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Przewodniczący Rady odczytuje list gratulacyjny dla bielawskich Smerfetek

27 listopada odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, podczas 
której radni rozpatrzyli 12 projektów 
uchwał, w tym m. in. w sprawach: 
likwidacji jednostki budżetowej o 
nazwie „NESTOR” Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej, reorganiza-
cji jednostki budżetowej działają-
cej pod nazwą Środowiskowy Dom 

Obradowali bielawscy radni
Samopomocy w Bielawie, określe-
nia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych, Roczne-
go Programu Współpracy Gminy 
Bielawa z Organizacjami Pozarzą-
dowymi w 2014 roku.

Radni przyjęli także harmono-
gram sesji Rady Miejskiej na 2014 rok.

  B.Lesiewicz

Miasto Bielawa pobiło i tak 
już wyśrubowany w 2010 roku re-
kord w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych. Trzy lata temu, w 
okresie największych możliwości 
aplikowania środków pomocowych 
z Unii Europejskiej, budżet miasta 
zasiliły fundusze unijne i krajowe w 
wysokości 20.018.969 zł. Obecnie, 
mimo że rok 2013 jeszcze się nie 
skończył, to w połowie listopa-
da licznik środków pozyskanych 
wskazuje 20.736.484,71 zł.

Tegoroczna wysoka sku-
teczność w zdobywaniu funduszy 
cieszy szczególnie, ponieważ rok 
bieżący jest ostatnim w perspekty-
wie programowej Unii Europejskiej 
2007 - 2013. Konkursów było więc 
w minionych miesiącach stosun-
kowo niewiele, a i konkurencja w 
kolejce po pieniądze bardzo duża. 
Warto dodać, że budżet Bielawy 
na rok 2013, w dużej mierze dzię-
ki środkom pozyskanym ze źró-
deł zewnętrznych, jest najwięk-
szy w powiecie dzierżoniowskim 
i przekracza wartość 100 mln zł. 
Co ważne projekt budżetu na 2014 
rok również przekracza tę magicz-
ną barierę. 

Najwięcej w tym roku miasto 
otrzymało na budowę dróg na 
terenie podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Bielawie oraz na rozwój komu-
nikacji miejskiej czy moderniza-

Rekord Bielawy - 20,7 mln zł z funduszy zewnętrznych

Podczas sesji Rady Miejskiej w 
dniu 27 listopada radni uchwalili harmono-
gram sesji Rady na 2014 rok.

Sesje odbędą się w dniach: 29 stycz-
nia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 
maja, 25 czerwca, 27 sierpnia, 24 września, 
29 października, 20 listopada – zakończenie 
kadencji.

W czasie sesji każdej sesji nastąpi 
rozpatrzenie projektów uchwał, zgłasza-
ne będą interpelacje i wnioski oraz oma-
wiane sprawy różne.

Ponadto: podczas sesji w dniu 29 
stycznia nastąpi przyjęcie sprawozdań z 
pracy Komisji Rady za 2013 rok, 26 mar-
ca omówiony zostanie Lokalny Program 
Rewitalizacji Miasta, 30 kwietnia główny-
mi tematami sesji będą: „10 lat Polski w 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się pierwsze z cyklu 
spotkań burmistrza z mieszkań-
cami Bielawy. 27 listopada do Dol-
nośląskiego Inkubatora Art-Przed-
siębiorczości zaproszeni zostali 
mieszkańcy górnej części miasta, 
którzy mieli możliwość współde-
cydowania o kształcie Lokalne-
go Programu Rewitalizacji (LPR) 
Gminy Bielawa na lata 2014-2020. 
Władzom miasta szczególnie zale-
żało na opinii mieszkańców tej czę-
ści Bielawy, ponieważ nowy LPR 
obejmie swoim zasięgiem ob-
szar od ronda Bielbawu w górę 
miasta. 

Spotkanie rozpoczęło się od 
podsumowania aktualnego jesz-
cze Lokalnego Programu Rewi-
talizacji na lata 2007-2013, który 
w Bielawie został zrealizowany w 

O rozwoju Bielawy wspólnie z mieszkańcami

Przed nami ma-
giczny czas Świąt 

Bożego Narodzenia. Wy-
jątkowych dni dla każdego z 

nas. Oczekiwanie na ciepłe światełko 
nadziei, które rozświetli trudną drogę, na 

spokój, miłość i szczęście, którymi podzielimy 
się z bliskimi. Także czas na refleksje i przemyślenia.

Bielawianom i zaproszonym Gościom życzymy, 
aby te Święta wypełniły radością, życzliwością i szacunkiem 

każdy bielawski dom, a świąteczna atmosfera tych dni pozwoliła 
zapomnieć o codziennych troskach, kłopotach i problemach.

Nadchodzący Rok 2014 niech da wiarę w siłę i potęgę naszych ma-
rzeń i odwagę w ich spełnianiu. Niech przyniesie pokój, zdrowie i wszelką pomyśl-

ność, byśmy potrafili porozumiewać się, szanować i wspólnie stawiać czoła problemom.
Naszemu miastu życzymy, by ciągle piękniało, sukcesywnie rozwijało się i stawało 

coraz bardziej przyjazne.
Pragniemy podziękować Państwu za wszelkie uwagi, sugestie, jakie przekazywaliście nam 

w mijającym roku, za udział w spotkaniach, za rozmowy, dzięki którym łatwiej było wykonywać 
nam swoje obowiązki.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Szanowni 
Bielawianie

Leszek Stróżyk
Przewodniczący

Rady Miejskiej Bielawy

Ryszard Dźwiniel
Burmistrz

Unii Europejskiej” i „10 lat Bielawy w Unii 
Europejskiej”, 28 maja głównym punk-
tem sesji będzie „170. rocznica powsta-
nia Tkaczy Sowiogórskich”, 25 czerwca 
nastąpi ocena realizacji budżetu gminy 
za 2013 rok – absolutorium oraz przyjęcie 
planów pracy Komisji RM na II półrocze 
2014 roku, 27 sierpnia omówiony zosta-
nie temat „Placówki oświatowe bielaw-
skiego samorządu. Inwestycje, remonty”, 
24 września radni zapoznają się ze spra-
wozdaniem z realizacji budżetu gminy za 
I półrocze 2014 roku.

Z kolei na 7 czerwca zaplano-
wano sesję uroczystą, poświęconą 90. 
rocznicy nadania praw miejskich Biela-
wie.

  B. Lesiewicz

Radni uchwalili Harmonogram Sesji Rady Miejskiej Bielawy na 2014 rok

cję Parku Miejskiego. Pieniądze 
znalazły się również na inwestycje 
w oświacie, ekomodernizację pły-
walni Aquarius, promocję Bielawy, 
a także na utworzenie dodatko-
wych miejsc żłobkowych. 

Mimo, że już teraz wynik po-
zyskanych funduszy jest imponują-
cy, to licznik nie zatrzymał się dla 
Bielawy ostatecznie. Kilka wnio-
sków, które miasto złożyło o do-
finansowanie znajduje się obec-
nie w ocenie. To czy otrzymają 
fundusze dowiemy się w ciągu kil-
ku najbliższych tygodni. 

