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Bielawa wykonała kolejny 
krok w kierunku przejęcia całkowi-
tej kontroli nad Zbiornikiem Sudety. 
30 grudnia 2013 roku burmistrz 
Ryszard Dźwiniel złożył zapowi-
adany wcześniej pozew do Sądu 
Okręgowego w Świdnicy, któ-
ry pozwoli miastu stać się właści-
cielem urządzeń decydujących o 
gospodarce wodnej bielawskiego 
jeziora, będących obecnie w posia-
daniu Grażyny Buczek.

Dokument wnosi również o 
zabezpieczenie przedmiotu spo-
ru, czyli wydanie postanowienia 
przez sąd o napuszczeniu wody 
do zbiornika. Pozwoli to uniknąć 
degradacji jeziora w czasie trwania 
procesu sądowego. 

Pozew złożony został w czte-
ry miesiące po podpisaniu aktu no-
tarialnego przez burmistrza Biela-
wy i starostę dzierżoniowskiego, na 

podstawie którego gmina stała się 
właścicielem terenu pod Zbiorni-
kiem Sudety. Jak powiedział dzien-
nikarzom podczas spotkania pod 
świdnickim sądem burmistrz Bie-
lawy Ryszard Dźwiniel - miasto 
wykorzystało ten czas na bardzo 
dokładne skompletowanie doku-
mentów świadczących o działaniu 
na szkodę bielawskiego zbiornika 
przez państwa Buczek. Pozew, 
który przygotowaliśmy wspólnie 
z wrocławską kancelarią prawną 
posiada istotny element zas-
koczenia, ale ze względu na do-
bro sprawy szczegółów na razie 
zdradzić nie mogę. 

W ostatnich dniach Grażyna 
Buczek poprosiła burmistrza 
Bielawy o spotkanie w celu wzno-
wienia negocjacji pozasądowego 
rozwiązania sporu. 

  Łukasz Masyk

Sprawa Zbiornika Sudety - rozstrzygnięcie w rękach sądu

W trakcie ostatniej w 2013 
roku sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 30 grudnia, uchwalony 
został budżet miasta na 2014 rok. 
Zaproponowany przez burmistrza 
plan finansowy Bielawy po raz ko-
lejny jest największy w powiecie 
dzierżoniowskim we wszystkich 
kategoriach – dochodów, wydat-
ków oraz nakładów na inwesty-
cje. To, jak rozwija się Bielawa, 
widać właśnie na przykładzie bu-
dżetu. Jeszcze w 2006 roku wiel-
kość dochodów wynosiła 53 mln 
złotych, a po zaledwie ośmiu latach 
udało się podwoić ich wartość.

Warto podkreślić, że tego-
roczny budżet Bielawy jest rekor-
dowy zarówno w historii miasta, 

jak i naszego powiatu. Zgodnie 
z uchwałą podjętą przez Radę 
dochody Bielawy w 2014 roku 
sięgną 106,1 mln złotych. Z kolei 
wydatki naszego miasta osiągną w 
nadchodzących miesiącach 105,4 
mln złotych. Po raz kolejny Biela-
wa odnotuje nadwyżkę budżetową, 
która tym razem wyniesie 764.260 
złotych. Znaczną część wydat-
ków, bo aż 18,4 mln złotych 
przeznaczymy na inwestycje.

Szczegółowy opis tegorocz-
nego budżetu zostanie przedsta-
wiony w informatorze „Skąd mamy 
pieniądze i na co je wydajemy”, 
który ukaże się w Wiadomościach 
Bielawskich.

Łukasz Masyk

Budżet Bielawy na 2014 rok - największy w historii miasta i powiatu
*****

Dyskusję i głosowanie nad 
projektem uchwały budżetowej po-
przedziło odczytanie przez prze-
wodniczącego Rady Leszka Stróży-
ka: projektu uchwały budżetowej na 
2013 rok, opinii (pozytywnej) Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu o pro-
jekcie uchwały budżetowej na rok 
2013, opinii i wniosków komisji sta-
łych Rady, ostatecznej opinii Komisji 
Budżetu i Finansów oraz stanowi-
sko burmistrza w sprawie tej opinii.

W czasie dyskusji radny Pa-
weł Pawlaczek w imieniu Klubu 
Radnych Platformy Obywatelskiej i 
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości odczytał oświadczenie nega-
tywnie oceniające projekt uchwały 
budżetowej i zapowiedział głoso-
wanie przeciw.

Uchwała budżetowa zosta-
ła przyjęta – 13 radnych głoso-
wało za, 5 było przeciw, a 2 się 
wstrzymało.

Została również przyjęta 
uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bie-
lawa na lata 2013-2028. Za przy-
jęciem tej uchwały głosowało 13 
radnych, 6 było przeciw, a 1 się 
wstrzymał.

Ponadto radni rozpatrzy-
li 8 projektów uchwał oraz przyjęli 
plany pracy Komisji Rewizyjnej na 
2014 rok, natomiast Komisji Budże-
tu i Finansów, Komisji Planowania 
i Rozwoju Gospodarczego, Komi-
sji Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia, Komisji Promocji Miasta 
i Współpracy Europejskiej i Komisji 
Statutowej na I półrocze 2014 roku.

       Barbara Lesiewicz Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Bielawy
Sesja odbyła się 18 grudnia, a w porządku obrad znalazły się czte-

ry projekty uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, zmian budżetu gminy 
na 2013 rok, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bielawa, udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bielawie. Wszystkie projekty uchwał zostały 
rozpatrzone pozytywnie.     BL

Urząd Miejski w Bielawie 
zdobył pierwszą nagrodę w 
konkursie ogłoszonym przez 
Fundację Ekologiczną „Zielona 
Akcja”. Patronat nad ogólnopol-
skim konkursem dla samorządów 
na „Najciekawszą formę informa-
cyjną skierowaną do mieszkańców 
w zakresie postępowania z odpa-
dami”, objęło Ministerstwo Środo-
wiska.

Bielawski Urząd otrzymał na-
grodę za ulotkę informującą mieszkań-
ców o zmianach, jakie wiązały się ze 
znowelizowaną ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Treść 
do nagrodzonej ulotki przygotował 
Referat Funkcjonowania Miasta, a 
formę graficzną opracowała firma 
Fruart Studio z Bielawy. 

W ramach kampanii in-
formacyjnej przeprowadzonej 

Nagroda za kampanię informacyjną dla Urzędu Miejskiego w Bielawie
w 2013 roku, przygotowano 
również plakaty, happening 
plenerowy oraz uruchomiono 
zakładkę tematyczną na stron-
ie www.bielawa.pl. Oprócz tego 
o zmianach wynikających ze zno-
welizowanej ustawy, Urząd Miejski 
informował bielawian za pośrednic-
twem lokalnych i regionalnych me-
diów. 

  Łukasz Masyk

Bielawa znalazła się w ści-
słym gronie sześciu miast z Dolne-
go Śląska, które otrzymają dofinan-
sowanie w ramach tegorocznych 
„schetynówek”, czyli z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych. Z powiatu dzierżoniowskiego 
starania o rządowe dofinansowa-
nie podjęły również gmina Dzierżo-
niów, miasto Dzierżoniów i Piława 
Górna oraz samorząd powiatu. 

Blisko 2 miliony zł ze „schetynówek” dla Bielawy

Burmistrz Bielawy spotkał się z dziennikarzami 
przed gmachem świdnickiego sądu.



2

Dofinansowanie zdobyła je-
dynie Bielawa, a pieniądze zostaną 
wykorzystane na przebudowę ulic: 
C.K Norwida (wpięcie do obwod-
nicy miejskiej), B. Prusa (do stawu 
Cegielnia) i K.K Baczyńskiego. 

Inwestycja rozwiąże proble-
my mieszkańców osiedli Południo-
wego i Europejskiego z przejezd-
nością, parkowaniem oraz poprawi 
bezpieczeństwo pieszych - cieszy 
się burmistrz Ryszard Dźwiniel. 
Pozyskane fundusze pozwolą wy-
konać w tym rejonie miasta nowe 
nawierzchnie ulic, 112 miejsc par-
kingowych (w tym 11 dla osób nie-
pełnosprawnych), chodniki i oświe-
tlenie oraz kanalizację deszczową. 

Inwestycja uporządkuje rów-
nież komunikację na osiedlach, na 
czym bezpośrednio skorzystają nie 

tylko mieszkańcy, ale także służby 
ratownicze – pogotowie, straż po-
żarna i policja. 

Wartość zadania wynosi 3,5 
mln złotych, ale dzięki funduszom 
ze „schetynówek” Bielawa zapłaci za 
jego realizację tylko połowę. Prace 
budowlane rozpoczną się na wiosnę. 

Warto dodać, że Bielawa jest 
jedynym samorządem na Dolnym 
Śląsku i jednym z nielicznych w Pol-
sce, którym od początku funkcjono-
wania Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych (od 2008 
roku), udaje się w każdej edycji uzy-
skiwać dotację z budżetu państwa 
na budowę dróg gminnych. Do tej 
pory pozyskano dofinansowanie na 
6 projektów o wartości przekracza-
jącej 22 mln zł (w tym kwota dotacji 
wynosząca blisko 10,5 mln zł). 

  Łukasz Masyk 

Blisko 2 miliony zł ze „schetynówek” dla Bielawy
dokończenie ze str. 1

Blisko dwustu sportowców, 
działaczy i kibiców wzięło udział 
w I Gali Bielawskiego Sportu. 
Uroczystość podczas której na-
grodzono najbardziej aktywne klu-
by i najzdolniejszych sportowców, 
odbyła się 20 grudnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki.

Od wielu lat dzięki zaangażo-
waniu oraz ciężkiej pracy zawod-
ników i klubów, a także nakładom 
finansowym przeznaczanym przez 
miasto i sponsorów, Bielawa może 
pochwalić się znaczącymi sukc-
esami w wielu dziedzinach spor-
tu. To właśnie w naszym mieście 
działa pierwszoligowy Klub Fut-
bolu Amerykańskiego Bielawa 
OWLS (tegoroczny mistrz Pol-
ski juniorów), najlepszy w kraju 
klub pływania synchroniczne-
go „Aquarius”, czy drugoligowy 
siatkarski zespół Beewatec Bie-

lawianka Bester. To również repre-
zentantki Bielawy (Smerfy Bielawa) 
wygrały w tym roku 4. Turniej Orlika 
o puchar premiera Donalda Tuska, 
do którego przystąpiło 18 tysięcy 
drużyn. 

Sukcesów nie byłoby oczy-
wiście bez ciężkiej pracy zawod-
ników, dlatego też podczas I Gali 
Bielawskiego Sportu nagrodzono 
27. najbardziej utytułowanych w 
mijającym roku zawodników. 

Tego dnia wyróżniono: 
Krystiana Gawrysiaka (Beewa-
tec Bielawianka BESTER), Piotra 
Kuśnierza – (MKS MOS Wrocław), 
Mariusza Tomczyka (paraolim-
pijczyk, reprezentant kraju), Ar-
tura Pawlaczka (UKS „Dream 
Bike” Bielawa), Kingę Wyrzucką 
(UKS „Dream Bike” Bielawa), 
Aleksandrę Podgórską (SANTE 
BSA TOUR Warszawa), Grzegor-

I Gala Bielawskiego Sportu

za Bagińskiego (Lincoln Electric 
Bester Bike Team), Patryka Si-
eradzkiego (ZKS „Bielawianka”), 
Grzegorza Majkuta (ZKS „Bie-
lawianka”), Arletę Nitę, Justynę 
Sochę, Joannę Bełtowską, Natalię 
Boguniak, Martę Bukowską (za-
wodniczki LUKS Aquarius Pływanie 
Synchroniczne), Marka Barabasza 
(LWK „Złote Piony”), Filipa Lange 
i Krzysztofa Jadwinczyna (UKS 
„Bielawianka), Aleksandrę Malkę, 
Karolinę Tylak (UKS „Bielawian-
ka”), Adriana Niewiadomskiego, 
Damiana Chmielewskiego, Dan-
iela Chmielewskiego i Pawła 
Słomiana (KP „Bielawianka”), Ka-
mila Zielińskiego (DKB Dzierżo-
niów), Daniela Iwanika (Wałbrzy-
skie Stowarzyszenie Motocyklowe 
CHEŁMIEC) oraz Jacka Wszoła 
i Michała Stasiaka (KFA Bielawa 
OWLS). 

Oprócz nagród indywidu-
alnych, wręczono również pu-
chary w dwóch kategoriach – wy-
różniający się klub i debiut roku. 
Wśród wyróżniających się klubów 
trofea odebrali przedstawiciele: 
Klubu Futbolu Amerykańskiego 
Bielawa Owls, Ludowego Uc-
zniowskiego Klubu Sportowe-
go „AQUARIUS - Pływanie Syn-
chroniczne” i Klubu Sportowego 
Beewatec Bielawianka Bester. 

Z kolei debiutantami 2013 
roku zostali: Klub Sportowy OSiR 
Bielawa, Uczniowski Klub Spor-
towy Iron Bulls, a także Bebson 
Gold Team Bielawa. 

Nagrodę specjalną otrzymały 
piłkarki Smerfów Bielawa. Pucha-
ry wręczyli wiceburmistrz Mariusz 
Pach i dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Ewa Zalewska. 

  Łukasz Masyk

Inwestycje i remonty o 
wartości blisko 3. mln złotych 
przeprowadził w 2013 roku Miej-
ski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych w Bielawie. W minionych mie-
siącach spółka wykonała prace 
w budynkach gminnych i należą-
cych do wspólnot mieszkaniowych. 
Jak zawsze, najwięcej pieniędzy 
przeznaczono na modernizacje 
dachów, kominów, elewacji oraz 
na prace związane z wymianą 
okien i drzwi, instalacji gazowych, 

elektrycznych czy wodno-kanaliza-
cyjnych. 

W sumie nowe dachy 
pojawiły się na osiemnastu bu-
dynkach zarządzanych przez bie-
lawską spółkę. Koszt inwestycji, od 
których zawsze rozpoczyna się re-
monty obiektów, wyniósł 804 tys. 
złotych. Z kolei odnowione elewa-
cje, które w kilku przypadkach były 
zwieńczeniem wykonanych wcze-
śniej modernizacji, zauważyć można 
na siedmiu budynkach. Ich wartość 

wyniosła 240 tys. złotych. Znaczącą 
kwotę bo aż 375 tys. złotych wyda-
no na wymianę instalacji gazowej, 
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
a także na odwodnienia budynków. 
Jak zawsze, istotną pozycję w bu-
dżecie stanowiło usuwanie skutków 
awarii oraz zabezpieczanie budyn-
ków przed wystąpieniem poważniej-
szych usterek. Na ten cel przeznac-
zono około 1,2 mln złotych. 

