składały się z części 
teoretycznych i praktycznych, któ-
re pozwoliły nam poczuć się jak 
prawdziwi studenci. Wykładowcy 

Warsztaty w ramach projektu YURA
prowadzący zajęcia mówili wiele 
ciekawych rzeczy, które z pewno-
ścią przydadzą się nam w przyszło-
ści. Mogliśmy dowiedzieć się wie-
le na temat energii odnawialnych, 
czy budowy oczyszczalni ścieków. 
Mieliśmy także okazję zaprojekto-
wać osadniki i pracować w labora-
torium, co z pewnością było najcie-
kawszą częścią projektu. Pomiędzy 
zajęciami organizatorzy projektu 
zapewnili nam posiłek.

Uważamy, że takie zajęcia 
są świetnym sposobem, aby na-
brać doświadczenia na przyszłość. 
Mimo, że wykłady były dłuższe niż 
lekcje w szkole, nie żałujemy na-
szych wyjazdów, gdyż po każdym z 
nich wracaliśmy z większą wiedzą, 
a dodatkowo każdy z nas otrzymał 
certyfikat, który w przyszłości uła-
twi nam znalezienie pracy w tych 
zawodach. Za rok również czekają 
nas takie wyjazdy, których nie mo-
żemy się już doczekać.

 Sandra Strachanowska
 Darek Miller

18 - 20.01
EPOKA LODOWCOWA. 

WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW. 
godz.17.00 prod. USA

Wszystko zaczyna się jak 
zwykle - Wiewiór biegnie za żołę-
dziem, w końcu go łapie i kiedy z 
siłą kładzie go na ziemi, ten pęka 
i następuje niewyobrażalne trzę-
sienie, w efekcie którego Maniek, 
Diego i Sid odłączają się od resz-
ty stada. Maniek traci kontakt z 
ukochaną żoną Elą i córką Brzo-
skwinką. Między ojcem, a nastolat-
ką dochodziło ostatnio do kłótni o 
jej znajomość z przystojnym Etha-
nem. Maniek uważa, że chłopak 
nie jest dobrą partią dla jego ma-
łej księżniczki. Nie tylko Maniek ma 
problemy. Diego i Sid też borykają 
się ze swoimi. Diego pozostaje ka-
walerem i wydaje się, że jest szczę-
śliwy. Zaprzecza temu, że rodzina 
Mańka rozmiękczyła jego serce - 
upiera się, że jest groźnym zabój-
cą. Wszystko się zmienia, kiedy 
poznaje tygrysicę Shirę. Miłość nie 
jest prosta, zwłaszcza ta pomiędzy 
tygrysami szablozębnymi. Proble-
my Sida są zupełnie inne. Sid od 
lat nie ma kontaktu z rodziną, aż 
tu nagle wpada na swoją babcię. A 
staruszka nie jest łatwa w kontak-
tach...

25 – 27.01
WYSPA SKAZAŃCÓW  godz. 

19.00 prod. SZW
Norwegia, początek XX wie-

ku. Pełna śniegu i przejmującego 
zimna, odizolowana od świata wy-
spa Bastoy, na której działa ośrodek 
poprawczy dla nastoletnich chłop-
ców. Bastoy to istne piekło i obóz 
pracy, gdzie panuje sadystyczny 
reżim i nie obowiązuje żaden ko-
deks praw. Metody wychowawcze 
stosowane przez opiekunów po-
legają na psychicznej i fizycznej 
przemocy. W ramach resocjalizacji 
chłopcy zmuszani są także do wy-
konywania ciężkiej fizycznej pracy 
w nieludzkich warunkach. Na wy-
spę trafia niepokorny, zbuntowany 
17-letni Erling (Benjamin Helstad), 
niesłusznie skazany za morder-
stwo. Od samego początku chło-
pak ma jeden cel – za wszelką cenę 
uciec stamtąd. Wkrótce zdaje sobie 
sprawę, że jego plan to… dokonać 
niemożliwego. W pojedynkę ma ni-
kłe szanse, musi zjednać sobie in-
nych współwięźniów. Musi stawić 
też opór dyrektorowi ośrodka (Stel-
lan Skarsgard), który za wszelką 
cenę próbuje złamać chłopaka. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

20 stycznia
9.00 -12.00 – walne zebranie Polskiego Związku Wędkarskiego – 

teatr kino MOKiS
21 stycznia
11.00  Uniwersytet Trzeciego Wieku  – wykład Jerzego Piotrkow-

skiego „Pecet – mój osobisty komputer. Próba rozwikłania zagadek doty-
czących naszego mózgu.”– teatr Kino-Mokis

22 stycznia
11.00 –  SZWADRON – projekcja dla szkół filmu fabularnego pro-

dukcji polskiej w reż. Juliusza Machulskiego z okazji 150 rocznica Po-
wstania Styczniowego – Kino MOKiS. 