Należy podkreślić, że od 
momentu wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, Bielawa pozyskała 
do budżetu blisko 100 mln zło-
tych. Gdyby nie fundusze unijne 
oraz pieniądze zdobyte z innych 
źródeł, nie udałoby się w Bielawie 
m.in.: wybudować nowego odcinka 
obwodnicy oraz dróg dojazdowych 
do Bielawskiego Parku Przemysło-
wego przy Alei Jana Pawła II, prze-
budować tzw. “starej części obwod-
nicy” (ul. Sikorskiego), wybudować 
nowoczesnych kompleksów spor-
towych, a także przeprowadzić 
modernizacji w obiektach oświato-
wych. 

  Łukasz Masyk

obrębie ulic Stefana Żeromskie-
go, 1-go Maja, Wojska Polskiego 
oraz al. Jana Pawła II. W trakcie 
minionych lat wykonano na tym 
obszarze inwestycje finansowane 
ze środków Unii Europejskiej, bu-
dżetu państwa, prywatnych i gmin-
nych, na łączną kwotę 80 mln zło-
tych. Dzięki tym nakładom dolna 
część Bielawy gruntownie zmieni-
ła swoje oblicze. Utworzono w peł-
ni uzbrojony i wyposażony w drogi 
dojazdowe Bielawski Park Prze-
mysłowy w rejonie al. Jana Paw-
ła II, na którym inwestują już firmy 
Frech Tools Poland i DK System. 
Otwarto również Bielawski Inku-
bator Przedsiębiorczości przy uli-
cy Wolności, gdzie na co dzień pra-
cuje ponad 100 osób. Oprócz tego 
zmodernizowano ulice Kruczą, 
Brzeżną, Tkacką, Szpakową, Ste-

fana Żeromskiego i Sikorskiego. 
Do zmian przyczyniły się także 
wybudowane ronda Bieltexu, 
Miast Partnerskich i Bielbawu, 
nowe budynki w ramach TBS 
przy ulicy Żeromskiego, place 
zabaw, skateplaza i siłownia 
plenerowa w Parku Miejskim. 

W ramach rewitalizacji dol-
nej części Bielawy otwarto pu-
bliczne przedszkole przy ulicy 
Żeromskiego, zmodernizowano 
budynek Ekologicznej Szko-
ły Podstawowej nr 7 przy ulicy 
Wolności, a także wybudowa-
no kompleks lekkoatletyczny 
przy Gimnazjum nr 1. 

W kolejnej części spotka-
nia zaprezentowano inwesty-
cje, które bielawski samorząd 
planuje wykonać w ramach 
Lokalnego Programu Rewi-
talizacji, rozpisane na lata 
2014-2020. Należą do nich: 
- Modernizacja dróg gminnych 
łączących zdegradowane tere-
ny po byłych zakładach włókien-
niczych „Bielbaw” S.A. z drogą 
wojewódzką nr 384 (ul. J. Hem-
pla, Teatralna,Strażacka, Cmen-
tarna, H. Sienkiewicza, Bankowa, 
Sportowa, Ostatnia), 

- Budowa drogi gminnej pro-
wadzącej do zdegradowanych tere-
nów po zlikwidowanych zakładach 
włókienniczych „Bielbaw” S.A. oraz 
do zbiornika wody przemysłowej 
„Sudety” w Bielawie (ul. Lotnicza), 
- Budowa dróg gminnych prowa-
dzących do zdegradowanych te-
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renów położonych wokół zbiorni-
ka wody przemysłowej „Sudety” w 
Bielawie (ul. Przodowników Pracy, 
Polna, Kasztanowa, Wysoka),

- Modernizacja zdegradowa-
nego zbiornika wody przemysłowej 
„Sudety” w Bielawie,

- Dolnośląski Inkubator Art.-
-Przedsiębiorczości – etap II,

- Zagospodarowanie zdegra-
dowanych terenów wokół zbiorni-
ka wody przemysłowej „Sudety” w 
Bielawie – etap II (camping, pole 
namiotowe, plaża, przystań, boiska 
sportowe), 

- Modernizacja i adaptacja 
budynku po byłych zakładach włó-
kienniczych „Bielbaw” S.A. w Bie-
lawie na Muzeum Włókiennictwa,  
- Modernizacja i rozbudowa kom-
pleksu sportowego zlokalizowanego 
przy ulicach Sportowej i Bankowej, 

O rozwoju Bielawy wspólnie z mieszkańcami
- Modernizacja hali sportowej 

położonej przy ul. Waryńskiego, 
- Modernizacja Kościoła pw. 

Bożego Ciała, 
- Centrum Kultury Chrześci-

jańskiej przy pl. Kościelnym.
Podczas spotkania mieszkań-

cy zaproponowali szereg inwesty-
cji, z których część z nich ma duże 
szanse na realizację. Mieszkańcy 
mówili między innymi o tym, by wy-
budować rondo u zbiegu ulic Piastow-
skiej, Waryńskiego i Przodowników 
Pracy, przebudować ulice Nowobie-
lawską i Hempla oraz zagospodaro-
wać teren po byłym torowisku w górnej 
Bielawie, na przykład na ścieżkę rowe-
rową lub do nordic walking. 

Lokalny Program Rewitaliza-
cji Gminy Bielawa na lata 2014-2020, 
zostanie najprawdopodobniej przy-
jęty w styczniu przyszłego roku.

  Łukasz Masyk

Zakończyła się przebudowa 
fragmentu ulicy Stefana Żerom-
skiego w Bielawie. Remont objął 
najbardziej zniszczony fragment 
drogi wojewódzkiej od skrzyżo-
wania z ulicą Dzierżoniowską do 
skrzyżowania z ulicą Handlową. 
Wartość inwestycji wykonanej 
na wniosek władz Bielawy przez 
Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, 
wyniosła około 2 mln złotych.

Przebudowa, chociaż w 
chwili realizacji momentami 
uciążliwa dla okolicznych miesz-
kańców, instytucji czy firm, cie-
szy teraz nie tylko kierowców, 

ale również pieszych. Oprócz na-
wierzchni pojawiły się bowiem 
nowe chodniki, które wybudo-
wano od skrzyżowania z ulicą 
Bohaterów Getta do ulicy Dzier-
żoniowskiej. Dzięki inwesty-
cji mieszkańcy mogą teraz bez-
pieczniej dotrzeć do domu, pracy 
czy szkoły.

Obecnie burmistrz Bielawy 
będzie zabiegał o przebudowę 
następnego odcinka ulicy Stefa-
na Żeromskiego, tym razem do 
skrzyżowania z ulicą Bohaterów 
Getta. 

  Łukasz Masyk

Koniec remontu na ulicy Żeromskiego

20 listopada odbyło się 
spotkanie zespołu do spraw pu-
blicznego transportu zbiorowe-
go, złożonego z przedstawicieli 
gmin organizujących wspólną ko-
munikację miejską na terenie po-
wiatu dzierżoniowskiego i gminy 
Stoszowice.

W spotkaniu wzięli również 
udział przedstawiciele firmy “Re-
funda” z Wrocławia, przygotowu-
jącej zrównoważony plan rozwoju 
transportu dla gmin powiatu dzier-
żoniowskiego, Starostwa Powia-

Konsultacje planu transportowego
towego oraz przedstawiciele prze-
woźników pracujących na zlecenie 
ZKM Bielawa.