Podsumowując 2013 rok 
należy wspomnieć o ważnej sfe-
rze działalności Miejskiego Zarzą-
du Budynków Mieszkalnych, czy-
li przyznawaniu mieszkań do 
najmu, lokali socjalnych oraz 
przydzielaniu pomieszczeń tym-
czasowych. Na siedmiu posiedze-
niach w 2013 roku komisja, w któ-
rej skład wchodzą m.in. członkowie 
bielawskich stowarzyszeń i orga-
nizacji pozarządowych, przyznała 
bielawianom 114 mieszkań do re-
montu i socjalnych. Warto zazna-
czyć, że jest to drugi wynik na prze-
strzeni czternastu lat. 

Z ciekawostek trzeba do-
dać, że bielawska spółka 
MZBM podpisała w 2013 roku 
umowę na zarządzanie dwoma 
nieruchomościami (w sumie 80 
mieszkań), wybudowanymi przez 
wrocławskiego dewelopera na tere-
nie wewnątrz nowej części obwod-
nicy. Inwestycja jest znana pod na-
zwą „Sowie Wzgórza”. 

  Łukasz Masyk

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
- podsumowanie 2013 roku

Ogromnym sukcesem za-
kończyła się dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie prestiżo-
wa gala „Dolnośląskiego Festiwa-
lu Wolontariatu”. Podczas uroczy-
stości, która odbyła się 5 grudnia 
w Sali Koncertowej Polskiego Ra-
dia Wrocław, Wojciech Kubasik 
z bielawskiego OPS-u otrzymał ty-
tuł „Dolnośląskiego Koordyna-
tora Wolontariatu Roku 2013”. Z 
kolei tytuł “Dolnośląskiej Grupy 
Wolontariackiej 2013” zdobyli wo-
lontariusze pracujący w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Bielawie.

Warto podkreślić, że bielawski 
OPS został  już dwa lata wcześniej 
wyróżniony tytułem „Organizacji 
przyjaznej wolontariuszom” i otrzymał 
certyfikat przyznany przez Sieć Centrów 
Wolontariatu z całej Polski. Certyfikat 
ten przyznano jedynie sześciu instytu-
cjom działającym na Dolnym Śląsku. 

Konkurs został wówczas zor-
ganizowany po raz pierwszy. Jego 
celem było wyróżnienie i promowanie 
pozytywnych przykładów organizacji 
i instytucji, które na co dzień korzy-
stając z wsparcia wolontariuszy, nie 
tylko przestrzegają obowiązujących 
norm prawnych. Tworzą przyjazne 
środowisko pracy dla wolontariuszy, 
dbają o ich rozwój, właściwą organi-
zację i koordynację pracy, wspierają 
w codziennych aktywnościach. 

Tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wo-
lontariackiej Roku 2013” przyznano 

bielawskiej 24-osobowej grupie, do 
której należą m.in. : Angelika Olkow-
icz, Angelika Szczakowska, Ange-
lika Nowak, Nikola Gruszczyńska, 
Anna Macko i Igor Fiedler. Bie-
lawianie otrzymali ten tytuł za 
różnorodność prowadzonych 
działań i organizowanych akcji. 

Bielawscy wolontariusze 
to jednak nie tylko wspomniane 
wyżej osoby. To również seniorzy, 
osoby bezrobotne, aktywne za-
wodowo oraz niepełnosprawni. Są 
to ludzie w różnym wieku, posiada-
jący różne wykształcenie, umiejętno-
ści i doświadczenie życiowe. Różno-
rodność ta pozwala na zaoferowanie 
szerokiego wachlarza pomocy.

Natomiast koordynator tej gru-
py, Wojciech Kubasik, został Dol-
nośląskim Koordynatorem Wolonta-
riatu Roku 2013 za zaangażowanie 
w powstanie i rozwój wolontariatu 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Bielawie, motywowanie wolonta-
riuszy do aktywności oraz kreatyw-
ność w realizacji działań. 

Należy zaznaczyć, że bardzo 
dobrze zorganizowany i zarządza-
ny wolontariat, był jednym z decy-
dujących czynników, które miały 
wpływ na przyznanie w 2009 roku 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Bielawie certyfikatu Centrum 
Aktywności Lokalnej. 

  Łukasz Masyk

Bielawski OPS sercem dolnośląskiego wolontariatu

Od 1 stycznia 2014 roku os-
oby posiadające prawo do do-
datku mieszkaniowego, mogą 
otrzymywać zryczałtowany do-
datek energetyczny. Nowa forma 
pomocy ma na celu częściową re-
kompensatę wydatków za energię 
elektryczną.

Aby otrzymać wspomniany 
dodatek należy:

- posiadać ustalone prawo do 
dodatku mieszkaniowego; 

- złożyć wniosek o dodatek 
energetyczny z załączoną umową 
kompleksową lub umową sprzeda-
ży energii elektrycznej, której stro-
ną jest osoba pobierająca dodatek 
mieszkaniowy; 

- zamieszkiwać w miejscu do-
starczania energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego 
dodatku energetycznego w okre-

sie od 1 stycznia 2014 r. do 30 
kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domo-
wego prowadzonego przez osobę 
samotną: 11,36 zł/miesiąc; 

2. dla gospodarstwa domo-
wego składającego się z 2 do 4 
osób: 15,77 zł/miesiąc; 

3. dla gospodarstwa domo-
wego składającego się z co naj-
mniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc. 

Sprawą dodatku energety-
cznego w Bielawie zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Szczegółowych informacji w tej 
sprawie udziela Dział Świadczeń 
Rodzinnych, Alimentacyjnych i Do-
datków Mieszkaniowych w bielaw-
skim OPS (ul. Wolności 109 pok. 
nr 12 i telefonicznie - 748 333 
335, wewn. 107). 

        Łukasz Masyk

Dodatek energetyczny – nowe świadczenie od stycznia 2014 roku

Niezłomni z „Besteru”
8 grudnia, z okazji 32. roczni-

cy wprowadzenia Stanu Wojenne-
go, we Wrocławiu odbyła się uro-
czystość, którą zorganizował NSZZ 
Solidarność Region Dolny Śląsk, 
by nagrodzić medalem Niezłom-
ni zasłużonych w latach 80-tych 
działaczy „Solidarności”. Medal 
ten jest dowodem ich ofiarności, 
bezinteresowności, obrony godno-

ści człowieka podczas działalności 
podziemnej w latach 1981-1989, 
uznaniem za walkę o suwerenną i 
niepodległą Polskę. 

 Medalem Niezłomni na-
grodzono m. in. 18 mieszkań-
ców powiatu dzierżoniowskiego, a 
wśród nich działaczy Solidarności z 
bielawskiego „Besteru”: Władysła-
wa Kroczaka, Jana Kunigowskie-
go, Andrzeja Kiełbasę, Krzyszto-
fa Żyłę, Bronisława Grzędziela, 

Ryszarda Warczygłowa oraz za-
kładową organizację NSZZ „Soli-
darność”.

Zasłużonym działaczom So-
lidarności medale wręczył Kazi-
mierz Kimso – przewodniczący 
Zarządu Regionu i jednocześnie 
kapituły medalu Niezłomni.

...idź wyprostowany wśród tych co na kolanach,
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch,
ocalałeś  nie po to aby żyć (…) Bądź wierny. Idź.

       Zbigniew Herbert
    Przesłanie Pana Cogito

Gratulacje dla najlepszych sportowców
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Nowe ceny w rozliczeniach za dostarczoną 
wodę i odprowadzone ścieki

Od 1 stycznia 2014 roku w rozliczeniach za dostarczoną wodę i od-
prowadzone ścieki będą obowiązywać nowe ceny. Taryfy zostały opraco-
wane przez Spółkę „wodociągi i Kanalizacja” z Dzierżoniowa w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku w sprawie określenia taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Wysokość cen oraz stawki opłat abonamentowych przedstawia tabela:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych
ZAOPATRZENIE W WODĘ

1
Gospodarstwa domowe I - od-
biorcy rozliczani według wodo-
mierza głównego

Cena wody ( w zł/m2)    netto   3,69
                                        brutto  3,99
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                        netto  9,34
                                        brutto 10,09

2.

Gospodarstwa domowe II-od-
biorcy rozliczani według wodo-
mierza głównego oraz rozliczani 
według wodomierza dodatko-
wego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena wody ( w zł/m2)   netto   3,69
                                        brutto  3,99
Stawka opłaty abonamentowej  ( w zł/m-c) 
                                        netto   11,04
                                        brutto 11,921* 

3.
Gospodarstwa domowe III –od-
biorcy rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody

Cena wody ( w zł/m2)  netto    3,69
                                       brutto  3,99
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                       netto    7,75
                                       brutto   8,37

4.

Gospodarstwa domowe IV –
odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w bu-
dynku wielolokalowym

Cena wody ( w zł/m2)  netto    3,69
                                       brutto   3,99
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
 (9,34 wod. gł.+ 1,70 wod. odczyt w lokalu)
                                       netto  11,04 
                                      brutto 11,92

5.
Pozostali odbiorcy I -odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego

Cena wody ( w zł/m2)   netto  4,15
                                        brutto   4,48
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                        netto     9,90
                                        brutto   10,69

6.

Pozostali odbiorcy II-odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego oraz rozliczani we-
dług wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpow-
rotnie zużytej

Cena wody ( w zł/m2)    netto  4,15
                                         brutto  4,48
Stawka opłaty abonamentowej  ( w zł/m-c)
                                     netto   11,60
                                     brutto  12,53                         

7.
Pozostali odbiorcy III –odbiorcy 
usług rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody

Cena wody ( w zł/m2)  netto  4,15
                                       brutto  4,48
Stawka opłaty abonamentowej  ( w zł/m-c)
                                       netto   8,40
                                       brutto  9,07                       

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1.
Gospodarstwa domowe I – od-
biorcy rozliczani według wodo-
mierza głównego lub urządze-
nia pomiarowego

Cena usługi odprowadzania ścieków 
( w zł/m2)                    netto   3,67
                                    brutto  3,96
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto  6,50
                                    brutto 7,02

2.

Gospodarstwa domowe II-
-odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej

Cena usługi odprowadzania ścieków 
( w zł/m2)                    netto   3,67
                                    brutto  3,96
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto  6,50
                                    brutto 7,02

3.
Gospodarstwa domowe III –od-
biorcy rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody¹)*

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   3,67
                                    brutto  3,96
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto  5,04
                                    brutto 5,44

4.

Gospodarstwa domowe IV –
odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody w bu-
dynku wielolokalowym

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   3,67
                                    brutto  3,96
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
(6,50 wod. gł.+ 1,70 wod. odczyt w lokalu)
                                    netto  8,20
                                    brutto 8,86

5.
Pozostali odbiorcy - I  odbiorcy 
rozliczani według wodomierza 
głównego lub urządzenia po-
miarowego

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto  5,82
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto   7,38
                                    brutto 7,97

6.

Pozostali odbiorcy II-odbiorcy 
rozliczani według wodomie-
rza głównego lub urządzenia 
pomiarowego oraz rozliczani 
według wodomierza dodatko-
wego, mierzącego ilość wody 
bezpowrotnie zużytej

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto  5,82
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto   7,38
                                    brutto 7,97

7
Pozostali odbiorcy III –odbiorcy 
usług rozliczani na podstawie 
przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody

Cena usługi odprowadzania  ścieków
 ( w zł/m2)                   netto   5,39
                                    brutto  5,82
Stawka opłaty abonamentowej ( w zł/m-c)
                                    netto   5,92
                                    brutto 6,39

¹*) nazwę dla grupy Gospodarstwa domowe III zastosowano ade-
kwatnie do nazwy grupy stosowanej dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę , ze względu na sposób rozliczeń zużycia wody.

a/a

W ramach ogłoszonego 
przez Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich w Warszawie konkursu 
na II edycję Programu Rewitaliza-
cji Społecznej w całości finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bielawie złożył wniosek i pozyskał 
środki na realizację Programu pn. 
„Bielawskie Centrum Aktywności 
Lokalnej”.

Program realizowany bę-
dzie przez OPS w Bielawie w Part-
nerstwie z Chrześcijańską Misją 
Pomocy Ludziom Uzależnionym 
„Nowa Nadzieja”. Działaniami w 
ramach Programu objęta zostanie 
Górna i Dolna część Bielawy. 

Głównym działaniem realiza-
torów Programu będzie utworzenie 

i prowadzenie Centrów Aktywności 
Lokalnej dla wspomnianych części 
Miasta, w ramach których działać 
będą Kluby CAL. Ponadto w trakcie 
realizacji Programu planowane jest 
zorganizowanie zajęć sportowych i 
„zajęć z kulturą”  dla różnych grup 
wiekowych. Prowadzone będą rów-
nież zajęcia edukacyjne, takie jak: 
zajęcia komputerowe, kursy języka 
angielskiego, warsztaty umiejętno-
ści wychowawczych czy doradztwo 
zawodowe. W celu pomocy oso-
bom, które znalazły się w trudnej 
sytuacji, utworzony zostanie punkt 
porad, w tym m.in. poradnictwo 
prawne, psychologiczne czy grupy 
wsparcia. Swoją pracę rozpoczną 
również Streetworkerzy oraz tera-
peuci uzależnień. Ponadto działać 

będzie Centrum Wolontariatu i Klub 
Seniora.

Ważnym działaniem podej-
mowanym przez Bielawskie Cen-
trum Aktywności Lokalnej będzie 
próba aktywizacji lokalnej w obsza-
rze rewitalizacji oraz spotkania in-
tegracyjno-edukacyjne dla miesz-
kańców.

W celu promocji oraz przy-
bliżenia założeń Programu zorga-
nizowana zostanie konferencja 
rozpoczynająca Program, która 
odbędzie się dnia 31.01.2014r o 
godz. 17.30 w sali teatralnej MO-
KiS w Bielawie. Wieczór uświetni 
występ Natalii Niemen.

Ponadto przewidziane są w 
terminie późniejszym występy: ze-
społu „Czarno-Czarnych”, teatru 
ulicznego ze sztuką „Tkacze” oraz 
festyn miejski.

Termin realizacji programu: 
01.12.2013r. do 30.11.2014r.

Sporządził:
Michał Słota

Specjalista ds. promocji Programu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami / oraz 
Uchwały  XXI/228/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 
marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego   dla obszaru pomiędzy granicą z Gmi-
ną Wiejską Dzierżoniów 

a kompleksem Łysej Góry w Bielawie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24 

stycznia 2014 r. do 21 lutego 2014 r. w Urzędzie Miej-
skim, w Bielawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej 
pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt doku-
mentu udostępniony będzie również na stronie interne-
towej bip.um.bielawa.pl.  Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu 
odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w 
Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, 

może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca  2014 
r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniaja-
cej wymogi z art.18 ust.3 pkt 1,2,3 ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze  
zmianami/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko. 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 or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 07 marca 2014 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
O  WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

8 stycznia został oficjalnie 
otwarty nowy punkt poboru krwi w 
Bielawie. Punkt uruchomiło mia-
-sto wraz z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu. W otwarciu udział 
wziął między innymi burmistrz Bie-
lawy, który przed kilkoma miesiąca-
mi dołączył do grona honorowych 
dawców krwi.