23 stycznia
Spektakle Teatru Młodego Widza dla szkół:
8.40 i 10.10 – „Ja cię jeszcze złapię. Przygody Wilka I Zająca oraz 

przyjaciół” 
11.40 – „Najznakomitsze Historie Biblijne” - teatr Kino-Mokis
24 stycznia
g.10.00  V Powiatowy Konkurs krasomówczy Sowiogórski Bajarz – 

organizowany wspólnie z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powia-
towego w Dzierżoniowie 

28 stycznia – 8lutego
FERIE ZIMOWE 

Zajęcia stałe:
- Koło Fotograficzne  seniorów wtorki 12.00  - 16.000 galeria kory-

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

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

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

Soliści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  Chór Kameralny: wtorek 15.30;  
Zespół wokalny „Erato” wtorek 17.00; Zespół „Quartet” czwartek 18.00 – 
20.00   –  sala prób

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

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

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

14 grudnia w Teatrze Robot-
niczym miał miejsce niezwykły kon-
cert. Wystąpiła Japonka TOMOKO 
NAKAMURA. Piękna, drobniutka 
kobietka o przepięknym, silnym 
głosie. Artystka pochodzi z Saita-
ma w Japonii, studiowała na aka-
demii muzycznej w Tokio, ale lekcje 
śpiewu pobierała także we Freibur-
gu w Niemczech. Mieszka i pracu-
je w miejscowości Chiba niedaleko 
Tokio, gdzie uczy śpiewu i prowadzi 
trzy chóry. Związana jest z pieszyc-
kim stowarzyszeniem HEYOKA, 
którego celem jest promowanie 
szeroko rozumianej kultury po-
przez otwarcie serc ludzi na coś 
absolutnie nowego.

I ten cel w Bielawie na pewno 
został osiągnięty. Artystka wprost 
nas zauroczyła. Na bielawski re-
cital złożyły się japońskie pieśni 
o kwiatach, które w kraju kwitną-
cej wiśni są niemal czczone, są 
wszechobecne. Japończycy ko-

chają przyrodę, nie tylko ją podzi-
wiają, ale jest ona dla nich okazją 
do spotkań i zabawy. Uczą się od 
niej miłości i pokory.

Podczas koncertu artystka 
zaśpiewała swoim operowym gło-
sem także utwory europejskich 
kompozytorów, a jej wzruszające 
wykonanie Ave Maria z pewnością 
zachwyciło wszystkich obecnych 
na koncercie.

Aby tej azjatyckiej egzotyki 
było jeszcze więcej, obejrzeliśmy 
taniec przedstawiającym japońskie 
sztuki walki w wykonaniu sióstr 
Agaty i Uli Kunigowskich z Dzierżo-
niowskiego Sportowego Klubu Ka-
rate Kyokushin.

Po tej uczcie duchowej było 
również coś dla ciała. Odbyła się 
bowiem degustacja japońskiej her-
baty i japońskich ciasteczek o róż-
nym smaku, można też było otrzy-
mać autograf artystki.

       Barbara Lesiewicz

Wieczór japoński w bielawskim teatrze
Występ Tomoko Nakamury

Warszawscy artyści na bielawskiej scenie 18 grudnia na scenie Teatru 
Robotniczego mogliśmy podziwiać 
aktorów scen warszawskich w ko-
medii Jana Jakuba Należytego „AN-
DROPAUZA 2”. To historia o trójce 
starszawych zaprzyjaźnionych fa-
cetów tworzących formację Andro-
pauza Dance, dających się namó-
wić doktorowi Zusa na udawanie 
pacjentów sanatorium, którzy dzię-
ki nowatorskim metodom leczenia 
pana doktora odzyskali dawną wital-
ność. Ich przyjaźń zostaje wystawio-
na na próbę, gdy pojawia się mło-
da, piękna kobieta Penelopa Krus. 
Wszyscy zabiegają o jej względy.

Komedia zabawna, pełna hu-
moru, doskonale zagrana, dla wi-
dza w każdym wieku. Dająca też 
do myślenia.