Uczestnicy spotkania zo-
stali zapoznani z postępem prac 
związanych z planem transporto-
wym, przygotowaniami do realiza-
cji projektu unijnego związanego 
z publicznym transportem zbio-
rowym oraz została przedstawio-
na analiza porównawcza niektórych 
wskaźników związanych z komuni-
kacją miejską na naszym terenie.

  Łukasz Masyk

Stowarzyszenie Turystyczne 
Gmin Gór Sowich, w skład które-
go wchodzą gminy: Bielawa, gmina 
wiejska Dzierżoniów, gmina wiej-
ska Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszo-
wice oraz Walim po raz kolejny po-
dejmuje działania przyczyniające 
się do rozwoju turystycznego ob-
szaru Gór Sowich. 

Po zakończeniu dużego pro-
jektu promocyjnego pn. „Góry Sowie 
– dziedzictwo wielokulturowej historii 
dolnego Śląska – kampania promo-
cyjno – informacyjna” oraz komplek-
sowym odnowieniu 234 km szlaków 
turystycznych pieszych i „uzbrojeniu” 
ich w 104 sztuki nowych tablic infor-
macyjnych i kierunkowych, Stowa-
rzyszenie postanowiło już po raz dru-
gi wspomóc tych, którzy uprawiają 
narciarstwo biegowe. Projekt skiero-
wany jest do mieszkańców obszaru 
Sowiogórskiego, a także do turystów 
przyjezdnych, którzy odwiedzają nas 
weekendowo czy też decydujących 
się na dłuższy pobyt. 

Wspólnie z Nadleśnictwami: 
Świdnica, Jugów oraz Bardo Śląskie 
STGGS wytyczyło 5 tras na których 
można uprawiać narciarstwo biegowe. 
Teren został oznakowany według obo-
wiązujących zasad PTTK, wyposażo-
ny w tabliczki informujące o kolorze 
trasy, a także duże tablice informacyj-
ne, na których prezentujemy przebieg 
tras, ich długość, poziom oraz prze-
wyższenia. Nakładem 12 tys. sztuk 
Stowarzyszenie wydało ulotkę w for-
macie A4-DL rozprowadzoną na te-
renach gmin członkowskich poprzez 
podmioty z branży turystycznej. 

W sezonie 2013/2014 Sowio-
górskie Trasy Do Narciarstwa Bie-
gowego będą „bogatsze” o Prze-
bieralnie dla Narciarzy. Miejsca te 
są zlokalizowane w budynku tzw. 
„Akwarium” na Przełęczy Jugow-
skiej oraz w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Rzeczka” na Przełęczy Soko-
lej. Mamy zapewnienie od właścicieli 
obiektów, że do otwarcia sezonu bie-
gowego (dla nas to jest 13.12.2013 r.) 
obie lokalizacje zostaną wzbogacone 
o wypożyczalnie sprzętu narciarskie-
go. Dodatkowym plusem są także 
duże parkingi oraz możliwość sko-
rzystania z usług gastronomicznych, 
noclegowych oraz ciepłej wody. 

Dzięki współpracy z właści-
cielem kompleksu „Jugów Park”, 
na Przełęczy Jugowskiej pojawi się 
obrotowa kamera, która poprzez 
stronę www Stowarzyszenia (www.
gorysowie.org) będzie przekazy-
wać aktualny obraz z tej lokalizacji.

Wykaz tras:
Trasa nr 1 – Trasa „Niedź-

wiedź” (Przełęcz Jugowska – Ko-
zie Siodło) – 2,2 km

Trasa nr 2 – Trasa „Lis” (Ko-
zie Siodło – Lisie Skałki) – 2,0 km

Trasa nr 3 – Trasa „Sowa” 
(Kozie Siodło – Schronisko 
„Sowa”) – 2,0 km

Trasa nr 4 – Trasa „Nieto-
perz” (Przełęcz Jugowska – Bie-
lawska Polana - Przełęcz Jugow-
ska) – 10,0 km

Trasa nr 5 - Trasa „Dziewięć 
Buków” (Przełęcz Srebrna – Przełęcz 
Wilcza - Przełęcz Srebrna) – 10,0 km

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania ofertowego, które mia-
ło na celu wybór „operatora” Tras, wy-
łonione zostały następujące firmy :

- „Eureka” Jacek Mikołajczak 
z Niedźwiedzicy, kontakt: Ośrodek 
Wypoczynkowy Rzeczka Jacek Mi-
kołajczak, tel. 695-949-132

Trasa: „Sowa”, „Lis”, „Niedź-
wiedź” + dojazdówka od Przełęczy 
Sokolej do Schroniska „Sowa” 

- Firma Usługowa „Sokół”  
s.c. Piotr Polak, Andrzej Pawlak, 
z Ludwikowic Kłodzkich, kontakt: 
Stacja Narciarska Przełęcz Sokola, 
Piotr Polak tel. 602-799-712 

Trasa: „Nietoperz”
Trwają jeszcze rozmowy nad 

wyborem operatora na piękną 10 km. 

Nowe trasy do uprawiania narciarstwa biegowego trasę „9 Buków”, zlokalizowaną pomię-
dzy Przełęczą Srebrną a Przełęczą Wil-
czą. Obie Przełęcze posiadają parkin-
gi, a dodatkowo na Przełęczy Srebrnej 
znajdą Państwo również wiele dobrych 
miejsc z gastronomią jak i miejscami 
noclegowymi. Niewątpliwą atrakcją tej 
trasy jest Twierdza Srebrna Góra, któ-
rą można podziwiać z wielu punktów 
widokowych zlokalizowanych na trasie.

Trasy będą utrzymywa-
ne przez STGGS w terminie od 
13.12.2013 do 17.03.2013 roku. 
Ratrakowanie i położenie śladu bę-
dzie wykonywane przynajmniej 2 
razy w tygodniu (poniedziałek, pią-
tek), ale także wtedy, gdy warunki 
pogodowe będą nas do tego zmu-
szały, np. po intensywnych opa-
dach śniegu.

Wszelkich informacji udziela 
Biuro STGGS znajdujące się w Bie-
lawskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści, ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa, 
tel. 74-645-22-88, fax. 74-645-33-88, 
e-mail: inkubator@barl-bielawa.pl , 
kontakt: Ireneusz Rogalski

Opinie od Państwa dotyczą-
ce utrzymania Sowiogórskich Tras Do 
Narciarstwa Biegowego prosimy prze-
kazywać bezpośrednio do biura Stowa-
rzyszenia, a także do Operatorów Tras.

 Opracował: I. Rogalski

I. Podstawa prawna do oblicza-
nia podatku rolnego

Komunikat Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będących podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. 
z dnia 18 października 2013 r, poz. 814) 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. Z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. 
zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta 
za okres 11 kwartałów poprzedzających rok 
podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. 

Stawka podatku rolnego obo-
wiązująca w 2014 roku wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych: 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta i wyno-
si 173,20 zł od 1 ha przeliczeniowego,

- dla pozostałych gruntów rolnych 
podlegających podatkowi rolnemu: rów-
nowartość pieniężną 5 q żyta i wynosi 
346,40 zł od 1 ha fizycznego.