Do tej pory każdy kto chciał 
podzielić się życiodajnym pły-
nem, musiał dojeżdżać do innych 
miejscowości. Obecnie wystarczy 
przyjść do auli Szkoły Podstawo-
wej nr 10 przy ul. Grota Roweckie-
go 6. Pracownicy RCKiK czekają 
na krwiodawców w każdą pierwszą 
środę miesiąca w godzinach 09.00 
– 13.00. 

W dniu otwarcia punktu za-
interesowanie wśród bielawskich 
krwiodawców było duże, a pierw-
sze osoby które chciały oddać krew 
pojawiły się w Szkole Podstawowej 

nr 10 na długo przed otwarciem. To 
dobra informacja, która potwierdza 
słuszność decyzji o uruchomieniu 
punktu w Bielawie. 

Do oddawania krwi serdecz-
nie zapraszamy dorosłych, zdro-

Punkt oddawania krwi już otwarty
wych i wrażliwych mieszkańców 
Bielawy. Szczegółowe informacje 
na ten temat dostępne są pod nu-
merem telefonu 74 664 63 16.

  Łukasz Masyk

Tegoroczna zima jeszcze na 
dobre się nie zaczęła, ale warto 
przypomnieć jakie obowiązki ciążą 
na właścicielach nieruchomości w 
zakresie zimowego utrzymania.

Zgodnie z Ustawą  o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
obowiązek dbania o stan drogi na-
leży do jej zarządcy. 

O chodnik położony wzdłuż 
nieruchomości musi zatroszczyć się 
jej właściciel (czyli wszystkie pod-
mioty władające nieruchomością - 
współwłaściciele, użytkownicy wie-
czyści, jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a tak-
że podmioty władające nierucho-

mością). Przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu piesze-
go, położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości. Oznacza to, że 
jeżeli pomiędzy nieruchomością, a 
chodnikiem znajduje się np. trawnik, 
będący własnością gminy, to właści-
ciel nieruchomości jest zwolniony z 
obowiązku dbania o chodnik (nie jest 
wtedy położony „bezpośrednio” przy 
nieruchomości). Wówczas ten obo-
wiązek spoczywa na zarządcy drogi. 

Obowiązek uprzątania śniegu, 
lodu, błota i innych zanieczyszczeń 
sprowadza się do uprzątnięcia ich 

na skraj chodnika od strony jezdni z 
możliwością odpływu wody do kana-
lizacji deszczowej. Należy pamiętać 
o tym, że śnieg należy składować w 
taki sposób, by jego zwały nie były 
przeszkodą komunikacyjną zarówno 
dla pieszych, jak i samochodów.  

Ponadto na właścicielach nieru-
chomości ciąży obowiązek usuwania 
nadmiaru śniegu i zwisających sopli z 
dachów i balkonów - wynika to z prze-
pisów Ustawy - Prawo budowlane. 

Kontrolę nad przestrzeganiem 
przez właścicieli nieruchomości w/w 
obowiązków sprawują: policja, straż 
miejska oraz nadzór budowlany. 

ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ INFORMUJE

Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku. 

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

pl. Wolności 1, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 5/2014, wykazy nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia, stanowiące załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 6/2014 oraz wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące załączniki nr 
1-2 z dnia do Zarządzenia nr 4/2014  z dnia 9 stycznia 2014 roku. 

„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej – nowe formy wsparcia i rozwoju w Bielawie”

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Ryszard Dźwiniel
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DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2014
WEDŁUG ŹRÓDEŁ

           w zł
LP WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE
I PÓŁROCZE
2013 ROK

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
W 2013 ROK

PLAN
NA ROK
2014

%
5:4

1 2 3 4 5 6
A DOCHODY BIEŻĄCE 41.845.064 85.966.635 87.791.290 102,1

1

Dochody z podatków i opłat 5.808.188 13.429.750 15.199.960   113,2
1) podatek rolny 164.551 246.000 224.000 91,1
2) podatek od nieruchomości 4.308.226 7.920.000 8.118.000 102,5
3) podatek leśny 12.737 20.200 19.200 95,0
4) podatek od środków transportowych 94.820 167.000 172.000 102,9
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej 7.254 22.000 22.000 100,0

6) podatek od spadków i darowizn 48.807 110.000 110.000 100,0
7) opłata od posiadania psów 14.143 20.000 20.000 100,0
8) wpływy z opłaty targowej 73.773 210.000 210.000 100,0

9) wpływy z opłaty skarbowej 42.325 90.000 90.000 100,0
10) podatek od czynności cywilnoprawnych 249.975 510.000 510.000 100,0
11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55.823 2.950.000 4.430.000 150,2

12) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych 311.657 400.000 400.000 100,0
13  wpływy z opłat za koncesje i licencje 370 340 260 76,5
14) wpływy z opłaty produktowej x 6.000 6.000 100,0
15) wpływy z różnych opłat 162.641 468.210 483.500 103,3
16) wpływy z opłat za zarząd  i użytkowanie wieczyste nieruchomości 261.086 290.000 385.000 132,8

2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.422.385 15.033.975 15.541.129 103,4
1) podatek dochodowy od osób fizycznych 6.063.815 14.533.975 14.991.129 103,1
2) podatek dochodowy od osób prawnych 358.570 500.000 550.000 110,0

3 Rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 22.700 33.000 33.000   100,0
4 Wpływy z usług 2.892.883 6.864.296 6.651.696 96,9

5

Dochody z gospodarowania majątkiem gminy 4.237.684 8.266.000 8.477.000 102,6
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

4.237.684 8.266.000 8.477.000 102,6

6 Pozostałe dochody ogółem 787.714 1.311.017 1.837.410 140,2
1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od  osób fizycznych i prawnych 11.807 70.000 69.500 99,3
2) wpływy z różnych dochodów 549.394 837.913 1.416.500 169,1
3) pozostałe odsetki 99.239 223.110 174.350 78,1
4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.071 106.000 106.000 100,0
5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami

54.271 71.060 71.060 100,0

6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny 503 504 x x
7) wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nad-
miernej wysokości

2.429 2.430 x x

7 Subwencja ogólna 13.483.816 24.465.324 26.928.184 110,1
1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.777.410 9.554.824 12.281.972 128,5
2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 8.524.960 14.547.611 14.324.801 98,5

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 181.446 362.889 321.411 88,6
8 Dotacje i środki na wydatki bieżące 8.068.054 16.563.273 13.122.911 79,2

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła-
snych zadań bieżących gmin 1.191.095 3.326.107 1.301.000 39,1

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za-
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminieustawami 

4.433.341 8.419.576 7.957.583 94,5

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżą-
ce realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organa-
mi administracji rządowej

93.750 171.500 1.500 0,9

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowa-
ne na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorzą-
du terytorialnego)

1.918.484 3.629.911 3.465.468 95,5

5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiza-
cję zadań bieżących jednostek sektora finansów  publicznych x 3.500 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 

247.369 584.025 278.103 47,6

7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zada-
nia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost-
kami samorządu terytorialnego

184.015 377.524 119.257 31,6

8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 
w całości przez budżet państwa w ramach programów    rządowych

x 51.130 x x

9 Wpływy do wyjaśnienia          121.640 x x x
B DOCHODY MAJĄTKOWE      4.374.430 15.352.444 18.364.565 119,6
1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.670.033      9.290.631 13.655.565 147,0

1) dotacja celowa      otrzymana z gminy na     inwestycje i zakupy     
inwestycyjne     realizowane na     podstawie porozumień    umów 
między    jednostkami samorządu    terytorialnego 

                  x x 305.000 x

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych    
zadań zleconych gminom ustawami

x 280.000 x x

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 
samorządu województw, pozyskane z innych źródeł 310.050 310.050 x x

4) 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

3.359.983 7.042.081 13.350.565 189,6

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin x 1.283.500 x x

6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych  

x 375.000 x x

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia      prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 703.360 6.037.313 4.707.000 78,0

3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom  fizycznym w prawo własności 1.037 1.500 2.000 133,3

4 Dochody ze zbycia praw majątkowych x 23.000 x x
OGÓŁEM DOCHODY 46.219.494 101.319.079 106.155.855 104,8

Uchwała Nr XLVI/443/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. c), d) i lit. i) art. 51 us-

tawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013 roku poz. 594, poz. 645), 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  us-
tawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885), Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 
106.155.855 zł w tym: 

1)dochody bieżące 87.791.290 zł, 
2)dochody majątkowe 18.364.565 zł wymienione w załącznikach:  
a) Nr 1- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2014 według źródeł, 
b) Nr 2- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2014 według działów, 
c) Nr 3- Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2014 w układzie 

działów, rozdziałów i paragrafów.  
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 105.391.595 zł w tym: 
1)wydatki bieżące 87.001.030 zł,  
2)wydatki majątkowe 18.390.565 zł wymienione w załącznikach:  
a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2014 rok według działów,  
b) Nr 5- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2014 rok według 

działów i rozdziałów,  
c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2014 rok z podziałem 

na wydatki bieżące i majątkowe.  
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2014 określony 

w załączniku Nr 7.  
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze śro-

dków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5  ust. 1  pkt 2  i 
3  uofp określone w załączniku Nr 8.  

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 297.294 zł.  

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 764.260 zł 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. 

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 764.260 zł z tytułu: 
1)wykupu innych papierów wartościowych 500.000 zł,  
2)spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 264.260 zł określone 

w załączniku Nr 9. 
§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów 

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budże-
towym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetowego w wysokości 4.000.000 zł. 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.  
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.200.000 zł z tego:  
1)na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarzą-

dowym 900.000 zł,  
2)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe-

go 300.000 zł.  
§ 5. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na spr-

zedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację za-
dań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2014 w zakresie określonym w załączniku Nr 10. 

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu 
budżetowego na 2014 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 11. 

§ 7. Ustala się plan rachunków dochodów wydzielonych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014 w zakresie 
określonym w załączniku Nr 12. 

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów, w tym dotacje podmio-
towe dla instytucji kultury na 2014 rok określone w załączniku Nr 13. 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją 
zadań, z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2014 rok 
określony w załączniku Nr 14. 

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2014, 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie us-
tawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącz-
nikiem Nr 15. 

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmio-
tom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określo-
ne w załączniku Nr 16. 

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania 
ze środowiska na rok 2014 określony w załączniku Nr 17. 

§ 13. Ustala sie plan dochodów i wydatków na zadania bieżące re-
alizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego w roku 2014 określony w załączniku Nr 18. 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1)dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz 
z uposażeniami i wynagrodzeniami z wyłączeniem zmian dotyczących 
wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i pro-
jektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE,  

2)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów war-
tościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego defi-
cytu budżetowego w wysokości 4.000.000 zł.  

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

obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 roku. 
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.

Zabawa Mikołajkowa
8 grudnia Stowarzyszenie Europejskie Gospodynie i Europej-

scy Gospodarze, działające przy parafii Miłosierdzia Bożego, wraz z 
Radą Parafialną zorganizowało w Domu Ludowym zabawę mikołajkową 
dla dzieci. W zabawie uczestniczyło ponad 120 dzieci, które otrzymały 
prezenty od św. Mikołaja. Do tańca grał i śpiewał  zespół „Amber”, pro-
wadzony przez Elżbietę Zachowską.

Na dzieci czekał także poczęstunek, napoje i ciasta.
Było wesoło, a wodzirejem w tańcu z dziećmi był ks. proboszcz dr 

Robert Begierski.
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WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2014 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW 

w zł

LP. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZEWI 
DYWANE 
WYKONA-
-NIE WY-
DATKÓW W 
2013 ROKU

PLAN NA
2014 ROK

Z TEGO ZADANIA

WŁASNE ZLECONE

1 2 3 4 5 6 7
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 51.548 24.480 24.480 -
2. 150 Przetwórstwo przemysłowe 744.000 79.000 79.000 -
3. 600 Transport i łączność 18.894.029 27.119.350 27.119.350 -
4. 630 Turystyka 213.152 65.601 65.601 -
5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.061.761 9.316.888 9.316.888 -
6. 710 Działalność usługowa 253.000 283.500 283.500 -
7. 750 Administracja publiczna 7.725.108 7.864.200 7.663.169 201.031

8. 751
Urzędy naczelnych orga- 
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

5.598 5.552 - 5.552

9. 752 Obrona narodowa 400 400 - 400

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 856.021 773.390 772.390 1.000

11. 757 Obsługa długu publicznego 3.115.790 3.072.329 3.072.329 -
12. 758 Różne rozliczenia 445.163 1.521.035 1.521.035 -
13. 801 Oświata i wychowanie 24.775.768 22.326.846 22.326.846 -
14. 851 Ochrona zdrowia 528.433 400.000 400.000 -
15. 852 Pomoc społeczna 15.541.387 14.504.785 6.755.185 7.749.600

16. 853 Pozostałe zadania w za-
kresie polityki społecznej 943.254 924.736 924.736 -

17. 854 Edukacyjna opieka wycho-
wawcza 1.220.623 853.508 853.508 -

18. 900 Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska 11.481.339 12.080.875 12.080.875 -

19. 921 Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego 2.153.663 2.120.120 2.120.120 -

20. 926 Kultura fizyczna 5.371.563 2.055.000 2.055.000 -

OGÓŁEM 104.381.600 105.391.595 97.434.012 7.957.583

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

Nr 
za-
da-
-nia

Nazwa zadania inwestycyjnego
Re-
alizu-
-jący

Rok 
rozpo-
czę-cia 
/ Rok 
zakoń-
cze-nia

Nakłady do 
poniesie-
nia  
w latach 
2014-2017

Inwestycje gminne w 
2014 w tym:

z tego 
pomoc 
innym 
j.s.t.