Na bielawskiej scenie wystąpili: 
Maciej Damięcki (również reżyser ko-
medii), Piotr Skarga, Michał Pietrzak, 
Piotr Dąbrowski i Agata Załęcka.

  B. Lesiewicz
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odbędzie się tradycyjnie 14 lute-
go. Przypominamy, że termin nadsyłania 
zgłoszeń i nagrań demo (o jakości dosta-
tecznej) mija 25 stycznia. Pula nagród 
wzrosła do 1000 zł.

Już teraz zapraszamy zaintereso-
wanych do zapoznania się z regulami-
nem. 

Regulamin i karta zgłoszenia jest 
dostępna na stronie www.mokisbielawa.
pl , a bardziej zniecierpliwieni mogą pisać 
na adres mokisbielawa@wp.pl i poprosić 
o przesłanie e-mailem. Szczegółowych 
informacji udziela koordynator Jarosław 
Florczak tel. 64 83 35 333.

Jak co roku, żegnając stary i 
witając Nowy Rok, na Placu Wolno-
ści odbywa się tradycyjnie konkurs 
butelkowy. Proste zasady, po speł-
nionym toaście wrzuć butelkę do 
kosza, zostaw karteczkę z danymi 
i możesz, już w Nowym roku wró-
cić do domu z bardzo atrakcyjną.....
nagrodą. Zanim jednak odbyło się 
losowanie, śpiewająco pożegnali 
2012r., a potem przywitali 2013 Łu-
kasz Pawlak i Roxana Duziak. 

Były również osobiste życze-
nia od Burmistrza Bielawy Ryszar-
da Dźwiniela. Tuż po godzinie 0.00 
niebo rozbłysło sylwestrowymi fa-
jerwerkami. W tym też momencie, 
zgromadzeni na Placu Wolności 
bielawianie składali sobie nowo-
roczne życzenia, by zaraz potem 
przystąpić do oddawania butelek. 

Szczęście uśmiechnęło się 
do 11 osób, bo właśnie tyle było 
przygotowanych nagród. Najważ-
niejsza z nich - telewizor ledowy 
- trafiła do mieszkańca Bielawy 
Krzysztofa Kucharka. Pozosta-
łe nagrody wylosowali: Aga Ha-
nuszek, Łukasz Blatnik, Iwona i 
Krzysztof Sławińscy, Jan Zaty-

ka, Józefa Milanowska, Małgo-
rzata Witek, Ryszard Juszczak i 
Tomasz Czop z Bielawy, Andrzej 
Kalwarczyk z Dzierżoniowa i Iwo-
na Paranycz z Mańczyc. Wśród 
nagród znalazł się aparat fotogra-
ficzny, ciśnieniowy Express do 
kawy, toster, kalkulator a także fi-
gurki sowy - symbolu Bielawy oraz 
bony upominkowe na pizzę.

Nagrody ufundowali: Miej-
ski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bie-
lawie, Sklep Papierniczy BOOM, 
Urząd Miasta i bar RABARBAR w 
Bielawie. 

Jak co roku zabawę pomogli 
przeprowadzić: Ochotnicza Straż 
Pożarna z Bielawy zabezpiecza-
jąc pokaz sztucznych ogni, Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Bielawie 
przygotowując kontenery na butel-
ki oraz Komenda Policji w Bielawie 
i Straż Miejska czuwając nad jej 
bezpieczeństwem. 

Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie dziękuje wszyst-
kim przybyłym za sympatyczną at-
mosferę, wspólną zabawę i życzy 
wszystkim mieszkańcom Do Siego 
Roku! 

Zakończenie Starego i powitanie Nowego Roku z nagrodami

UROCZYŚCIE I Z PRZYTUPEM PRAGNIEMY 
DONIEŚĆ, PRZYNIEŚĆ I DOSTARCZYĆ 

INFORMACJĘ... 
że od 3 stycznia rozpoczęliśmy przedsprzedaż biletów na spotkanie 

z kabaretem NEONÓWKA.
Przypominamy, że występ odbędzie się w sali Teatru Robotniczego 

MOKiS w Bielawie 15 lutego (prawie walentynkowo) o godz. 20.00. 
Cena biletu w przedsprzedaży 45 zł (50 zł w dniu występu).
Zamówienia tel. 74 83 33 007 lub 74 83 35 333. (realizacja zamówie-

nia min. do dwóch dni. Sprzedaż prowadzona jest w godz. 8.30 - 15.30.