II. Podstawa prawna do oblicza-
nia podatku leśnego

Komunikat Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 21 paździer-
nika 2013 r. w sprawie średniej ceny sprze-
daży drewna, obliczonej według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnic-
twa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. 
z dnia 21 października 2013 r. poz. 828) 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku le-
śnym (Dz. U. z 2013 r. poz.465) ogłasza 
się, że średnia cena sprzedaży drewna, ob-
liczona według średniej ceny drewna uzy-
skanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2013 r., wyniosła 171,05 zł za 1m3. 

Stawka podatku leśnego obo-
wiązująca w 2014 roku wynosi:

dla gruntów leśnych: równowar-
tość pieniężną 0,220 m3 drewna i wyno-
si 37,6310 zł od 1 ha fizycznego,

dla lasów ochronnych oraz lasów, 
wchodzących w skład rezerwatów przy-
rody i parków narodowych stawka po-

datku leśnego ulega obniżeniu o 50% i 
wynosi 18,8155 zł od 1 ha fizycznego 
gruntów leśnych.

III. Na sesji w dniu 27 listopada 
2013 r. Rada Miejska Bielawy uchwa-
liła uchwały:

- w sprawie określenia wzoru for-
mularza informacji o gruntach oraz wzo-
ru formularzy deklaracji na podatek rolny,

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

Uchwały wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2014 roku.

IV. Formularze informacji i dekla-
racji podatkowej 

- do wydruku na stronie interne-
towej http://bip.um.bielawa.pl Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Bielawie w zakładce „Podatki i 
opłaty lokalne”,

- w formie papierowej w Refe-
racie Dochodów Budżetowych - pokój 
6c w budynku  przy Placu Wolności 1 
w Bielawie.

Stawki podatków rolnego i leśnego w 2014 roku

Ważna informacja dla klientów Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski w Bielawie informuje swoich klientów, że 24 i 31 grudnia będzie czynny krócej niż 

zwykle. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra, magistrat zaprasza mieszkańców i osoby przyjezdne 
do załatwiania spraw do godziny 13.00.       Łukasz Masyk

Zrealizowane dotychczas inwestycje w ramach rewitalizacji 
miasta przedstawił wiceburmistrz Andrzej Hordyj
Zrealizowane dotychczas inwestycje w ramach rewitalizacji 
miasta przedstawił wiceburmistrz Andrzej Hordyj
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielawie zmienia swoją siedzi-
bę. Placówka, która przez minione 
lata działała w budynkach przy uli-
cach Piastowskiej i Żeromskiego, 
od lutego 2014 roku będzie do-
stępna w jednym miejscu, czyli 
w Dolnośląskim Inkubatorze Art-
-Przedsiębiorczości. Tym samym 
Bielawa będzie miała centralną, 
nowoczesną i doskonale wyposa-
żoną bibliotekę.

Na jej utworzenie i kom-
pleksowe wyposażenie miasto 
pozyskało 600 tysięcy złotych z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Centralna bi-
blioteka znajdować się będzie na 
parterze Art-Inkubatora i zajmie po-
wierzchnię ponad 600. m2. 

Pozbawiona barier archi-
tektonicznych instytucja zapew-
ni swoim czytelnikom swobod-
ny dostęp do półek z książkami, 
a dzięki pełnemu skomputery-

zowaniu wypożyczanie będzie 
możliwe również przez internet. 
Pozyskane fundusze zostaną wy-
korzystane także na poszerzenie 
oferty przez bibliotekę. W nowej 
siedzibie znajdą się między inny-
mi kącik czytelniczy i artystyczny, 
a także dział multimedialny oraz fil-
moteka z audiobookami i materia-
łami istotnymi dla historii miasta.

Biblioteka w ramach promocji 
czytelnictwa wśród najmłodszych, 
proponować będzie dzieciom 
występy artystyczne i teatrzyki 
kukiełkowe, jak również zajęcia z 
malarstwa i rysunku.

Obecnie, w związku z prze-
prowadzką do nowej siedziby 
Miejska Biblioteka Publiczna 
jest nieczynna, o czym placówka 
uprzedzała wcześniej czytelni-
ków. O dokładnym terminie otwar-
cia MBP w nowej siedzibie poinfor-
mujemy. 

  Łukasz Masyk

Centralna biblioteka w Bielawie

Zakończyła się realizacja pol-
sko – czeskiego projektu pn. „Pro-
mocja walorów turystycznych polsko 
- czeskiego pogranicza“, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europej-
skiej i budżetu państwa w ramach 
Funduszu Mikroprojektów. Całko-
wity koszt przedsięwzięcia wyniósł 
147.000 zł, z czego wkład własny 
Gminy stanowił zaledwie 7.350 zł. 

W ramach projektu wyko-
nano m. in. przenośne billboar-
dy zewnętrzne i wewnętrzne oraz 
banery reklamowe, dzięki którym 
możliwa będzie promocja walo-
rów turystycznych Bielawy, co w 
przyszłości powinno przyczynić 
się do rozwoju ruchu turystycz-
nego na pograniczu polsko – cze-
skim. 

Promocja pogranicza

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa uru-
chamia w Bielawie nowy punkt 
poboru krwi. Od stycznia przy-
szłego roku krew w Bielawie będzie 
można oddawać w pierwszą środę 
miesiąca, w godz. 09.00 – 13.00 w 
auli Szkoły Podstawowej nr 10 przy 
ul. Grota Roweckiego 6.

Serdecznie zapraszamy do-
rosłych, zdrowych i wrażliwych 
mieszkańców Bielawy i okolic do 
oddawania krwi. Tego bezcenne-
go leku nie można bowiem kupić 

Punkt oddawania krwi w Bielawie
w żadnej aptece, a może go ofia-
rować jedynie człowiek człowie-
kowi. 

Do akcji zachęcają Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu oraz bur-
mistrz Bielawy, który w tym roku 
dołączył do grona honorowych 
dawców krwi. Szczegółowe in-
formacje na temat bielawskiego 
punktu oddawania krwi, dostęp-
ne są pod numerem telefonu 74 
664 63 16. 

  Łukasz Masyk

UCHWAŁA XLIV/427/13 w spra-
wie likwidacji jednostki budżetowej o 
nazwie „NESTOR” Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej w Bielawie 

Na mocy uchwały postawiono 
w stan likwidacji jednostkę budżetową 
„NESTOR” Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej w Bielawie. Termin zakończenia 
czynności likwidacyjnych ustalono na 
dzień 31 grudnia 2013 r. 

Mienie likwidowanej Jednostki 
przejmuje z dniem 1 stycznia 2014 roku 
w całości jednostka budżetowa gminy 
Zespół Ośrodków Wsparcia w Biela-
wie., który również przejmuje w całości 
zobowiązania i należności likwidowa-
nej Jednostki. Pracownicy likwidowa-
nej Jednostki, z dniem 1 stycznia 2014 
roku zostają przejęci na mocy art., 231 
k.p. przez Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Bielawie i z tą datą stają się pracow-
nikami jednostki budżetowej Zespół 
Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

UCHWAŁA Nr XLIV/428/13 w 
sprawie reorganizacji jednostki bu-
dżetowej działającej pod nazwą Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w 
Bielawie

Z dniem 1 stycznia 2014 r. re-
organizuje się jednostkę budżeto-
wą Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Bielawie, powołaną Uchwałą NR 
XXXI/208/96 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 29.10.1996r, która otrzymuje na-
zwę Zespół Ośrodków Wsparcia w Bie-
lawie. Reorganizacja obejmuje zmianę 
zakresu i przedmiotu działania, zmianę 
statutu oraz zmianę nazwy. 