Środki 
własne 
Gminy

Środki ze-
wnętrzne

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 942 641 2 119 360 8 275 141
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 10 942 641 2 119 360 8 275 141
Paragraf 6050

3 Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych IZP 2014-
2017 948 140 400 000

6 Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014 - 2020 IZP 2014 159 041 159 041

9 Przebudowa dróg – projekty IZP 2014 100 000 100 000
Paragraf 6057

16 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Bielawy poprzez budowę infra-
struktury dla Podstrefy WSSE INVEST-PARK IZP 2014 8  275 141 8 275 141

Paragraf 6059

16 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Bielawy poprzez budowę infra-
struktury dla Podstrefy WSSE INVEST-PARK IZP 2014 1 460 319 1 460 319

II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 696 423 405 000 2 291 423
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 300 000 345 000 1 955 000
Paragraf 6057

4 Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w  Bielawie dla NATURY 2000 IZP 2014 1 955 000 1 955 000
Paragraf 6059

4 Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne w  Bielawie dla NATURY 2000 IZP 2014 345 000 345 000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 396 423 60 000 336 423
Paragraf 6057

5 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody 
przemysłowej „Sudety” w Bielawie IZP 2014 336 423 336 423

Paragraf 6059

5 Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody 
przemysłowej „Sudety” w Bielawie IZP 2014 60 000 60 000

III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140 000 140 000
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40 000 40 000
Paragraf 6050

10 Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Brzeżnej 10 w Bielawie MZBM 2014 40 000 40 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 100 000
Paragraf 6060

54 Wykup gruntów i wypłata odszkodowań GM 2014 100 000 100 000
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100 000 100 000
Rozdział 71035 - Cmentarze 100 000 100 000
Paragraf 6050

50 Rozbudowa cmentarza komunalnego IZP 2014 100 000 100 000
IV ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA I INFORMATYKI

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 028 141 1 244 140 2 784 001

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 4 028 141 1 244 140 2 784 001

Paragraf 6057

20
Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez 
zakup  i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, 
informacji, monitoringu oraz modernizacje infrastruktury towarzyszącej

ZKM 2014 2 784 001 2 784 001

Paragraf 6059

20
Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez 
zakup  i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, 
informacji, monitoringu oraz modernizacje infrastruktury towarzyszącej

ZKM 2014 1 244 140 1 244 140

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113 700 100 000
Rozdział 75023 - Urzędy miast 113 700 100 000
Paragraf 6060

7 Zakup sprzętu i programów komputerowych INF 2014 86 300 86 300

25 Zakup oprogramowania prawnego do Urzędu Miejskiego w Bielawie INF 2014-
2015 27 400 13 700

V OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000 100 000
Rozdział 75023 – Urzędy miast 100 000 100 000
Paragraf 6050

77 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w  Bielawie, zlokalizowanego 
przy ul. Piastowskiej 1 IZP 2014 100 000 100 000

Dział  852 – POMOC SPOŁECZNA 120 000 120 000
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 120 000 120 000
Paragraf 6050

11 Modernizacja budynku OPS w  Bielawie, IZP 2014 120 000 120 000
VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000 20 000 20 000
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 20 000 20 000
Paragraf 6170

8 Zakup wozu bojowego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie SOC 2014 20 000 20 000 20 000
VIII NAKŁADY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 466 000 691 500
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 466 000 691 500
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja
w Dzierżoniowie na realizację projektu pn.” Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

FM 2014-
2021 2 466 000 691 500

RAZEM 20 726 905 5 040 000 13 350 565 20 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU 18 390 565

Bielawskie krasnoludki bardzo 
chcą wrócić do Bielawy, więc popro-
siły mieszkańców, aby pokazali im 
różne miejsca w mieście i okolicy, 
jako propozycję „miejsca dla krasna-
la”. Przysłali do nas wzorzec, którym 
należy się przy tym posługiwać. 

Zabawa była prosta, należało 
wydrukować (w formacie: min. A5, 
max A4) zamieszczony na stronie 
internetowej MOKiS wizerunek kra-
snoludka, następnie pokolorować 
go, nakleić na tekturce i wyciąć. 
Potem pójść w miejsce, gdzie powi-
nien się krasnoludek pojawić, usta-
wić w nim „naszego” krasnoludka i 
zrobić zdjęcie. Wybór miejsca był 
dowolny i sposób usadowienia kra-
snoludka także, jednak nie mógł 
się on wiązać z prywatnym miesz-
kaniem. Po wykonaniu zdjęcia na-
leżało je wysłać e-mailem na adres 
organizatora. Zabawa trwała od li-
stopada do 10 grudnia 2013.

Nadesłane zdjęcia oceniał ko-
misja w składzie: dyrektor MOKiS 
Jan Gładysz, prezes TPB Ewa Glu-
ra, redaktor Wiadomości Bielawskich 
Barbara Lesiewicz, dyrektorki ESP 7 
w Bielawie Małgorzata Cieślik i Re-
nata Sznajder-Zając, znana miesz-
kanka Bielawy Jadwiga Stępień. Po 
wnikliwej analizie dokonało oceny: 

1. Kamila Czerwińska - na-
groda tablet ufundowany przez 
MOKiS i sklep BOOM Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki w Biela-
wie – Mokis,

POSADZONO KRASNOLUDKI
2. Mariusz Zając - nagroda 

słuchawki RTV ufundowane przez 
sklep AVANS przy ul. Wolności, 

3. Marta Rogowska - karnet 
rodzinny na film „Hobbit - pustko-
wie Smauga”.

Wyróżnienia otrzymali: Łu-
kasz Niedbała i Monika Nagły 
– otrzymali albumy fotograficzne 
ufundowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy.

Podziękowanie za udział w 
konkursie otrzymała Angelika Cie-
śla (nie jest mieszkanką Bielawy, 
jednak wzięła udział w konkursie).

Nagrody wręczono zwycięz-
com podczas Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego.

1. Miejsce: ZAK, ZDJĘCIE WYKONANE W PARKU MIEJSKIM ,KRASNAL PŁYWA 
ŁÓDKĄ PO STAWIE. POJAWIŁ SIĘ TAM JAKO TOWARZYSZ I OBROŃCA KACZEK....

2. Miejsce: Antoś - spo-
tkaliśmy się na Placu 
Kardynała Wyszyńskie-
go, podczas spaceru. 
Och, jakie było nasze 
zdziwienie gdy zoba-
czyliśmy bielawskiego 
krasnoludka! 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIELAWY
 O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

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 
ze zmianami / oraz uchwały Nr XXV/273/12 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic Generała Władysława Sikorskiego i 1 Maja w Bielawie, jak również 
uchwały Nr XXXV/370/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, obejmującego obszar w rejonie ulicy Gene-
rała Władysława Sikorskiego w Bielawie,  zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru W REJONIE ULICY GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKOR-
SKIEGO w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24 stycznia 2014 r. do 
21 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie Gospo-
darki Przestrzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt doku-
mentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bie-
lawa.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie 
miejscowego  planu odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 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 przy-
jęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca  
2014 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesio-
ne w postaci elektronicznej, spełniajacej wymogi z art.18 ust.3 pkt 1,2,3 
ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze  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 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mkua@um.biela-
wa.pl do Burmistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca 
2014 r.

Tradycyjnie w grudniu, w tym 
roku już po raz osiemnasty, Ekologicz-
na Szkoła Podstawowa nr 7  w Bie-
lawie organizuje Międzyszkolny Kon-
kurs „OMNIBUS”. Konkurs jest swego 
rodzaju sprawdzianem ale równo-
cześnie potwierdzeniem ogromnej 
wiedzy, zdolności i inteligencji oraz 
umiejętności logicznego myślenia bio-
rących w nim udział uczniów.  

Tym razem zmagania kon-
kursowe miały miejsce 6 grudnia, w 
rywalizacji uczestniczyło 8 uczest-
ników, po dwóch reprezentantów 
szkół podstawowych w naszym 
mieście: ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 z Oddziałami Integracyjny-
mi – Agata Golczewska i Oskar 
Gąłtko, z Zespołu Szkół Społecz-
nych – Michał Czubaty i Kacper 
Wodyński, ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
– Julia Budziszewska i Wiktoria 

„OMNIBUS 2013”
Skrzypek, z  Ekologicznej Szkoły 
Podstawowej nr 7 – Julia Barczyk 
i Julia Garkowska. 

Pytania, na które odpowia-
dali uczniowie dotyczyły nie tylko 
tego, czego młody człowiek mógł 
się dowiedzieć i nauczyć podczas 
zajęć lekcyjnych, związane były 
również z ogólną wiedzą o świe-
cie, jaką czerpać można z wielu 
dostępnych źródeł. Zmagania kon-
kursowe zakończyły się następu-
jącym wynikiem: I miejsce zajął 
uczeń reprezentujący Zespół Szkół 
Społecznych – Michał Czubaty, II 
miejsce uzyskał Kacper Wodyń-
ski  z tej samej szkoły, III miejsce 
zajęła uczennica ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sporto-
wymi – Wiktoria Skrzypek. 

Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom, nagrodę lub upominek.

oprac. Krystyna Grzyb

W tym roku odbyła się już 
kolejna edycja Konkursu Literac-
kiego na Utwór Inspirowany Foto-
grafiami Bielawy, zorganizowana 
przez redakcję rocznika miejskie-
go Bibliotheca Bielaviana oraz Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie. Na konkurs wpłynęło 98 
prac inspirowanych przedwojenną 
fotografią łąki Dierigów i współcze-
snym zdjęciem p. Tadeusza Ła-
zowskiego

16 grudnia ZSO w Biela-
wie miało przyjemność gościć 
wszystkich uczestników oraz 
sympatyków konkursu. Swoją 
obecnością zaszczycił nas prof. 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Ryszard Waksmund, absolwent 
LO w Bielawie, który podzielił 
się  wspomnieniami ze swoich 
młodzieńczych lat spędzonych 
w Bielawie. Gościliśmy również 
p. Tadeusza Łazowskiego - au-
tora albumów „Bielawa wczoraj 
i dziś”. Na uroczystość przyby-
li przedstawiciele władz miasta: 
p. Leszek Stróżyk – przewod-
niczący Rady Miejskiej Bielawy 
oraz p. Mariolla Jonas – wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej 
Bielawy. 

W części artystycznej, 
przygotowanej przez polonist-
ki p. Danutę Myśliwiec i p. Te-
resę Rodak, uczniowie gimna-

Spotkanie Wigilijne
12 grudnia słuchacze Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

spotkali się w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego na wspólnej 
Wigilii. Uczestniczyli w niej także: przewodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy Leszek Stróżyk, wiceprzewodnicząca Rady Jadwiga Mariolla Jo-
nas, radna Stefania Pagórska oraz wiceburmistrz Mariusz Pach. Były 
życzenia od przedstawicieli władz miasta, od prezes BUTW Grażyny 
Smolińskiej, było dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i smakowanie 
wigilijnych potraw.     B. Lesiewicz

Finał II Konkursu Literackiego na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy
zjum i liceum zaprezentowali 
fragmenty nagrodzonych utwo-
rów.

W kategorii szkół podstawo-
wych najlepszą poetką okazała się 
Natalia Pasek z ESP nr 7 w Bie-
lawie, pierwsze miejsce za utwór 
prozaiczny otrzymała Karolina 
Chrzan z ESP nr 7 w Bielawie.

W kategorii szkół ponadpod-
stawowych pierwsze miejsce za 
utwór poetycki należało do Anny 
Sułek z Gimnazjum nr 5 w Biela-
wie, najlepszym prozaikiem oka-
zał się Dariusz Miller z LO w Bie-
lawie

W kategorii dorosłych pierw-
sze miejsce za utwór poetycki 
zdobyła p. Brygida Błażewicz z 
Warszawy, nagroda za prozę przy-
padła p. Bożenie Tomaszek z 
Żywca. 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pachnące jeszcze 
drukiem książki „Sudecka poezja i 
proza”, w których odnaleźli swoje 
utwory.

Serdecznie gratulujemy lau-
reatom konkursu. 

 Alicja Froń 
 Jessica Opioła
 uczennice ZSO w Bielawie

19 grudnia Zarząd Rejo-
nowy Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w 
Bielawie zorganizował dla swo-
ich członków spotkanie opłatko-
we, w którym także brali udział 
zaproszeni goście: Leszek Stró-
żyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy, wiceburmistrz 
Mariusz Pach, przewodniczący 
Związku w Pieszycach Edward 
Szatkowski oraz ks. kanonik 
Cezary Ciupiak -proboszcz pa-
rafii Bożego Ciała. 

Po wysłuchaniu ewange-
lii i zmówieniu modlitwy, wszy-
scy podzielili się opłatkiem. Ży-
czenia świąteczno-noworoczne w 
imieniu władz miasta złożył prze-
wodniczący Rady, a także prze-

wodniczący Związku Tadeusz 
Kowalczyk i przewodniczący or-
ganizacji związkowej w Pieszy-

Spotkanie opłatkowe cach. Następnie przystąpiono do 
spożywania wigilijnych potraw, a 
spotkanie umiliło wspólne śpie-
wanie kolęd.

B. Lesiewicz

W sobotę 7 grudnia dwie wo-
kalistki ze Spółdzielczego Centrum 
Kultury w Bielawie wzięły udział w 
XXI Festiwalu Poezji Śpiewanej „Mi-
moza” we Wrocławiu. W przedsię-
wzięciu wzięło udział 56 wokalistów 
z Wrocławia i okolic. Uczestnicy byli 

podzieleni na 3 kategorie wiekowe.
Julia Pastuszka zajęła II 

miejsce w pierwszej kategorii wieko-
wej, wykonując „Piosenkę drewnia-
nych lalek” oraz „Wesoły deszczyk”.

Żaneta Kwiatek w drugiej 
kategorii wiekowej, gdzie było 22 

PODOPIECZNE SPÓŁDZIELCZEGO CENTRUM KULTURY W BIELAWIE NAGRODZONE 
NA XXI Festiwalu Poezji Śpiewanej „Mimoza” we Wrocławiu

uczestników, zajęła III miejsce, 
śpiewając „Wielki targ”, „Kolorowy 
wiatr” i „Jezioro marzeń” na życze-
nie jury.

Nagrodzone dziewczynki 
wróciły do domu szczęśliwe i zmo-
tywowane do dalszej pracy.

W piątek szóstego grudnia 
w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących odbył się jak co roku wie-
czór Mikołajkowy, zorganizowany 
przez Radę Rodziców, nauczycie-
li i uczniów. Zaproszeni goście, na 
których czekał słodki poczęstunek, 
mogli obejrzeć przedstawienie pod 
tytułem „Christmas Carol” przygo-

„Opowieść wigilijna” Dickensa w bielawskim liceum
towane przez p. Oliwię Mróz i kół-
ko teatralne. Warto zaznaczyć, że 
spektakl grany był w języku angiel-
skim. Uwagę przyciągały piękne 
dekoracje i wspaniała gra aktorów. 

Sztuka nie była jedyną atrak-
cją tego wieczoru. Wszyscy za-
proszeni mogli wysłuchać ko-
lęd i piosenek śpiewanych przez 

uczennice: Darię Murawską, 
Paulinę Mazur i Kamilę Czerwiń-
ską. Rada Rodziców zorganizo-
wała konkurs mikołajkowy, uczest-
nicy którego otrzymywali drobny 
upominek. Wieczór mikołajkowy 
z pewnością był udany, a zebrani 
goście w miłej atmosferze spędzi-
li czas.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością prof. Ryszard Waksmund
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W czwartek 19 grudnia 2013  
roku zorganizowano w bibliotece w  
Klubie Miłośników Poezji Śpiewa-
nej POZYTYWKA wigilię. W spo-
tkaniu uczestniczyła  wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej  Mariolla 
Jadwiga Jonas, która przyszła 
także z młodzieżą ze swojej szko-
ły. Wszyscy zaproszeni goście tak 
jak co roku przybyli z jakimś przy-
smakiem na stół. Wszyscy dzieli-
li się opłatkiem, wspólnie śpiewali 
kolędy i tradycyjnie już brali udział 
w losowaniu drobnych upominków 
ufundowanych przez członków klu-
bu. 