14 i 15 grudnia w Świdnicy od-
były się IV MIĘDZYNARODOWE 
ZAWODY PŁYWACKIE „ŚWIDNIC-
KA GWIAZDKA 2012”. Przez dwa 
dni 554 zawodników reprezentują-
cych 31 klubów z Polski, Czech i 
Słowacji rywalizowało w 23 konku-
rencjach pływackich. Jest to jedna z 
największych imprez tego typu orga-
nizowanych w strefie przygranicznej 
z Czechami i Niemcami. Jak co roku, 
prócz zawodników licznie przybyli 
kibice. Jednak rekordowym rokiem 
był 2011, w którym startowało ponad 
630 zawodników, a  zawody ogląd-
nęło blisko tysiąc kibiców.  Bielawscy 
pływacy zdobyli łącznie 11 medali, w 
tym 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe.  
Oto medaliści z  MUKS Aquarius 
Bielawa: dziewczęta, 25m dowol-
nym 2005 - 1. Protaziuk Blanka czas 
23.00, chłopcy, 25m dowolnym 2005 
- 3. Drzyzga Marcin czas 22.59, 
dziewczęta, 25m dowolnym 2004 - 2. 
Salamon Kamila czas 17.55, dziew-
częta, 25m grzbietowym 2004 - 2. 
Salamon Kamila czas 19.28, dziew-
częta, 50m grzbietowym 2003 - 1. 
Kuleta Julia czas 43.94, dziewczęta, 
50m dowolnym  2003 - 2. Kuleta Ju-
lia czas 38.68, dziewczęta, 50m do-
wolnym  2001 - 3. Jurczyk Karolina 
czas 32.08, dziewczęta, 50m grzbie-
towym 2001 - 1. Jurczyk Karolina 
czas 36.19, chłopcy, 50m klasycz-
ny 2001 - 2. Drzyzga Damian czas 
43.66, chłopcy, 50m motylkowy 2001 
- 3. Drzyzga Damian czas 38.36, 

chłopcy, 50m motylkowy 2000 - 3. 
Wiewiórka Daniel czas 33.47.

Zawodnicy MUKS Aquarius 
na liście najlepszych pływaków 
tych zawodów, według punktacji 
FINA (Światowej Federacji Pływac-
kiej): dziewczęta, kategoria G - 7 lat 
(2005) - 1. Protaziuk Blanka, dziew-
częta, kategoria F - 8 lat (2004) - 2. 
Salamon Kamila, dziewczęta, kate-
goria E - 9 lat (2003) - 2. Kuleta Ju-
lia, dziewczęta, kategoria C - 11 lat 
(2001) - 2. Jurczyk Karolina. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż 
MUKS Aquarius Bielawa na wiosnę 

11 medali na mityngu pływackim wywalczyli zawodnicy z Bielawy
tego roku liczył ok. 40 członków. Na 
dzień dzisiejszy liczy blisko 80 dzie-
ci z Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc 
i Gminy Dzierżoniów. Do takiego 
wzrostu liczby dzieci przyczyniły 
się sukcesy, ale też możliwość kil-
kunastu godzin nauki pływania w 
tygodniu dla dzieci należących do 
klubu. W klubie jest także sekcja 
Masters, licząca ponad 30 człon-
ków. Jest to obecnie jeden z naj-
większych klubów sportowych w 
powiecie dzierżoniowskim.   

Źródło: MUKS Aquarius Bielawa 

18 grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowy-
mi w Bielawie odbył się Świąteczny 
Turniej Dzieci w Zapasach. W zawo-
dach uczestniczyli początkujący za-
paśnicy z bielawskich szkół podsta-
wowych. Do rywalizacji przystąpili 
uczniowie SP 4 - opiekun Władysław 
Stolarczyk, uczniowie ESP 7 - opie-
kun Marcin Kujawa oraz uczniowie 
SP 10 - opiekun Norbert Warchoł. 
Nad sprawiedliwymi werdyktami sę-
dziowskimi czuwali Marcin Kujawa 
oraz Michał Bobrowski. Zawodnicy 
podzieleni zostali na dwie kategorie 
wiekowe: „młodsza” - klasy 1-3 oraz 