Jednostka budżetowa Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Bielawie otrzy-
muje z dniem 1 stycznia 2014 rok nową 
nazwę Zespół Ośrodków Wsparcia. Za-
kres i przedmiot działania Zespołu Ośrod-
ków Wsparcia w Bielawie określa statut. 
Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie 
przejmuje w całości mienie oraz należ-
ności i zobowiązania zlikwidowanej jed-
nostki budżetowej o nazwie „NESTOR” 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz 
pracowników zlikwidowanej jednostki bu-
dżetowej o nazwie „NESTOR” Dzienny 
Dom Pomocy Społecznej. 

UCHWAŁA Nr XLIV/429/13 w 
sprawie Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Bielawa z Organizacja-
mi Pozarządowymi w 2014 roku

Przyjmuje się, obowiązujący w 
2014 roku, program współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego. Celem programu jest 
zaangażowanie mieszkańców w życie 
gminy, we wszystkie sfery jej działal-
ności, poprzez wspieranie przez gminę 
działalności organizacji. 

Cele szczegółowe programu to: 
budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego - poprzez umacnianie w świa-
domości bielawian poczucia odpo-
wiedzialności za wspólnotę lokalną, 
swoje otoczenie i tradycje, pobudze-
nie innowacyjności i konkurencyjności 
- poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystą-
pienia z ofertą realizacji konkretnych 
zadań publicznych, wzmacnianie me-
rytoryczne i instytucjonalne organiza-
cji, wzmacnianie różnorodności ofer-
ty kulturalnej i sportowej w Bielawie, 
wspieranie działań zmierzających do 
integracji podmiotów realizujących za-
dania własne gminy.

Współpraca gminy z organiza-
cjami odbywa się na zasadach okre-
ślonych w ustawie, tj.:  pomocniczości 
i suwerenności stron - gmina, respek-
tując odrębność i suwerenność organi-
zacji pozarządowych, uznaje ich pra-
wo do samodzielnego definiowania i 
rozwiązywania problemów, w tym na-
leżących do sfery zadań publicznych, 
umożliwiające organizacjom realizację 
zadań publicznych, partnerstwa – or-
ganizacje uczestniczą w identyfiko-
waniu i definiowaniu problemów spo-
łecznych, wypracowaniu sposobów 
ich rozwiązywania oraz wykonywa-
niu zadań publicznych, na zasadach 
określonych w ustawie lub według try-
bu wynikającego z innych przepisów, 
efektywności - gmina, przy zlecaniu 
organizacjom zadań publicznych doko-
nuje wyboru najefektywniejszego spo-
sobu wykorzystania środków publicz-
nych, przestrzegając zasad uczciwej 
konkurencji oraz z zachowaniem wy-
mogów określonych w ustawie o finan-
sach publicznych, uczciwej konkuren-
cji - gmina przy zlecaniu do realizacji 
zadań publicznych będzie kierowała 
się obowiązującą ustawą, tak by za-
pewnić wszystkim organizacjom jed-

nakową możliwość udziału w realizacji 
zadań publicznych, jawności – gmina 
udostępnia organizacjom informacje o 
zamiarach, celach i środkach przezna-
czonych na realizacje zadań publicz-
nych, w których wykonaniu zamierza z 
nimi współpracować.

UCHWAŁA Nr XLIV/430/13 w 
sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych 

Szczegóły w art. „Radni uchwalili 
stawki podatku od środków transporto-
wych”.

UCHWAŁA Nr XLIV/431/13 w 
sprawie określenia wzoru formularza 
informacji o gruntach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek rolny

Szczegóły w art. „Stawki podat-
ków rolnego i leśnego w 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLIV/432/13 w 
sprawie określenia wzoru formularza 
informacji o lasach oraz wzoru for-
mularzy deklaracji na podatek leśny

Szczegóły w art. „Stawki podat-
ków rolnego i leśnego w 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLIV/433/13 w 
sprawie udzielenia pomocy Powiato-
wi Dzierżoniowskiemu

Postanowiono udzielić pomocy fi-
nansowej  Powiatowi Dzierżoniowskie-
mu z przeznaczeniem na refundację 
kosztów ogrzewania budynku przy ul. 
Wolności 22-24 w Bielawie w wysoko-
ści 50% ponoszonych miesięcznie wy-
datków na ten cel, nie więcej jednak niż 
1500 zł w każdym miesiącu – łącznie 
nie więcej niż 9000 zł.

UCHWAŁA Nr XLIV/434/13 w 
sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych

Do kategorii dróg gminnych zosta-
ły zaliczone drogi: Aleja Jana Pawła II, 
Księdza Romana Biskupa oraz Krucza.

UCHWAŁA Nr XLIV/435/13 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2013 rok

Po dokonanych zmianach bu-
dżet na 2013 rok wynosi: dochody – 
102.074.035 zł, wydatki – 104.467.798 zł.

UCHWAŁA Nr XLIV/436/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w spra-
wie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bielawa

Zmiany dotyczą uchylenia za-
łączników nr 1, 2 i 3 i wprowadzenie w 
ich miejsce nowych załączników.

   B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 27 listopada 2013 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielawie w ramach pracy meto-
dą CAL już po raz drugi był organi-
zatorem spotkania pt:„11 listopada 
– Święto Niepodległości”, które od-
było się dnia 12 listopada w Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej 
„Nestor” w Bielawie. Inicjatorami 
przedsięwzięcia byli pracownicy 
OPS w Bielawie Panie Katarzyna 
Hałaczkiewicz i Katarzyna Woź-
nicka. Spotkanie zorganizowano w 
partnerstwie z Dziennym Domem 
Pomocy Społecznej „ Nestor ” w 
Bielawie oraz Ekologiczną Szkołą 
Podstawową nr 7 w Bielawie. 

Celem spotkania była inte-
gracja społeczności lokalnej po-
przez obejrzenie przez pensjona-
riuszy DDPS „Nestor” programu 
artystycznego przygotowanego 
przez dzieci z kl. IV ESP nr 7 w Bie-
lawie pt. „11 listopada – Święto Nie-
podległości”, a także kształtowanie 
postaw patriotycznych u dzieci. 
Uroczystość odbyła się z okazji 95 
rocznicy obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości – polskiego 
święta państwowego, obchodzo-
nego co roku 11 listopada. Jest to 
dla Polaków jedna z najważniej-
szych dat w kalendarzu, gdzie po 
123 latach zaborów Polska ponow-
nie pojawiła się na mapie Europy, 
odzyskano niepodległość. Polacy 
odzyskując niepodległość udowod-
nili po raz kolejny, że są jednym z 
najbardziej niestrudzonych i naj-
bardziej dumnych narodów świata. 

Uroczystość przypomniała 
zgromadzonym, że gdyby nie bo-
haterstwo przodków, którzy wal-
czyli o naszą niepodległość, dziś 
prawdopodobnie nie mówilibyśmy 
w języku polskim, nie moglibyśmy 
pewnie też demonstrować dumy z 
naszych narodowych symboli – flagi 
oraz godła państwowego; a wielkie 
czyny, jakich dokonywali Polacy na 
przestrzeni wieków, zostałyby zapo-
mniane. 11 listopada to symbol miło-
ści do Ojczyzny, symbol walki o wol-
ność, to symbol zwycięstwa. 