W tym roku ogromnym po-
wodzeniem cieszyły się odpustowe 
lizaki rokoko i płyty z kolędami w 

wykonaniu Barbary Pachury.  Naj-
większą atrakcją wigilijnego wie-
czoru był specjalny gość - zwycięż-
czyni programu Must Be The Music  
Shata QS, która przyjechała do 
nas w towarzystwie rodziców spe-
cjalnie z Kamieńca Ząbkowickiego.  
Dzieci i młodzież była zachwycona 
spotkaniem z Shatą QS, która  opo-
wiadała o swoich muzycznych pod-
bojach, występach w telewizji czy 
na koncertach. Wszyscy mogli za-
pytać Shatę QS o wszystko, nawet 
jak  robi sobie „pastę do zębów” bo  
odpowiadała na wszelkie   pytania 
zadawane przez uczestników spo-
tkania. Można było zrobić sobie z 
nią wspólne pamiątkowe zdjęcie i 
wziąć autograf.   

Wigilijny wieczór z Shatą Qs w Pozytywce

Nowa drużyna 
starszoharcerska 

w Bielawie

W ostatnim w 
2013 roku Rozkazie ko-
mendantka Hufca Ziemi 
Dzierżoniowskiej ZHP 
hm. Krystyna Waś po-
wołała nową jednostkę 
organizacyjną. Drugą 
Drużynę Starszohar-
cerską “Wilki” zorgani-
zował w Bielawie druh 
Dominik Wnuk, uczest-
nik niedawnego kursu 
drużynowych starszo-
harcerskich “Cztery Ży-
wioły”. 

Drużyna jest w 
trakcie pozyskiwa-
nia harcówki, w czym 
bardzo pomaga wice-
burmistrz miasta pan 
Mariusz Pach. Tymcza-
sowo zbiórki odbywają 
się w poniedziałki na te-
renie Gimnazjum nr 2 w 
Bielawie. Niedawno od-
było się spotkanie wigi-
lijne drużyny, a obecnie 
trwają przygotowania 
do biwaku. Osoby, któ-
re chciałby dołączyć do 
drużyny mogą nawią-
zać kontakt mailowy lub 
telefoniczny: dominik.
wnuk@zhp.net.pl; kom. 
663-966-665.

W niedzielę, na bielawskim 
Placu Wolności podczas Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego harcerki 
z 32 DH „T.O.M.C.I.A.” i instrukto-
rzy Bielawskiego Kręgu, realizując 
projekt Fundacji dla Wolontariatu, 
dzielili się z mieszkańcami Betle-
jemskim Światłem Pokoju przywie-
zionym z Krzeptówek w Zakopa-
nem przez członków władz Hufca. 

Dzieliliśmy się Betlejemskim Światłem
BŚP oraz przygotowane specjalnie 
na tę okazję sianko na wigilijne stoły 
z życzeniami od Burmistrza Bielawy 
i bielawskich harcerzy rozeszło się 
w godzinę, choć było go aż 500 pa-
czuszek. Zdjęcia z wydarzenia moż-
na obejrzeć tutaj: https://www.face-
book.com/media/set/?set=a.602858
823097392.1073741884.14943494
5106451&type=1&notif_t=like

Weekendem grudniowym w 
Bielawie zakończyła się jesienna 
edycja kursów drużynowych “Czte-
ry Żywioły”. Uczestniczyli w niej har-
cerze z całego Dolnego Śląska oraz 
spoza granic województwa. Kurs 
drużynowych harcerskich gościli-
śmy w Szkole Podstawowej nr 10, 
drużynowych starszoharcerskich i 
wędrowniczych w Gimnazjum nr 3, 
a drużynowych zuchowych w Ze-
spole Szkół Społecznych. Tutaj od-
było się niedzielne podsumowanie. 
Galę z koncertem poprzedziła mi-
nikonferencja w stylu TED. Wszy-
scy uczestnicy mieli okazję skorzy-
stać z atrakcji Pływalni „Aquarius”, 
dzięki uprzejmości władz miasta i 
dyrekcji Pływalni. O komfort pracy 
kursantów zadbali pwd. Tomasz 
Tkacz i hm. Krystyna Waś. Kur-
sanci przeprowadzili też zbiórki z 
drużynami i gromadami Hufca Zie-
mi Dzierżoniowskiej ZHP w Biela-
wie i Dzierżoniowie. Organizatorom 

tak spodobała się Bielawa, że pla-
nują przyjechać do naszego miasta 
z uczestnikami kolejnego kursu, 
tym razem ogólnopolskiego, harc-
mistrzowskiego.

Podziękowania za pomoc w 
organizacji przedsięwzięcia kieru-
jemy do: Burmistrza Miasta Bie-
lawa pana Ryszarda Dźwiniela, 
Wiceburmistrza Miasta Bielawa 
pana Mariusza Pacha, Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biela-
wie pani Ewy Zalewskiej, Dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 10 pana 
Dariusza Spychalskiego, Dyrek-
tora Ekologicznego Gimnazjum nr 
3 pana Janusza Kucharskiego, 
Dyrektora Zespołu Szkół Społecz-
nych pana Janusza Manieckiego. 
Zdjęcia można zobaczyć na fejsbu-
kowym profilu Czterech Żywiołów: 
https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.781144741900841.1073
741830.160386087310046&type=1

Bielawski Krąg Instruktorski

Cztery Żywioły w Bielawie
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Bielawski Jarmark Bożona-
rodzeniowy zorganizowany zo-
stał 15 grudnia już po raz III, a 
jego organizatorami byli: Gmina 
Bielawa, Sudeckie Stowarzyszenie 
na Rzecz Ochrony Zdrowia SZAN-
SA, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy oraz Miejski  Ośrodek Kultury 
i Sztuki w Bielawie. 

Nie zabrakło atrakcji dla 
tych dużych i tych małych miesz-
kańców miasta. Dla dzieci prze-
chadzali się Mikołaje, w tym jeden 
na szczudłach. Był także renifer 
czerwononosy, były bańki mydlane, 
w których można było się zamknąć.  
Największym powodzeniem cieszy-
ły się przejażdżki zaprzęgiem kucy-

kowym. Na stoiskach można było 
kupić bożonarodzeniowe ozdoby i 
smakołyki. 

Na scenie zaprezentowa-
li się: wokaliści Spółdzielczego 
Centrum Kultury, Studia Piosenki i 
Tańca Fart oraz MOKiS-u, zespół 
Czerwona Jarzębina i Kapela Bie-
lawska. Natomiast widowisko jaseł-
kowe przygotowali przedstawiciele 
Cechu Rzemiosł Różnych i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy.

Zaraz po misterium Narodze-
nia Pańskiego kolędy zaśpiewa-
ła Barbara Pachura, a w poetycki 
– świąteczny nastrój wprowadzi-
li wszystkich artyści „Piwnicy Pod 
Baranami” - Anna Szałapak i 
mieszkający w Bielawie Szymon 
Zychowicz. 

Poza tym w trakcie imprezy 
odbył się „Świąteczny konkurs fan-
towy”. Każda osoba, kupując pro-
dukty w wybranych świątecznych 
stoiskach, otrzymała kupon fantowy, 
uprawniający do udziału w zabawie. 
Posiadacze szczęśliwych nume-
rów wylosowali atrakcyjne zestawy 
AGD, które z pewnością pomogły 
przygotować świąteczne potrawy, 
ułatwiły prace domowe, a także 
wzbogaciły świąteczne stoły o sma-
kołyki. Losowanie nagród nastąpiło 
przed koncertem Anny Szałapak. 

Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Z okazji uroczystego finału 
II Konkursu Literackiego na Utwór 
Inspirowany Fotografią Bielawy 
uczennice ZSO Justyna Gajda i 
Katarzyna Podłęcka miały przyjem-
ność porozmawiać z p. Tadeuszem 
Łazowskim – fotografem, autorem 
albumów poświęconych naszemu 
miastu. Uczestników tegoroczne-
go konkursu zainspirowało zdjęcie 
przedstawiające zalew Sudety.

Jaki był Pana pierwszy aparat 
fotograficzny i kiedy fotografia stała 
się Pana pasją?

- Moim pierwszym aparatem 
była czeska Vega, którą kupiłem 
w 1956 roku za 3/4 mojej wypła-
ty, czyli około 600 zł. Wprawdzie 
wcześniej dostałem stary aparat, 
ale ten się nie liczy, bo szybko się 
zepsuł. Fotografia stała się moją 
pasją po zakupie aparatu. Wtedy 
nie było wyjścia - musiałem robić 
zdjęcia.

Które zdjęcia obiektów na-
szego miasta są według Pana naj-
bardziej udane?

- Trudno określić. Są ich ty-
siące. Pierwszym była fotografia „ 
Na maszcie” - wykonana techniką 
solaryzacji, czyli pod słońce. Poja-
wiło się ona na okładce „Foto”. Za 
kolejne fotografie dostawałem wie-
le wyróżnień, ale trzecie miejsce 
na konkursie ogólnopolskim było 
pierwszym większym sukcesem.

Czekamy na następny al-
bum... Czy może nam Pan zdra-
dzić, co uwieczni Pan na kolejnych 
fotografiach?

- Trzeci album jest już w przy-
gotowaniu. Będzie różnił się tym, 
że zdjęcia stare, ale już powojenne 
zostaną zestawione ze współcze-
snymi.

Serdecznie dziękujemy za 
rozmowę.

- Ja również dziękuję. 

„Bielawa wczoraj i dziś”
Wywiad z Panem Tadeuszem Łazowskim

13 grudnia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie 
odbył się Mikołajkowy Turniej Sza-
chowy dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych powia-
tu dzierżoniowskiego. W zawodach 
uczestniczyło 25  uczniów repre-
zentujących: I LO  w Dzierżonio-
wie, II LO w Dzierżoniowie, Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesła-
wa Chrobrego w Bielawie, Zespół 
Szkół Społecznych w Bielawie oraz 
Gimnazjum nr 5 w Bielawie. 

Rywalizacja toczyła się w 
sportowej atmosferze i sprzyjała in-
tegracji środowiska uczniowskiego 
ze szkół powiatu dzierżoniowskie-
go. Turniej kształcił umiejętności 
koncentracji, odporności psychicz-
nej, opanowania, wytrwałości, wła-
ściwego wykorzystania czasu i po-
dejmowania decyzji  w warunkach 
ryzyka. 

I miejsce w zawodach zajął 
reprezentujący I LO w Dzierżonio-
wie – Piotr Lewandowski, dru-
ga była także zawodniczka I LO 
w Dzierżoniowie – Krystyna Mi-
chalak, a na trzecim stopniu po-
dium stanął reprezentujący Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesława 
Chrobrego w Bielawie - Maciej 
Greiner.  W klasyfikacji gimnazjal-
nej najlepszy był Radosław Bo-
czoń z Zespołu Szkół Społecznych 
w Bielawie. 

Impreza odbywała się w ra-
mach grantu oświatowego przyzna-

nego przez Starostwo Powiatowe w 
Dzierżoniowie, a dodatkowo jedną 
nagrodę ufundował Burmistrz Mia-
sta Bielawa – pan Ryszard Dźwi-
niel. Turniej przeprowadził pan 
Andrzej Sepełowski - nauczyciel 

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bielawie. Pomoc dla organiza-
torów imprezy, w postaci zegarów 
szachowych,  uzyskano także ze 
strony od klubu „Dwie wieże” w 
Dzierżoniowie.

Klub Sportowy OSiR Biela-
wa uczestniczył w Międzynaro-
dowych Zawodach Pływackich 
„Świdnicka Gwiazdka 2013”, któ-
re odbyły się 6 i 7 grudnia. Udział 
w zawodach wzięło 30 klubów. 
Bielawski klub reprezentowały za-
równo bardziej doświadczeni mło-
dzi pływacy, jak również zawodnicy, 
którzy dopiero stawiają pierwsze 
kroki w rywalizacji sportowej.

KS OSiR Bielawa wystar-
tował w świdnickich zawodach w 
następującym składzie: Antoni 
Kotasek, Michał Affinita, Mar-
celi Kołodziej, Marcin Drzyzga, 
Zuzanna Smaga, Weronika i Pa-
trycja Smaczyńskie, Kamila Sa-
lamon, Dawid Gromczewski, 
Patryk Usik, Damian Rak, Karo-
lina Jurczyk, Emanuela Flisak, 
Roksana Gromczewska, Damian 
Drzyzga i Daniel Wiewiórka. 

Reprezentacja zdobyła 11 
medali (3 złote, 5 srebrnych i 3 
brązowe). Największą radość spra-
wiła zawodnikom wygrana sztafety 
mieszanej w roczniku 2000 w skła-
dzie: Daniel Wiewiórka (2000), 
Karolina Jurczyk (2001), Damian 
Drzyzga (2001), Emanuela Flisak 
(2002). Dystans 4 x 50 m. st. do-
wolnym nasi zawodnicy pokonali 

uzyskując świetny czas 2:02.71. 
Pierwszego dnia pływacy 

KS OSiR Bielawa zdobyli 4 me-
dale: Marcin Drzyzga – srebro na 
25 m. st. dowolnym, Dawid Grom-
czewski – srebro na 50 m. st. kla-
sycznym, Kamila Salamon – złoto 
na 50 m stylem grzbietowym i złoto 
na dystansie 50 m. st. klasycznym. 
Kamila zdobyła również statuet-
kę dla najlepszej zawodniczki w 
roczniku 2004 i uzyskała najlep-
szy wynik pierwszego dnia we-
dług punktacji FINA. 

Drugiego dnia zawodnicy 
sięgnęli po kolejne 7 medali:E-
manuela Flisak – srebro na 50 m. 
st. klasycznym i srebro na 50 m. st. 
motylkowym, Karolina Jurczyk – 
brąz na 50 m. st. dowolnym i brąz 
na 50 m. st. klasycznym oraz sta-
tuetka za 3 miejsce wg klasyfika-
cji FINA, Damian Drzyzga – brąz 
na 50 m. st. dowolnym, Wiewiórka 
Daniel – srebro na 50 m. st. mo-
tylkowym, Sztafeta – złoty medal. 

W rankingu medalowym 
klub z Bielawy zajął 5 miejsce. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i życzymy dalszych sukcesów. Klub 
dziękuje rodzicom za pomoc i zaan-
gażowanie w organizację wyjazdu. 

  Łukasz Masyk

Pływacy KS OSIR Bielawa znów z medalami

UWAGA
Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” ukaże się 1 lutego, a kolejne:

1 i 16 marca, 1 kwietnia, 1 i 16 maja, 1 czerwca, 1 lipca, 1 sierpnia, 1 września, 

1 i 16 października, 1 listopada oraz 1 i 16 grudnia.
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W dwunastoosobowym skła-
dzie udała się na seminarium z bra-
zylijskim zawodnikiem UFC i mis-
trzem wielu federacji MMA Jorge 
,,Macaco” Patino, bielawska gru-
pa Bebson Gold Team. Spotkanie 
z Brazylijczykiem było tym bardziej 
cenne, gdyż jest on założycielem 
międzynarodowej organizacji Gold 
Team, w której skład wchodzą 
bielawscy zawodnicy. 