„starsza” klasy 4-6 klasy.  Wyniki tur-
nieju: grupa młodsza – kat. 35kg – 1. 
Kacper Kciuk, 2. Marcel Brzeziński, 
3. Szymon Sobczyński, 3. Piotr Gar-
nys, kat. 40kg – 1.  Oskar Ewulum, 
2. Łukasz Pilarczyk, 3. Bartek Jagie-
ła, 3. Ryszard Chereźniak, kat. 45kg 
– 1. Mikołaj Maciejewski, 2. Piotr Śli-
wiński, 3. Damian Szostek, 3. Jan 
Siejak, kat. 55kg - 1. Ksawery Jędra-
sik, 2. Krzysztof Pokora, 3. Krzysztof 
Koba, grupa starsza - kat.40 kg – 1. 
Przemysław Pilarczyk, 2. Szymon 
Grudziński, 3. Seweryn Blecios, 3. 
Szymon Małas, kat.50kg – 1. Adrian 
Wiekiera, 2. Krystian Harańczyk, 3. 

Wiktor Gendera, 3. Paweł Goner-
ski, kat. 60kg - 1. Mariusz Gurtaj, 
2. Krzysztof Pyszniak, 3. Korneliusz 
Bek, 3. Radosław Kręt.

Norbert Warchoł dziękuje 
wszystkim osobom, które wspierają 
prowadzanie zajęć sportowych w na-
szym mieście oraz w Szkole Podsta-
wowej nr 10. „Szczególne podzięko-
wania należą się Panu Burmistrzowi 
Miasta Bielawa Ryszardowi Dźwinie-
lowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie Panu Dariuszowi Spy-
chalskiemu, Pani Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bielawie Ewie 
Zalewskiej oraz Vice - Prezesowi  
Zapaśniczego Klubu Sportowego 
Bielawianka Bielawa Panu Jacko-
wi  Zamirskiemu. Chciałbym również 
podziękować  wszystkim przyby-
łym kibicom i rodzicom, którzy dziel-
nie dopingowali swoich najbliższych 
podczas turniejowych zmagań” – po-
wiedział Norbert Warchoł. 

Organizatorzy: Urząd Miasta 
Bielawa, OSiR Bielawa, ZKS Bie-
lawianka Bielawa. Fotorelacja Ma-
riusz Tyrcha

Świąteczny Turniej Zapaśniczy Dzieci za nami!

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w Bielawie 
ZAPRASZA I INFORMUJE 

FERIE ZIMOWE 
28 – 8.02. 2013 r. 

 
28.01. Poniedziałek 
   
900 Kino feryjne – „Epoka Lodowcowa cz.1 ” - prod. USA 
1000 Feryjne Studio Piosenki –    prowadzi Elżbieta  Zachowska 
 
29.01 Wtorek 
 
1000  Feryjne Studio Piosenki - prowadzi Elżbieta Zachowska   
1200  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Jacek Jabłoński  
  
30.01. Środa 
 
  900   Kino feryjne – „ Epoka Lodowcowa cz.2 ” - prod. USA 
1000 Feryjne Studio Piosenki –   prowadzi Elżbieta  Zachowska 
 
31.01. Czwartek 
 
1000  Feryjne Studio Piosenki - prowadzi Elżbieta  Zachowska   
1200  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Jacek Jabłoński  
 
1.02. Piątek 
 
  900   Kino feryjne – „ Epoka lodowcowa cz.3 ” - prod. USA 
1000  Feryjne Studio Piosenki - prowadzi Elżbieta  Zachowska  
 
4.02 Poniedziałek 
 
900   Kino feryjne – „ Epoka Lodowcowa cz.4” - prod. USA 
1100 „Zabawa przestrzenią - warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6 -12    
       lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy (Ilość miejsc                
       ograniczona) tel. 74 8335333  
 

 
5.02. Wtorek 
 
1100 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6 -         
        12 lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy 748335333 
1200  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Jacek Jabłoński  
 
6.02. Środa 
 
  900 Kino feryjne – „Zaplątani ” - prod. USA   
1100 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6 -         
        12 lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy 748335333 
 
7.02. Czwartek 
 
1100 „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6 -         
        12 lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy 748335333 
 
1200  ”Śnieżny krok” czyli feryjne warsztaty tańca – prowadzi Jacek Jabłoński         
 
8.02. Piątek 
   
   900  Kino feryjne – „Jak ukraść księżyc ” - prod USA 
1100  „Zabawa przestrzenią”- warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6 -         
        12 lat  prowadzi inż.arch.kraj. Agnieszka Juraszek. Zapisy 748335333  
 
 
 

Szczegóły i program dostępne również na stronie www.mokisbielawa.pl 
 

Stałe seanse KINA MOKiS zgodnie z repertuarem –  
- szczegóły na osobnych afiszach. 