Uroczystość przygotowana 
przez uczniów przypomniała, że 
wolność raz zdobyta i niepodle-
głość raz osiągnięta nie jest czymś 
trwałym, tylko czymś danym, co 
trzeba pielęgnować. Podczas tej 
uroczystości przypomniane zostały 
dni 123 lat niewoli Polski, począw-
szy od dnia, kiedy Polska jako nie-
podległe państwo przestała istnieć 

na mapie Europy, przez dzieje na-
rodu polskiego w okresie zaborów, 
wypełnionego walką o wyzwolenie 
aż do dnia, w którym wzeszła ju-
trzenka wolności. Przekazywane 
treści były wspomagane przez re-
cytowanie wierszy, śpiewanie pie-
śni patriotycznych, co zapewne 
przyczyniło się do głębszego prze-
żywania tych chwil. Do wspólnego 
śpiewania przyłączyli się również 
pensjonariusze DDPS „Nestor”, 
którzy wspólnie z uczniami zaśpie-
wali utwory, które są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Dopełnieniem spotkania był 
słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników oraz słodki upominek 
dla dzieci, które już teraz obiecały, 
że za rok również odwiedzą senio-
rów i przypomną po raz kolejny jak 
ważna dla Polaków jest nasza Oj-
czyzna.

  OPS Bielawa

„Widzieliśmy cztery orły, jak górą leciały:
Ruski, pruski, austriacki i nasz orzeł biały.
Czy pamiętasz Austriaku, jak się Wiedeń palił?
Biały orzeł wzbił się w górę, czarny się osmalił”

Wyjątek z pieśni ludowej z XVII w. (autor nieznany)

Krwiodawcą został również burmistrz Ryszard Dźwiniel
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Wszystkim przedsiębiorcom 
prowadzącym sprzedaż napojów 
alkoholowych przypominamy o 
obowiązku złożenia w terminie do 
31 stycznia 2014 roku pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzeda-
ży poszczególnych rodzajów napo-
jów alkoholowych w punkcie sprze-
daży w roku poprzednim, tj. 2013 
oraz wniesienia stosownej opłaty 
za korzystanie z zezwoleń w roku 
2014 (podstawa prawna art. 111 
ust. 4 ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982 roku o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi  (Dz. U. z  2012r., poz. 
1356 j.t). 

Wartość sprzedaży należy 
obliczać oddzielnie dla każdego 
rodzaju napojów alkoholowych.   

Opłata za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych wnoszona jest na ra-
chunek gminy w każdym roku 

Ważne dla przedsiębiorców 
kalendarzowym objętym zezwole-
niem w trzech równych ratach w 
terminach do 31 stycznia, 31 maja   
i 30 września danego roku kalenda-
rzowego  (art.111 ust .7 cytowanej 
wyżej ustawy). 

Niezłożenie oświadczenia 
lub niedokonanie opłaty w wyso-
kości i terminach określonych w 
ustawie - skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego ze-
zwolenie wygasło z w/w przy-
czyn może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesię-
cy od dnia wydania decyzji o wyga-
śnięciu zezwolenia. 

Dodatkowe informacje moż-
na  uzyskać w Referacie Spraw 
Społecznych i Działalności Gospo-
darczej  tut. Urzędu ul. Piastowska 
1, pokój Nr 2 lub pod numerem te-
lefonu  074 832-87-55.

Z radością czekamy na wyjąt-
kowy czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Wierzymy, że dni te zostaną spędzo-
ne w przyjaznej, rodzinnej atmosferze 
przy zapachu świerkowej gałązki.

DROGI WOJEWÓDZKIE: 
- Zakład Gospodarki Komunal-
nej Spółka z o.o. w Bielawie – tel. 
748334931

Dzierżoniowska, S. Żerom-
skiego, H. Sienkiewicza (odcinek 
od skrzyżowania z ul. Żeromskiego-
do skrzyżowania z ul. Piastowską), 
Piastowska (odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Sienkiewicza), L. Wa-
ryńskiego.

DROGI POWIATOWE: -Za-
kład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Bielawie – tel. 
748334931

Bohaterów Getta, Ostroszo-
wicka, Piławska, Szewska, Wojska 
Polskiego, Wolności (odcinek od ul. 
Piławskiej do Bohaterów Getta).

DROGI GMINNE: Zakład Go-
spodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
w Bielawie – tel. 748334931

Al. Jana Pawła II, Akacjo-
wa, A. Asnyka, K.K.Baczyńskie-
go, Bankowa, Gen. br.Z. Berlinga, 
Ks. Romana Biskupa, Bohate-
rów Getta (rejon domków rodzin-
nych), Boczna, Brzeżna, Brzozo-
wa, Bukowa, Ceglana, F.Chopina, 
B.Chrobrego, Cmentarna, Czer-
wona, Gołębia, Górska, Granicz-
na, Grunwaldzka, Handlowa, J. 
Hempla, Hotelowa, Jasna, Jodło-
wa, Jaśminowa, Kamienna, Kasz-
tanowa, J. Kilińskiego, Klonowa, 
Kolejowa, M.Konopnickiej, M.Ko-
pernika, J.Korczaka, T. Kościuszki, 
Krańcowa, Z.Krasińskiego, Krótka, 
Krucza + odnoga, Kwiatowa, 22-
go Lipca, Lipowa, 11-go Listopa-
da, Lotnicza, Ludowa, Łabędzia, 
Łącznik Wojska Polskiego-Sikor-
skiego, 1-go Maja, 3-go Maja, 9-go 
Maja, Mała, K.Marksa, A.Mickie-
wicza, Miodowa, Młodych, Nieca-

ła, C.K.Norwida, Nowobielawska, 
M.Nowotki, E.Orzeszkowej, Owo-
cowa, Osiedlowa, I.Paderewskie-
go, Parkowa, Piastowska (od Pla-
cu Wolności do ul. Sienkiewicza), J. 
Piłsudskiego, Plac Młodzieży, Plac 
Wolności, Plac Kościelny, Pocz-
towa, Pod lasem, Polna, Prosta, 
B.Prusa, Przedwiośnie, Przemy-
słowa, Przeskok, Przodowników 
Pracy, K.Pułaskiego, Wł. Reymon-
ta, Rolna, Grota Roweckiego, Ró-
żana, H.Sienkiewicza, Gen. W.Si-
korskiego, Słomiana, Słoneczna, 
J. Słowackiego, Słowiańska, J.III 
Sobieskiego, Sowia, Sportowa, 
Spółdzielcza, St.Staszica, Strażac-
ka, Szkolna, Szpakowa, Teatralna, 
Tkacka, Tulipanowa, J. Tuwima, 
Wesoła, Obrońców Westerplat-
te, Wiejska, Willowa, Wiosenna, 
Wiśniowa, W.Witosa, Włókniarzy, 
Wodna, Wolności (od Bohaterów 
Getta do Placu Wolności), Wschod-
nia, Wysoka, Zaułek Wiśniowy.