Jorge ,,Macaco” Patino jest 
jednym z najbardziej utytułowa-
nych zawodników brazylijskie-
go Jiu-Jitsu. Dlatego też kilkudnio-
we seminarium było dla wszystkich 
członków Bebson Gold Team’u oka-
zją do poznania nowych technik i 
zdobycia ważnego doświadczenia. 
Zawodnicy wrócili do Bielawy nała-
dowani pozytywną energia i inspira-
cją do kolejnych treningów i walk. 

  Łukasz Masyk

Bebson Gold Team 
na seminarium z brazylijskim mistrzem

13 i 14 grudnia odbyły się 
Zimowe Mistrzostwa Okręgu 
Dolnośląskiego w Nowej Rudzie. 
W Centrum Turystyczno - Sporto-
wym na krótkim basenie rywalizo-
wało 346. pływaków. Klub Sportowy 
„OSIR” reprezentowali w kategorii 
młodzików (rocznik 2001 – 2002): 
Emanuela Flisak, Damian Rak, 
Roksana Gromczewska, Karo-
lina Jurczyk, Antoni Kotasek i 
Damian Drzyzga. W kategorii ju-
niorów młodszych (rocznik 1998 – 
2000): Oskar Mączyński, Michał 
Drzyzga i Daniel Wiewiórka. Na-
tomiast w kategorii open (1997 i 
starsi) Diana Boczkowska.

Podopieczni trenera Rafała 
Łacnego zdobyli 14 medali, 

14 medali dla Klubu Sportowego „OSIR”

w tym 4 złote, 6 srebrnych i 4 
brązowe. 

Lista medalistów: Karoli-
na Jurczyk – 2 złote (400 m st. 
zmiennym, 50 m st. grzbietowym), 
2 srebrne (50 m st. motylkowym, 
100 m st. grzbietowym), 2 brązo-
we (100 m st. dowolnym, 200 m 
st. grzbietowym), Emanuela Fli-
sak - 1 złoty (200 m st. motylko-
wym), 1 srebrny (400 m st. zmien-
nym), Damian Drzyzga – 1 złoty 
(400 m st. zmiennym), 2 srebrne 
(100 m st. zmiennym, 50 m st. 
klasycznym), 1 brązowy (200 m 
st. zmiennym), Diana Boczkows-
ka – 1 srebrny (200 m st. klasycz-
nym), 1 brązowy (100 m st. kla-
sycznym). 

7 grudnia w Wołowie odbył 
się XVII Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy Dzieci i Młodzieży 
w zapasach w stylu wolnym. W 
turnieju uczestniczyło 120 zawod-
ników z 11 klubów z Polski oraz 2 
ekipy z Czech. W zawodach Biela-
wę reprezentowała skromna 4 oso-
bowa ekipa z klubu IRONN BULLS 
BIELAWA w składzie: Michał Mar-
ciniak 54kg, Krzysztof Chmie-
lewski 40kg, Mikołaj Maciejewski  
37kg – wszyscy Szkoła Podstawo-
wa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 
w Bielawie oraz Piotr Garnys 40kg 
– Ekologiczna Szkoła Podstawowa 
nr 7 w Bielawie.

Najlepiej z bielawskich za-
wodników zaprezentował się Mi-
kołaj Maciejewski, który wygrał 3 
pojedynki i zdobył złoty medal w 
kat 37kg. Pozostali nasi zawodnicy 
walczyli bardzo dzielnie zdobywa-
jąc w zawodach brązowe medale.

Chciałbym pogratulować 
wszystkim swoim zawodnikom. 
Start w turnieju to dla każdego z 
nich wielkie emocje. Zarówno po-
zytywne jak i negatywne. Mogę 
śmiało powiedzieć, że w przyszłym 
sezonie „Żelazne byki” spora na-
mieszają na krajowych matach. 

- Wielkie podziękowanie dla 
Pana Dariusza Spychalskiego 
- Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w 
Bielawie za umożliwienie młodym 
zapaśnikom trenowania w kom-
fortowych warunkach. Również 
chciałbym wyróżnić rodziców, któ-
rzy tak dzielnie wspierają swoje po-
ciechy i angażują się mocno w po-
czynania klubu – Norbert Warchoł.

*****
Udane zakończenie sezonu 

na macie

W sobotę 14 grudnia w Mili-
czu odbył się Turniej Zapaśniczy 
im. E.Ratajczaka, który zakończył 
zmagania zapaśnicze dolnoślą-
skich klubów. W zawodach tych 
udział wzięło 100 zawodników w 
3 grupach wiekowych.  bielaw-

ski KLUB IRON BULLS w zawo-
dach reprezentowali: Piotr Gar-
nys, Michał Marciniak, Mikołaj 
Maciejewski, Oskar Ewulum oraz 
Krzysztof Chmielewski. Po zacię-
tych pojedynkach nasi zawodnicy 
zdobyli brązowe medale w katego-
rii „Dzieci”. 

- Chciałbym podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli któ-
rzy wspierają działania naszego 
klubu. Wielkie podziękowania dla 
Pana Burmistrza Bielawy Ryszar-
da Dźwiniela, który wspiera nasze 
zmagania i bacznie śledzi nasze 
poczynania. Podziękowania rów-
nież należą się dla Pana Dariusza 
Spychalskiego - Dyrektora Szko-

Udany start młodych adeptów 
IRON BULLS BIELAWA

ły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi w Bielawie, dzięki któ-
rego uprzejmości nasi zawodnicy 
stale podnoszą swój poziom spor-
towy. Chciałbym również złożyć po-
dziękowanie na ręce Pani Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biela-
wie Ewy Zalewskiej.

Na koniec chciałbym podzię-
kować wszystkim rodzicom, sym-
patykom naszego klubu, na których 
pomoc zawsze mogę liczyć. My-
ślę że wraz z kadrą trenerską oraz 
Prezesem Panem Sławomirem 
Różyckim dołożymy wszelkich sta-
rań, aby kolejny sezon był jeszcze 
bardziej udany dla naszych pod-
opiecznych – Norbert Warchoł.

Rozpoczynamy kolejną edy-
cję Festiwalu Piosenki o Miłości 
MINUTKA. Festiwal odbędzie się 
w 2014 roku tradycyjnie 14 lutego 
w Dzień Zakochanych. W jury nie 
zabraknie osobowości muzycznych 
i wokalnych (do tej pory zasiada-
li min. Izabella Skrybant-Dziewiąt-
kowska, Małgorzata Kuś „Shata-
Qś” czy Mariusz Kiljan ). Również 
w kolejnej edycji zadbamy, aby wy-
konawców oceniał profesjonalny 
skład jury. Nagrody finansowe fun-
duje Bank Spółdzielczy w Dzierżo-
niowie, a organizator zadba, aby 
pula nagród wzbogaciła się o na-
grody rzeczowe. Prosimy o szcze-
gółowe zapoznanie się z regulami-
nem, prawidłowe wypełnienie karty 
zgłoszenia i przysłania odpowied-
nich plików (karta zgłoszenia i mp 
3). Przypominamy, że brak jednego 
z nich dyskwalifikuje przyjęcie zgło-
szenia.

Zgłoszenia należy składać 
osobiście w Miejskim Ośrodku Kul-

Festiwal MINUTKA
tury i Sztuki w Bielawie ul. Piastow-
ska 19a faxem (74 83 33 007 ) lub 
drogą e-mailową na adres mokis-
bielawa@wp.pl do dnia 24 stycznia 
2014 r.

RÓWNIEŻ DROGĄ E-MA-
ILOWĄ NALEŻY WYSŁAĆ PLIK 
MP3 Z DEMO PIOSENKI W WY-
KONANIU ZGŁOSZONEGO 
UCZESTNIKA. DEMO NIE MUSI 
MIEĆ JAKOŚCI STUDYJNEJ. BĘ-
DZIE SŁUŻYŁO DO EW. KWALIFI-
KACJI UCZESTNIKA.

W przypadku dużej licz-
by zgłoszeń organizator zastrze-
ga sobie organizację przesłuchań 
(eliminacji) celem wyłonienia naj-
ciekawszych wykonawców. O prze-
słuchaniach zainteresowani zosta-
ną powiadomieni telefonicznie lub 
e-mailowo (na numery i adresy po-
dane w karcie zgłoszenia ) nie póź-
niej niż na dwa dni wcześniej.

Szczegóły i karta zgłoszenia 
na stronie internetowej MOKiS-u
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Gdyby ktoś przed meczem 
dawał nam jeden punkt w meczu z 
wiceliderem z Wałbrzycha, to brali-
byśmy to w ciemno. Okazało się jed-
nak, że nie taki diabeł straszny jak go 
malują i po bardzo dobrej naszej grze 
w każdym elemencie siatkarskiego 
rzemiosła triumfujemy w meczu der-
bowym i na świąteczny odpoczynek 
udajemy się z bezpieczną przewagą 
nad Sobieskim i Olavią. Gratulujemy 
obu zespołom wspaniałej postawy i 
poziomu sportowego jaki zaprezen-
towały przed bardzo licznie zgroma-
dzoną w hali publicznością (rekordo-
wa frekwencja w tym sezonie - około 
400 kibiców, w tym także liczny klub 
kibica Victorii). Jest zwycięstwo za 
dwa punkty, ale i pozostaje malut-
ki niedosyt, ponieważ było bardzo 
blisko zgarnięcia pełnej puli trzech 
punktów. W czwartej partii mieli-
śmy bowiem meczbola przy wyniku 
26:25, ale ostatecznie się nie udało i 
trzeba było walczyć o zwycięstwo do 
samego końca w tie-breaku. Jak to 
mówią apetyt rośnie w miarę jedze-
nia, więc po dwóch z rzędu zwycię-
stwach liczymy, że będzie już tylko 
lepiej. Chłopaki walczyli o każdą pił-
kę i trudno jest nawet kogoś wyróż-
nić, ponieważ wszyscy grali na bar-
dzo wysokim poziomie. W spotkaniu 
tym było mnóstwo długich wymian, 
wspaniałych obron mocnych ataków, 
wiele zwrotów akcji, dramaturgii. Na 
potwierdzenie tego wystarczy dodać, 
że trwało ono dwie i pół godziny, a w 
pierwszym, trzecim i czwartym secie 
oba zespoły odrabiały pięciopunkto-
we straty a i nawet dziewięciopunk-
towe straty w przypadku Bielawianki.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs TS Victoria 
PWSZ Wałbrzych 3:2 (-23, 17, 23, 
-26, 13)

BBBB: Wajdowicz, Strubbe, 
Prokopowicz, Kurpiel (K), Jurczyń-
ski, Jerzyk, Wierzbicki (libero) oraz 
Leński, Pacioch, Sdebel, Botwina. 
Trenerzy: Dariusz Ratajczak i An-
drzej Zemanek. 

Victoria: Olszewski, Kacz-
marek, Walendzik, Olczyk, Kar-
piewski, Zieliński, Kukla (libero) 
oraz Kozłowski, Migdalski, Kuchar-
czyk, Paszek. Trener: Krzysztof 
Janczak

Widzów: około 400
Serdecznie dziękujemy 

następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizzeria 
Barizolla z Dzierżoniowa – Pani Ma-
ria Danuta Matuszczyk, Pierogarnia 
S.C.  w Bielawie (ul. Paderewskiego 
i ul. Żeromskiego) - pani Agnieszka 
Łomoć i Beata Mastalerz, Pizzeria 
Koko-Haus w Bielawie (ul. Wolno-
ści) - Pan Łukasz Kurek, PHU Afta-
nas - Pan Kazimierz Aftanas.

Wygrana juniorów Be-
ewatec Bielawianki Bester 
w meczu na szczycie

 Wicelider Cuprum Lubin po-
konany po raz drugi. Wygrywamy w 
meczu na szczycie w rozgrywkach 
juniorskich z wiceliderem i tym sa-
mym na 80% zapewniamy sobie 
pierwsze miejsce w rozgrywkach 
juniorskich. Losy dwóch pierw-
szych setów zależały od świecą-
cego słońca, które przeszkadzało 
niemiłosiernie w przyjęciu zagryw-
ki i wyprowadzaniu ataku. Oba sety 
zakończyły się wynikami do 16-tu. 
Praktycznie równa walka rozpoczę-
ła się od trzeciego seta, w którym 
to słońce już zaszło. Wyszliśmy na 
prowadzenie 2:1 i w czwartej par-
tii nie potrafiliśmy się przeciwsta-
wić gościom z Lubina. Ale tie-break 
to już zdecydowana przewaga go-
spodarzy, którzy w obronie wybie-
rali wszystko co się dało. Brylował 
w tym elemencie nasz libero Ma-
ciej Byczek a na siatce wykorzy-
stywali to jego koledzy. W zespole 
CUPRUM całe spotkanie rozegrał 
nasz wychowanek Oskar Grabow-
ski, ale w decydujących momen-
tach atakujacy Lubina mylił się czę-
sto, co pozwalało nam odskoczyć. 
Gratulujemy chłopakom zwiększe-
nia przewagi nad CUPRUM. Na 
pewno mamy już pewne 2-gie miej-
sce, a w Nowym Roku okaże się 
w Wałbrzychu, czy pokażemy tak-
że wyższość nad Victorią. Bilans 
mamy świetny 10 zwycięstw i tylko 
1 przegrana 2:3. Juniorzy mają już 
zasłużoną przerwę świąteczną. 

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs Cuprum Lubin 
3:2 (16,-16,22,-14, 8)

Wiktoria nad Victorią Wałbrzych, czyli najwspanialszy 
świąteczny prezent dla bielawskich kibiców

BBBB: Saryczew, Gawryiak, 
Józwiszyn, Lasota (K), Kapczuk, 
Bocianowski, Byczek (libero) oraz 
Biłozor, W.Skwarcan, M. Skwar-
can, T.Wierzbicki CUPRUM: Ku-
charewicz, Grabowski, Popiwczak, 
Kubiak, Ostapkowicz, Przybylski, 
Homonicki (libero) oraz Kopij (K), 
Koselski, Romać, Skawiński

Kadeci w finałach dol-
nośląskich

Kadeci Beewatec Biela-
wianki Bester szybko, bo w za-
ledwie 45 minut rozprawili się z 
AKS Strzegom i tym samym już 
na 100% są w finałach dolnoślą-
skich, w których oprócz naszej 
drużyny zagra: Gwardia Wrocław, 
Ikar I Legnica i Victoria Wałbrzych. 
Pomiędzy tymi zespołami będzie 
ostra rywalizacja o trzy pierw-
sze miejsca na Dolnym Śląsku 
uprawniające do udziału w Tur-
niejach ćwierćfinałowych Mi-
strzostw Polski. Finały dolnoślą-
skie toczone będą na zasadzie 
ligi (mecz i rewanż) bez przepi-
sywania punktów w pierwszej 
fazy rywalizacji. Gratulujemy na-
szym kadetom konsekwencji od 
początku rywalizacji w grupie A 
i życzymy realizacji założonego 
przed sezonem celu.

BBBB vs AKS Strze-
gom 3:0 (12, 10, 13) 
BBBB: Rekieć, Gawrysiak (K), Wa-
łachowski, Chabiński, Wierzbicki, 
Skwarcan W., Rycąbel (libero) oraz 
Domagała, Polakowski, Janicki, 
Jacznik, Bortnik.

21 grudnia w ostatnim meczu 
w Grupie 1 kadeci wygrali 3:0 w 
Oleśnicy z miejscowym zespołem 
Siatkarza i tym samym odnieśli 10-
te zwycięstwo w sezonie. W trakcie 
pierwszej  fazy sezonu zasadnicze-
go doznali tylko dwóch przegranych 
z liderującą i niepokonaną Gwardią 
Wrocław . Kolejne mecze nasi mło-
dzi siatkarze rozegrają już w 2014 
roku i dopiero wówczas rozpocznie 
się prawdziwa walka o mistrzostwo 
Dolnego Śląska.

Zapraszamy na trenin-
gi chłopców z roczników 2000, 
2001 i młodszych

Treningi odbywają się  we 
wtorki i czwartki w godzinach 15:45 
– 17:15 w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Bielawie. Zajęcia prowadzi 
drugi trener pierwszego zespołu 
pan Andrzej Zemanek. Zaprasza-
my wszystkich chętnych chłopców, 
którzy chcą trenować siatkówkę w 
naszym klubie. Prosimy na trening 
przyjść z rodzicem bądź opieku-
nem i zabrać ze sobą strój sporto-
wy i zmienne obuwie.

Zapraszamy do polubie-
nia naszego fan-page Biela-
wianki Bester na facebook’u. 
Na nim znajdują się najśwież-
sze informacje z życia klubu. 
Wystarczy wejść na profil Klub 
Sportowy Bielawianka Bester Bie-
lawa( http://www.facebook.com/
KS.BielawiankaBesterBielawa  ) 
i kliknąć „Lubię to”. Zachęcamy 
wszystkich, którzy mają swoje 
konto na facebook’u.

Drugoligowy klub siatkarski 
Bielawianka Bester Bielawa za-
prasza do współpracy firmy, które 
chciałyby w mniejszym lub więk-
szym stopniu przyczynić się do 
rozwoju piłki siatkowej w powiecie 
dzierżoniowskim i nie tylko. Chęt-
nych do podjęcia z nami współpra-
cy zapraszamy na nasza stronę 
internetową lub do kontaktu bez-
pośrednio z członkami zarządu, 
celem przedstawienia oferty przez 
przygotowanej przez klub. Więcej 
o tym na:  http://new.bielawianka-
siatkowka.pl/web/index.php/news/
show/id/48

Ruszyła kolejna edycja  Ogól-
nopolskiego Programu dla Mło-
dzieży pod hasłem: „Mam Haka 
na Raka”. Udział w tym przedsię-
wzięciu biorą wszyscy chętni „ha-
kowicze”; bierzemy także i my; 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie. Pragnie-
my unaocznić wszystkim ludziom 
naszego powiatu jak postępować w 
przypadku wykrycia chłoniaka oraz 
co robić, aby uniknąć tego typu 
choroby nowotworowej.

Kilka słów o chłoniaku.
Chłoniaki to choroby no-

wotworowe, w których następuje 
wzrost komórek układu limfatycz-
nego (chłonnego).  Tego typu no-
wotwory mogą umiejscawiać się w 
węzłach chłonnych i każdej innej 
tkance oraz narządzie, co odróżnia 
chłoniaki od innych nowotworów.

Rodzaje chłoniaków.
Wyróżniamy dwie postacie: 

agresywne oraz przewlekłe. Chło-
niaki przewlekłe rozwijają się bar-
dzo wolno i nie wymagają lecze-
nia przez miesiące, a nawet lata 
i nie da się ich trwale wyleczyć. 
Jednak często można osiągnąć 
stan remisji choroby, który może 
utrzymywać się długo i za życia 
chorych może być podobny do 
osób zdrowych w tym samym wie-
ku. Chłoniaki agresywne z kolei 
rozwijają się szybciej, zazwyczaj 
dają także objawy i wymagają na-
tychmiastowego leczenia. Prze-
życie chorych bez leczenia wyno-
si od kilku do kilkunastu miesięcy. 
W przypadku chłoniaków agre-
sywnych istnieje możliwość trwa-
łego wyleczenia. 

Zachorowania na chłoniaka.
Według ostatnich danych 

Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), co roku wzrasta o około 
4-5% liczba zachorowań na chło-
niaki, które stanowią 5-6 przyczynę 
zgonów pośród wszystkich chorób 
nowotworowych. W Polsce szacu-
je się, że co roku występuje ponad 
6000 nowych zachorowań na chło-
niaki, w tym około 1000 na chłonia-
ka Hodgkina. 

Według ostatnich danych po-
chodzących z Wielkiej Brytanii w 
ostatnim okresie nastąpił wyraź-
ny wzrost zachorowań na chłonia-
ki w grupach wiekowych:  13-19 lat 
chłoniaki stanowią około 25% no-
wotworów, a w grupie 20-24 lat na-
stąpiło podwojenie liczby nowych 
rozpoznań chłoniaka w okresie 
ostatnich 20 lat.

Ryzyko zachorowania na 
chłoniaki nieziarnicze według da-
nych epidemiologicznych Kra-
jowego Rejestru Nowotworów 
wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy 
najczęściej osób po 55. roku ży-
cia. Chłoniak Hodgkina występuje 
w 5-10% wszystkich przypadków. 
W tym typie pojawiają się charak-
terystyczne komórki Reed-Stern-
berga. Ta odmiana występuje czę-
ściej u mężczyzn niż u kobiet i jest 
najczęściej diagnozowana u osób 
poniżej 35 roku życia. Wśród naj-
częściej występujących nowotwo-
rów w Polsce chłoniaki zajmowały 
6. pozycję u mężczyzn i 7. u ko-
biet 

Jak się ustrzec? 
Nie udało się dotychczas 

ustalić konkretnych działań, które 
mogą uchronić przed chłoniakami. 
Warto jednak zwrócić uwagę na te 
działania, które mają związek ze 
wszystkimi chorobami nowotworo-
wymi i są polecane jako działania 
profilaktyczne. Należy pamiętać 
o regularnej aktywności fizycznej, 
która ma wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu. Na co 
dzień należy dbać o jakość wody 
i pokarmów, które się spożywa. 
Szczególną wagę w walce z chło-
niakiem ma niezwłoczne i prawidło-
we rozpoznanie. Nie należy więc 
lekceważyć objawów, które nie są 
w sposób oczywisty związane z ja-
kąś znaną przyczyną. 

Mamy nadzieję, że wielu 
ludziom przybliżyliśmy chociaż 
namiastkę informacji dotyczącej 
tak ważnego tematu jakim jest 
chłoniak.

Grupa „hakowiczów” 
z ZSO w Bielawie

UWAGA 
CHŁONIAK ATAKUJE!
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XI Sylwestrowe Zawody Pływackie 
Bielawa - Aquarius 2013r.

W dniu 30 grudnia na Pływalni Miejskiej „Aquarius” Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie był organizatorem „XI Sylwestrowych 
Zawodów Pływackich Bielawa - Aquarius 2013r.”. Do startu zgło-
siło się 9 klubów: UKS Svida Świdnica, UKS Delfinek Legnica, KP 
Harpun Bolesławiec, UKP Manta Jelcz Laskowice, UKP Torpeda Ole-
śnica, KS Rekin Świebodzice, SSP 72 Wrocław, WKS Śląsk Wrocław 
i KS OSiR Bielawa.

W zawodach udział wzięło ponad 116 zawodników z roczników 
2004, 2005, 2006. Uczestnicy rywalizowali w 9 konkurencjach: 25 me-
trów styl motylkowy 2004 dziewczęta i chłopcy, 25 metrów styl grzbietowy 
2005 dziewczęta i chłopcy, 25 metrów styl grzbietowy 2006 dziewczęta i 
chłopcy, 50 metrów styl grzbietowy 2004 dziewczęta i chłopcy, 25 metrów 
styl klasyczny 2005 dziewczęta i chłopcy, 50 metrów styl klasyczny 2004 
dziewczęta i chłopcy, 25 metrów styl dowolny 2005 dziewczęta i chłopcy, 
50 metrów styl dowolny 2004 dziewczęta i chłopcy, 25 metrów styl dowol-
ny 2006 dziewczęta i chłopcy.

Wyniki: 
Konkurencja 1 / Styl motylkowy/ 25 m dziewcząt 2004r.
Dominika Sokołowska  UKS Svida Świdnica  0:19:04
Wiktoria Maciuszek UKS Delfinek Legnica  0:19:36
Julia Chryplewicz               KS Rekin Świebodzice  0:19:41
Konkurencja 2 / Styl motylkowy / 25 m chłopców 2004r.
Szymon Wrabec             UKP manta Jelcz Laskowice 0:18:71
Gracjan Giezek             KS Rekin Świebodzice  0:18:74
Marcel Litwiński             UKS Svida Świdnica  0:23:72
Konkurencja 3 / Styl grzbietowy / 25 m dziewcząt 2005r. 
Kinga Fąfara  UKS Svida Świdnica  0:22:44
Nadia Maksymowicz KP Harpun Bolesławiec           0:22:94
Katarzyna Abramowicz     KP Harpun Bolesławiec           0:23:14
Konkurencja 4 / Styl grzbietowy / 25 m chłopców 2005r.
Marceli Kołodziej             KS OSiR Bielawa            0:23:52
Paweł Bielenda             UKP Manta Jelcz Laskowice 0:24:40
Jakub Dychtanowski UKS Delfinek Legnica  0:24:45
Konkurencja 5 / Styl grzbietowy / 25 m dziewcząt 2006r.
Kamila Świdnica             KS Rekin Świebodzice  0:23:90
Alicja Szwabińska UKP Torpeda Oleśnica  0:26:38
Julia Barszczewska KP Harpun Bolesławiec           0:27:53
Konkurencja 6 / Styl grzbietowy / 25 m chłopców 2006r. 
Filip Glejzer  KS Rekin Świebodzice  0:22:93
Marcin Drzyzga             KS OSiR Bielawa   0:26:47
Paweł Pietrzak  KS Rekin Świebodzice  0:30:51
Konkurencja 7 / Styl grzbietowy / 50 m dziewcząt 2004r.
Kamila Salamon             KS OSiR Bielawa   0:40:13
Wiktoria Maciuszek UKS Delfinek Legnica  0:44:72
Julia Wojtusik  UKS Delfinek Legnica  0:50:55
Konkurencja 8 / Styl grzbietowy / 25 m chłopców 2004r.
Szymon Wrabec     UKP Manta Jelcz Laskowice 0:43:18
Mateusz Biełous     KS Rekin Świebodzice           0:45:00
Wiktor Staszak   UKS Delfinek Legnica           0:48:40
Konkurencja 9 / Styl klasyczny / 25 m dziewcząt 2005r. 
Emilia Cajzer  KS Rekin Świebodzice  0:22:60
Nina Maksymowicz KP Harpun Bolesławiec  0:24:79
Zuzanna Ciereszko UKS Delfinek Legnica  0:25:97
Konkurencja 10 / Styl klasyczny / 25 m chłopców 2005r.
Jan Karkulowski     SSP 72 Wrocław   0:22:11
Adam Zaremba     WKS Śląsk Wrocław  0:23:31
Szymon Bak  KS Rekin Świebodzice  0:23:82
Konkurencja 11 / Styl klasyczny / 50 m dziewcząt 2004r.
Aleksandra Kurleto UKS Delfinek Legnica  0:54:51
Marysia Kutyło     KS Rekin Świebodzice  0:54:81
Wiktoria Wojtasik     UKS Delfinek Legnica  0:58:89
Konkurencja 12 / Styl klasyczny / 50 m chłopców 2004r.
Igor Zgud  UKS Delfinek Legnica  0:51:25
Wiktor Staszak     UKS Delfinek Legnica  0:52:25
Mateusz Biełous     KS Rekin Świebodzice  0:53:43
Konkurencja 13 / Styl dowolny / 25 m dziewcząt 2005r.
Emilia Cajzer  KS Rekin Świebodzice  0:18:21
Nina Maksymowicz KP Harpun Bolesławiec  0:18:97
Katarzyna Abramowicz    KP Harpun Bolesławiec  0:20:23
Konkurencja 14 / Styl dowolny / 25 m chłopców 2005r. 
Adam Zaremba     WKS Śląsk Wrocław  0:17:77
Szymon Bak  KS Rekin Świebodzice  0:17:82
Jan Karkulowski    SSP 72 Wrocław   0:19:38
Konkurencja 15 / Styl dowolny / 50 m dziewcząt 2004r.
Dominika Sokołowska  UKS Svida Świdnica  0:35:63
Kamila Salamon     KS OSiR Bielawa   0:36:29
Martyna Szamburska UKP Manta Jelcz Laskowice 0:37:91
Konkurencja 16 / Styl dowolny / 50 m chłopców 2004r.
Gracjan Giezek     KS Rekin Świebodzice  0:37:16
Igor Zgud  UKS Delfinek Legnica  0:41:98
Jan Cembala  UKS Delfinek Legnica  0:44:52
 Konkurencja 17 / Styl dowolny / 25 m dziewcząt 2006r.
Kamila Świdnicka     KS Rekin Świebodzice  0:20:76
Julia Barszczewska KP Harpun Bolesławiec  0:23:66
Alicja Szwabińska UKP Torpeda Legnica  0:30:55
Konkurencja 18 / Styl dowolny / 25 m chłopców 2006r.
1.    Filip Glejzer  KS Rekin Świebodzice        0:18:99
2.    Marcin Drzyzga KS OSiR Bielawa         0:21:15
3.    Oskar Kruk  UKS Delfinek Legnica        0:25:44

WYNIKI PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ:
I miejsce - UKS Delfinek Legnica - 198 pkt.
II miejsce - KS Rekin Świebodzice - 196 pkt.
III miejsce - KP Harpun Bolesławiec - 92 pkt.

Zawodnicy zajmujący miejsce I - III otrzymali medale, dyplomy oraz 
upominki. W klasyfikacji drużynowej kluby zajmujące miejsca I-III otrzy-
mały puchary. Wszystkim zawodnikom gratulujemy oraz życzymy sa-
mych sukcesów sportowych. Do zobaczenia za rok!

Za nami rok 2013, więc to na-
jlepszy okres, aby podsumować 
zmagania naszych zawodników 
na macie w minionym sezonie. 
Klub IRON BULLS BIELAWA pomi-
mo, że powstał w połowie bieżące-
go roku, to już może pochwalić się 
sukcesami swoich podopiecznych. 
Nasi zawodnicy reprezentowali 
Bielawę w turniejach zapaśniczych 
w takich miastach jak: Lewin Kłodz-
ki, Wrocław, Dzierżoniów, Wołów 
oraz Milicz.