DROGI SPÓŁDZIELCZE: 
- Tadeusz Drozdowski Zakład 
Usług Komunalnych Pieszyce – tel. 
748365350

XXV-lecia od nr 2-5, os. XXV-
-lecia od nr 20-27, os. XXV-lecia od 
nr 30-33, os. XXV-lecia od nr 48-
52, ul. Norwida od nr 1-3, os. XXV-
-lecia - łącznik ul. Berlinga z ul. So-
bieskiego przed budynkiem nr 10, 
os. Centrum, os. Konstytucji.

DROGI WEWNĘTRZNE – 
właściciel pobliskich działek 

Azaliowa (równoległa do 
ul. Różanej),  Bratkowa (w rejo-
nie ul.Kruczej) , Fiołkowa (w rejo-
nie ul.Kruczej), Makowa (w rejonie 
ul.Kruczej) , Poziomkowa (w rejo-
nie ul. Bohaterów Getta), Sosnowa 
( w rejonie ul.W.Polskiego)

KTO ZAJMUJE SIĘ ZIMOWYM 
UTRZYMANIEM  DRÓG W BIELAWIE ?

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 685,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 149,00
Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 371,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba 
osi 

Dopuszczalna 
masa całkowita 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie 
mniej 
niż 

mniej 
niż 

Zawieszenie pneu-
matyczne lub za-
wieszenie uznane 
za równoważne 

Inny sys-
tem zawie-
szenia osi 
jezdnych

dwie 
osie 

12 13 1 399,00 1 633,00
13 14 1 457,00 1 690,00
14 15 1 690,00 1 749,00
15 1 749,00 1 806,00

trzy 
osie 

12 17 1 864,00 1 981,00
17 19 1 981,00 2 099,00
19 21 2 099,00 2 204,00
21 23 2 215,00 2 332,00
23 25 2 332,00 2 447,00
25 2 447,00 2 566,00

cztery 
osie i 
więcej 

12 25 2 215,00 2 332,00
25 27 2 332,00 2 389,00
27 29 2 389,00 2 447,00
29 31 2 447,00 2 850,00
31 2 506,00 2 850,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przys-
tosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 286,00
Od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 432,00
Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 592,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przys-
tosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Licz-
ba 
osi 

Dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojaz-
dów (w tonach): ciągnik 
siodłowy/balastowy + 
naczepa/przyczepa 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej 
niż mniej niż 

Zawieszenie 
pneumatyczne 
lub zawiesze-
nie uznane za 
równoważne 

Inny sys-
tem zawie-
szenia osi 
jezdnych

dwie 
osie 

12 18 1 166,00 1 281,00
18 25 1 281,00 1 399,00
25 31 1 399,00 1 515,00
31 1 690,00 2 203,00

trzy 
osie 
i 
wię-
cej 

12 40 1 826,00 2 099,00

40 2 099,00 2 874,00

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita (w 
tonach)

Stawka podatku (w 
złotych)

Od 7 ton i poniżej 12 ton 980,00

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

Licz-
ba 
osi 

Dopuszczalna 
masa całkowita 
zespołu pojaz-
dów (w tonach): 
naczepa/przy-
czepa + pojazd 
silnikowy 

Stawka podatku (w złotych)

nie 
mniej 
niż 

mniej 
niż 

Zawieszenie 
pneuma-
tyczne lub 
zawieszenie 
uznane za 
równoważne 

Inny system za-
wieszenia osi 
jezdnych

jedna 
oś 

12 18 980,00 1 252,00
18 25 1 252,00 1 107,00
25 1 107,00 1 166,00

dwie 
osie 

12 28 1 166,00 1 224,00
28 33 1 224,00 1 281,00
33 38 1 281,00 1 515,00
38 1 341,00 1 981,00

trzy 
osie i 
wię-
cej 

12 38 1 400,00 1 515,00

38 1 515,00 1 981,00

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych)
mniejszej niż 30 miejsc 1 371,00
równej lub wyższej niż 30 
miejsc 2 008,00

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 styc-
znia 2014 roku. 

Radni uchwalili stawki podatku od środków transportowych
W podjętej 27 listopada uchwale, radni określili następujące stawki podatku od środków transportowych 

obowiązujące na terenie miasta: 

W listopadzie w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP w Warszawie od-
była się konferencja pod honoro-
wym patronatem Wicepremiera, 
Ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, przygotowana 
przez Parlamentarny Zespół ds. 
Rozwoju Rzemiosła Polskiego oraz 
Związek Rzemiosła Polskiego, nt.: 
„Rzemiosło dla gospodarki, ryn-
ku pracy i edukacji Związek Rze-
miosła Polskiego w działaniu od 
80 lat”. Celem konferencji było 
przedstawienie działań Związku 
Rzemiosła Polskiego w kluczowych 
obszarach życia gospodarczego i 
społecznego naszego kraju. 

Cech Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie, z ramienia Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu reprezentował 
Starszy Cechu Kazimierz Racho-
wiecki. W konferencji udział wzię-
li m.in. Wicepremier, Minister Go-

spodarki Janusz Piechociński, 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak Kamysz, z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Jacek Falkowski, Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego Jerzy Bart-
nik, Prezes Izby Rzemieślniczej w 
Opolu Tadeusz Staruch. Przed-
stawiciele rzemiosła przekazali jak 
radzą sobie przedsiębiorstwa rze-
mieślnicze we współczesnym, wy-
magającym świecie oraz przed ja-
kimi wyzwaniami stoi samorząd 
gospodarczy rzemiosła. Wicepre-
zes Związku Rzemiosła Polskiego 
Jan Klimek, stwierdził że mikro i 
mali producenci oraz usługodaw-
cy są niezbędnym filarem polskiej 
gospodarki, ponieważ to oni bu-
dują trwały kapitał społeczny i go-
spodarczy, pielęgnując tradycje, a 
także korzystając z doświadczeń 
pokoleń, patrzą w przyszłość. Nie-
jednokrotnie podkreślał, że wizy-

tówką rzemieślników jest jakość, 
niepowtarzalność, pasja, kreatyw-
ność, innowacyjność na miarę po-
trzeb firmy i jej klientów, relacje 
mistrz-uczeń, szacunek dla pracy 
oraz otwartość na potrzeby spo-
łeczności lokalnych. Ekspert ds. 
rynku pracy Krzysztof Bondyra 
dodał, że rzemiosło oferuje mło-
dzieży i dorosłym praktyczną na-
ukę zawodu w naturalnym środowi-
sku pracy, zapewniając im mocną 
pozycję na polskim i zagranicznych 
rynkach pracy. Kilkadziesiąt tysię-
cy rzemieślników zatrudnia w celu 
przygotowania zawodowego po-
nad 80 tysięcy uczniów, co stano-
wi ogromne wsparcie dla Państwa 
zarówno w wymiarze organizacyj-
nym, jak i finansowym. Przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Rzemiosła 
Przyszłości udowadniali, że rze-
miosło polskie to ciekawa, kreatyw-
na i oferująca wiele możliwości gru-
pa przedsiębiorstw, pielęgnująca 
tradycje, a jednocześnie otwarta na 
rozwój i innowacje. Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego Jerzy Bart-
nik w imieniu wszystkich rzemieśl-
ników i przedsiębiorców podkreślił, 
że środowisko rzemieślniczo – ku-
pieckie nie akceptuje obojętności i 
braku zrozumienia dla ich potrzeb 
i specyfiki schematycznego myśle-
nia, biurokracji i nieuczciwej konku-
rencji. 