W naszym klubie na co 
dzień trenuje 30 zawodników w 
wieku od 5 do 18 lat, w takich 
sekcjach jak: zapasy, sumo oraz 
jiu jitsu. Zawodnicy pod opieką 
kadry trenerskiej nie tylko staran-
nie dbają o rozwój fizyczny, ale 
również poznają zasady Fair Play, 
mają okazję poznać wielu kolegów 
i koleżanek, a przy tym świetnie się 
bawią. Zarząd Klubu w pełni nasta-
wiony jest na szkolenie młodzieży, 
która będzie startowała w zawo-
dach sportowych, zdobywając przy 
tym wiele trofeów oraz promowała 
miasto Bielawa na arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

W 2014 roku klub planu-
je zorganizować Ogólnopolski 
Turniej JIU JITSU, powiatowe za-
wody w sumo oraz w zapasach. 

Podsumowując sezon nasz 
Klub, przy wsparciu Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Bielawie, zorga-

Iron Bulls Bielawa - podsumowanie 2013 roku

nizował 17 grudnia w hali Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi turniej zapaśniczy. 

Wyniki zawodów: kat. Młod-
sza Grupa – waga 30 kg - 1 miej-
sce Adrian Lisiecki, 2 miejsce 
Piotr Szygudziński, 3 miejsce 
Karol Smoliński, kat. Młod-
sza Grupa – waga 40kg - 1 miej-
sce Gabriel Tuszyński, 2 miejsce 
Igor Kormos, 3 miejsce Michał 
Chereźniak,  kat. Starsza Grupa - 
1 miejsce Mikołaj Maciejewski, 2 
miejsce Szymon Masek, 3 miejsce 
Aleks Beck.

Klub podczas I Bielawskiej 
Gali Sportu otrzymał nagrodę 
Debiut Roku 2013, co poka-
zuje dobrą drogę rozwoju Iron 
Bulls oraz jego podopiecznych. 
Najlepszym zawodnikiem KLUBU 
IRON BULLS został Mikołaj Maciejew-
ski, który zdobył w tym sezonie 5 me-
dali: jeden złoty, trzy srebrne oraz jeden 
brązowy. II miejsce w klasyfikacji zdobył 
Piotr Garnys 5 brązowych medali, a III 
miejsce przypadło Oskarowi Ewulum, 
który zdobył 4 medale – jeden złoty, 
dwa srebrne oraz jeden brązowy.

 oprac. Norbert Warchoł

21 listopada 2013 r. w Teatrze Robotniczym 
w Bielawie odbył się XII Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski uczniów klas I – III pod hasłem „Poezja 
Tuwima”. Był to już ostatni etap, w którym uczestni-
czyli laureaci gminnych konkursów z powiatu dzier-
żoniowskiego. 18 recytatorów prezentowało na sce-
nie zabawne i pełne humoru utwory Juliana Tuwima. 

Jury obradowało tym razem w składzie: p. 
Ewa Glura /Towarzystwo Przyjaciół Bielawy/, p. Jo-
lanta Pawlak/Miejska Biblioteka Publiczna w Bie-
lawie/ oraz p. Sabina Radziemska /Spółdzielcze 
Centrum Kultury w Bielawie/. Wybór był niezwykle 
trudny, ponieważ wszyscy uczestnicy przygotowa-
ni byli na bardzo wysokim poziomie. Zachwycała 
oryginalna interpretacja utworów prezentowanych 
przez  małych recytatorów. Choć niektóre wiersze 
powtarzały się, to każdy jednak był recytowany w 
inny, ciekawy sposób. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i 
upominki, a laureaci zostali nagrodzeni w spo-
sób szczególny. Sponsorami nagród i dyplomów 
był M.O.K. i S. w Bielawie, natomiast upominków 
dla uczestników Stowarzyszenie Europejskie Go-
spodynie  i Europejscy Gospodarze, Biuro strate-
gii i Rozwoju Miasta Bielawa oraz Biuro Informacji 
Turystycznej w Bielawie. Organizatorzy składają 

podziękowania wszystkim sponsorom za życzliwość i 
wsparcie, dzięki którym  dzieci zostały nagrodzone  za 
swą piękną recytację. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwały panie Małgorzata Kołcz i Dorota 
Kornicka, a dekorację przygotowała p. Joanna Todryk. 
Konkurs prowadzili uczniowie klasy III a Natalia Sarat i 
Kamil Piątek. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zo-
stali:

W kategorii klas I:
I miejsce – Piotr Tronina /ESP 7 Bielawa/
II miejsce – Natasza Olesiejko /SP 9 Dzierżoniów/
III miejsce – Karol Suchy /SP 1 Pieszyce/

W kategorii klas II:
I miejsce – Wiktor Flisowski /ESP 7 Bielawa/
II miejsce – Kamil Kasztelan /ZS-P Piława Dolna/
III miejsce Blanka Protaziuk  /SP 1 Pieszyce/

W kategorii klas III:
I miejsce – Wanessa Balsam /SP 10 Bielawa/
II miejsce – Patrycja Sokolnicka /SP Piława Górna/
III miejsce – Martyna Łebek /SP 6 Dzierżoniów/
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów na scenie!
Małgorzata Kołcz

ESP 7 Bielawa

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
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„Kraina lodu” to porywająca, 
pełna przygód animowana kome-
dia adresowana do całej rodziny. 
Anna wyrusza na wielką wypra-
wę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, 
której magiczna moc uwięziła kró-
lestwo Arendelle w okowach wiecz-
nej zimy. W poszukiwaniach towa-
rzyszy jej Kristoff, przed którym 
górskie szlaki nie kryją żadnych ta-
jemnic i jego lojalny renifer Sven. 
Podczas misji ocalenia królestwa 
przyjaciele zmierzą się z surową 
pogodą, napotkają niebotyczne 
góry, tajemnicze trolle i zabawnego 
bałwana o imieniu Olaf.

KAMERDYNER godz. 19.00 
prod. USA

Lee Daniels przedstawia 
opartą na prawdziwych wydarze-
niach historię Cecila Gainesa (Fo-
rest Whitaker), który w latach 1957-
1986 był kamerdynerem ośmiu 
kolejnych prezydentów Ameryki. 
W 1926 roku młody Cecil opusz-
cza skonfliktowane na tle rasowym 
południe USA, szukając szansy na 
lepsze życie. Wkrótce otrzymuje 
niezwykły dar od losu - zostaje ka-
merdynerem w Białym Domu, sta-
jąc się naocznym świadkiem wy-
darzeń, które na zawsze zmieniają 
oblicze współczesnego świata. Gdy 
kolejni prezydenci USA zmagają 
się ze skutkami zabójstwa Johna F. 
Kennedy’ego, Martina Luthera Kin-
ga i kontrowersjami wokół wojny w 
Wietnamie i afery Watergate, Cecil 

- wspierany przez kochającą żonę, 
Glorię (Oprah Winfrey) - walczy o 
szczęście swojej rodziny, któremu 
na drodze staje jego bezgraniczne 
oddanie pracy.

24 – 26.01
KRÓLOWA ŚNIEGU 

godz.17.00 prod. USA

Królowa Śniegu, planująca 
zamrożenie serc wszystkich ludzi 
na świecie, porywa Kaia, syna słyn-
nego mistrza wyrobów ze szkła. 
Siostra chłopca, Gerda, rusza mu 
na pomoc.

WILKI Z WALL STREET 
godz. 19.00 prod. USA

Historia Jordana Belforta, 
brokera, którego błyskawiczna dro-
ga na szczyt i rozrzutny styl życia 
wzbudziły zainteresowanie FBI.

31.01 – 02.02

SKUBANI godz. 17.00 prod. USA

Dwa indyki odkrywają wehikuł 
czasu w tajemniczym laboratorium 
rządowym i decydują się wrócić do 
pierwszego Święta Dziękczynienia, 
aby usunąć swoich pobratymców z 
menu. 

POD MOCNYM ANIOŁEM 
godz.19.00 prod. POL

Jerzy, pisarz i alkoholik, pod 
wpływem miłości do kobiety próbu-
je wyjść z nałogu.

   kom lg

19 stycznia
9.00 – Zebranie sprawozdaw-

czo-wyborcze PZW koło Bielawa – 
Teatr  Robotniczy

20 i 27 stycznia
16.00 –  Uniwersytet III Wieku  

-  wykłady (tematy:butw.pl.)-  Teatr 
Robotniczy 

30 stycznia
8- 13.00 Spektakle Teatru 

Młodego Widza dla Szkół -  Teatr 
Robotniczy

31 stycznia
17.00 – NATALIA NIEMEN – 

Kameralnie. Koncert  uświetniający 
podsumowanie programu społecz-
nościowego realizowanego przez 
Gminę Bielawa, Misję Nowa Na-
dzieja i OPS - zaproszenia i wej-
ściówki OPS Bielawa – Teatr Ro-
botniczy.

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

prowadzi instr. Magdalena Cios – 
zajęcia środa: 15.30 – scena

- Scena M (teatr młodzieżo-
wy) –  prowadzi M. Cios -  ponie-
działki: 17.30 – 19.00 

- Zajęcia muzyczno-wokalne pro-
wadzi instr. Elżbieta Zachowska : Soli-
ści: poniedziałek i czwartek g.16.00;  
Chór Kameralny: wtorek 15.30;  

Zespół wokalny „Erato” soboty 
9.00 - 12.00 17.00; Zespół „Quartet” 
czwartek18.00 – 20.00   –  sala prób

- Zespół wokalny seniorów Czer-
wona Jarzębina prowadzi instr. Anna 
Rataj – środa g.16.30 – sala prób

- Studio Tańca  HIP-HOP pro-
wadzi instr. Jacek Jabłoński  – po-
niedziałek g.17.30, wtorek  16.00, 
środa-  17.30 scena

- Bielawska Kapela Podwórko-
wa – środy 16.00 – sala prób orkiestry

- Teatr „Biel’arte” prowadzi Anna 
Zychowicz  –  czwartki 17.00 – scena

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
informuje i zaprasza 

Tradycyjnie  mieszkańcy  Biela-
wy przybyli tłumnie na Plac Wolności 
by pożegnać stary i powitać Nowy Rok. 

Od godziny 23:00 na telebimie 
podglądaliśmy co się dzieje na najwięk-
szych sylwestrach w Polsce w Gdyni, 
Wrocławiu i Krakowie. Kwadrans przed 
północą  zabrzmiały pierwsze rytmy szla-
gierów wykonywanych przez „sylwestro-
wy duet wokalny” BJ w składzie Magda-
lena Borodajko i Ewelina Jursza. 

Po pierwszych rozgrzewają-
cych utworach nastąpiło uroczyste 
przywitanie wszystkich przybyłych 
mieszkańców. O godzinie 23:55 
Burmistrz Miasta Bielawa, Pan Ry-
szard Dźwiniel, złożył życzenia no-
woroczne zebranej publiczności i 
całemu miastu oraz  widzom Telewi-
zji Sudeckiej. Coroczne wystąpienie 
Burmistrza poprzedziła nastrojowa 
piosenka „Mija Rok”, a potem chwila 
ciszy i gromkie odliczanie. 

Punktualnie o północy, wg wska-
zania zegara na bielawskim UM, hucz-
nie, okrzykami i wystrzałami szampana 
oraz życzeniami wszystkiego naj powi-
tano 2014 rok, a niebo rozbłysło tysią-
cami fajerwerków - rozpoczął się pokaz 
sztucznych ogni. Gdy emocje opadły, 
publiczność dalej wspaniale  bawiła 
się przy duecie BJ. Serwowano zna-
ne przeboje. Były węże i wspólne śpie-
wy do godziny 0.40, kiedy  rozpoczęło 

się losowanie fantów w Noworocznym 
Konkursie Butelkowym. Jak co roku 
każda osoba, która wrzuciła pustą bu-
telkę po szampanie do kontenera, 
otrzymała specjalny kupon konkursowy 
i mogła wziąć udział w zabawie. 

„Sierotki Marysie” z zespołu „BJ” 
rozpoczęły oficjalne losowanie fantów 
i tak główną nagrodę Telewizor Led 
wylosowała Veronica Bielawski, apa-
ratem fotograficznym miłe chwile upa-
miętniać będzie Piotr Sygidus, tablet 

Art-Cafe już otwarta
W Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości 

otwarta została kawiarnia ART-Cafe. Miejsce spotkań bizneso-
wych, romantycznych, urodzinowych i wszelkich innych, czynne 
jest od 9 grudnia.

To właśnie tutaj można posmakować aromatycznej kawy, zna-
komitej herbaty, pysznych ciast i deserów. W ofercie znajdują się na-
wet pokazy iluzji. 

      Łukasz Masyk

SYLWESTER W RYNKU CZYLI POWITANIE NOWEGO ROKU 2014
trafił do Bogdana Dudka, a podróżo-
wać za pomocą nawigacji będzie Bo-
gusław Jaskot, kawą z ekspresu de-
lektować się będzie Zbyszek Potocki, 
radio umili chwile Rafałowi Szczu-
kowskiemu, suszarka do włosów tra-
fiła do Bartłomieja  Lange, opiekacz 
wylosowała pani Izabela Mularczyk, 
a trymer trafił do Mirosława Adam-
czyka. Dodatkowo posiadacze arty-
kułów AGD otrzymali talony na pły-
walnię Miejską „Aquarius”, a wszyscy 
kalendarze ufundowane przez PHU 
AFTANAS.  Tegoroczni szczęśliwcy  to 
mieszkańcy naszego miasta. 

Nagrody w konkursie butelko-
wym ufundowali: Miejski Ośrodek Kul-
tury i Sztuki, Wydział Promocji i Strate-
gii UM Bielawa, hurtownia papiernicza 
BOOM z Bielawy, OSIR Bielawa oraz 
bar „Albatros”, za co w imieniu szczę-
śliwców  serdecznie dziękujemy. 

Podziękowania należą się rów-
nież: Komendzie Policji w Bielawie i 
Straży Miejskiej za profesjonalne za-
bezpieczenie imprezy oraz ZGK za 
zabezpieczenie kontenerów na bu-
telki i posprzątanie po imprezie.

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym na bielawski Rynek Miesz-
kańcom Naszego Miasta i Gościom 
za wspaniałą wspólną zabawę.

Straż Miejska Bielawy roz-
poczyna zajęcia edukacyjne w 
bielawskich szkołach i przed-
szkolach, których najważniej-
szym tematem będzie bezpie-
czeństwo uczniów podczas ferii 
zimowych. Spotkania pod ha-
słem “Bezpieczne ferie ze Stra-
żą Miejską” dla uczniów klas I-
-III, odbywać się będą od 28 
stycznia.

Program ma uświadomić 
dzieciom, że z pozoru beztroskie 
zabawy na sankach, nartach, 
czy łyżwach mogą być niebez-

Bezpieczne ferie 2014
pieczne, jeśli odbywać się będą 
w miejscach do tego nieprze-
znaczonych. Uczniowie dowie-
dzą się między innymi do kogo 
mogą zwrócić się o pomoc w 
przypadku zaistnienia zagroże-
nia, a także nauczą się w jaki 
sposób należy korzystać z nu-
merów alarmowych. W lepszym 
zrozumieniu przedstawianych te-
matów pomogą dzieciom koloro-
wanki, prezentacje multimedial-
ne i filmy. 

  Łukasz Masyk