Konferencja zakończyła się 
podpisaniem Manifestu Rzemio-
sła Polskiego, w którym apelowa-
no do wszystkich o włączenie się 
w tworzenie warunków sprzyjają-
cych rozwojowi rodzimych przed-
siębiorstw, w tym rzemieślniczych, 
jako gwarantów siły gospodarczej 
Polski i bezpiecznej przyszłości po-
koleń.

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  

RZEMIOSŁO DLA GOSPODARKI, RYNKU PRACY I EDUKACJI

Mieszkańcom Bielawy życzymy, aby te 
Święta i nadchodzący Rok 2014 były pełne speł-
nionych marzeń, spokoju, zdrowia i wszelkiej po-
myślności. A każdy dzień 2014 roku niech będzie 
wigilijnym spotkaniem potrzebnych sobie ludzi.

Klub Radnych 
Ponadpartyjnego FORUM Samorządowego

Jarosław Florczak
Władysław Kroczak

Bartosz Skwara
Leszek Stróżyk

Mariusz Urbanowicz
oraz Marek Pyziak – radny niezrzeszony
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku

Prezydium Zarządu Miejskiego Koła Związku 
Kombatantów RP i BWP w Bielawie składa 

wszystkim Kombatantom i Podopiecznym, Władzom Miasta, 
Straży Miejskiej, Policji, wszystkim Pedagogom, Dzieciom 

i Młodzieży oraz Mieszkańcom Bielawy

     życzenia zdrowia, szczęścia, 
   spełnienia marzeń i długich lat życia.

     Prezes Zarządu
     Koła Miejskiego ZKRPiBWP
     w Bielawie
     por. Bronisław Wilk

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami / oraz 
Uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu: 

projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru 
POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY SPORTOWEJ I KRAŃCOWEJ w Bielawie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 31 
stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim, w Bielawie w Referacie Gospodarki Prze-
strzennej pok. Nr 18,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony 
będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl.  Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 30 
stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie  w pok. nr 16. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Bielawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 lutego  2014 r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione 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 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze  zmiana-
mi/, 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 ko-
munikacji elektronicznej na adres: mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Bielawy z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Bielawy

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie był gospoda-
rzem XXII powiatowej konferencji 
połączonej z wyborami przedsta-
wicieli naszego powiatu do Mło-
dzieżowego Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego na kolejną kaden-
cję. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: p. Łukasz Osiński - Pełno-
mocnik Marszałka ds. Młodzieży 
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, w za-
stępstwie  p. Starosty  – Dyrektor 
Wydziału Edukacji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego p. Alicja Hro-
mada, Burmistrz Bielawy p. Ry-
szard Dźwiniel, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielawy p. Leszek 
Stróżyk, Przewodniczący Komi-
sji Oświaty w Bielawie p. Tomasz 
Wojciechowski i Rzecznik Praso-
wy Urzędu Miasta p. Łukasz Ma-
syk oraz Wiceburmistrz Dzierżo-
niowa p. Ryszard Szydłowski.

Obrady otworzyła p. Dyrek-
tor Marzanna Kamińska, a popro-
wadzili je: Marta Kroczak, Jakub 
Prus -wiceprezes wrocławskie-
go stowarzyszenia Semper Avanti 
oraz p. Anna Skocz. W konferen-
cji uczestniczyło ponad 100 osób - 
zaproszeni goście oraz uczniowie i 

nauczyciele szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu dzier-
żoniowskiego.

W organizację tego przed-
sięwzięcia zaangażowali się pra-
cownicy, uczniowie, rodzice, na-
uczyciele i dyrekcja szkoły, a także 
p. Dyrektor ESP Nr 7 Małgorza-
ta Cieślik oraz Prezes  Zarządu 
BARL p. Aleksander Siódmak, p 
. Ryszard Luks, p. Anna Wełna i 
p. Lidia Grabowska. Szczególnie 
zaangażowali się uczniowie: Marta 
Kroczak, Aleksander Styrcz, Ja-
kub Orasiński, uczniowie i uczen-
nice klasy Ia oraz IIIb LO a także 
nauczyciele: p. Jolanta Kupis, p. 
Iwona Weigelt, przewodnicząca 
Rady Rodziców  ZSO p. Małgorza-
ta Styrcz oraz p. wicedyrektor Da-
nuta Gierczak.

Motto tegorocznej konferen-
cji brzmiało: „ Potrzeby młodzieży 
powiatu dzierżoniowskiego”. Głów-
nym celem debaty było utworzenie 
Katalogu Potrzeb. Postulaty mło-
dzieży w nim zawarte będą rozpa-
trywane podczas Młodzieżowego 
Sejmiku.

Konferencja przeprowadzona 
została metodą Open Space, która 
dała możliwość  aktywnego uczest-

„Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ZSO”
nictwa każdemu z uczestników  po-
przez zaproponowanie tematu do 
dyskusji. Nad wybranymi temata-
mi dyskutowano w pięciu grupach 
w dwóch panelach dyskusyjnych. 
Poruszano tematy związane z po-
trzebami młodych ludzi m.in.: „Miej-
sca spotkań młodzieży”, „Pomoc 
dla młodocianych matek”, „Obniże-
nie cen biletów autobusowych” czy 
„Miejsca dla inwalidów w szkołach”.

W ostatniej części konferencji 
odbyły się wybory przedstawicieli 
naszego powiatu do Młodzieżowe-
go Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. Największą liczbę gło-
sów otrzymali Aleksander Kubiak 
i Sandra Driemel - oboje z ZSO w 
Bielawie. Zostali w ten sposób rad-
nymi Młodzieżowego Sejmiku  Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, w któ-
rym będą reprezentować powiat 
dzierżoniowski podczas następnej 
kadencji. W grudniu 2013r. po wy-
szkoleniu nowych radnych plano-
wane jest pierwsze posiedzenie 
Sejmiku.

Naszym radnym gratulujemy 
i życzymy godnego reprezentowa-
nia powiatu dzierżoniowskiego na 
forum Sejmiku.

15 listopada w Zakładzie Pie-
lęgnacyjno - Opiekuńczym w Bie-
lawie przy ul. Wolności 114 odbyło 
się spotkanie pod nazwą „Dobrem 
należy się dzielić ”. Inicjatorami 
przedsięwzięcia byli pracownicy 
socjalni Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bielawie Panie Magdalena 
Brzuska, Wiesława Kawa, Urszu-
la Rutkowska i Bożena Uznań-
ska. Spotkanie zorganizowano w 
partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” 
w Bielawie oraz  Szkołą Podstawo-
wą nr 10 w Bielawie. 

Celem spotkania była inte-
gracja społeczności lokalnej po-
przez obejrzenie przedstawienia 
pt. „Dary czterech wróżek” wykona-
nych przez dzieci z klasy III c Szko-
ły Podstawowej nr 10 oraz występu 
pensjonariuszy Zakładu Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczego „Medszkol” w 
Bielawie. W dziejach ludzkości zło 
istniało zawsze obok dobra. Dobro 
to wartość najwyższa , najcenniej-
sza w życiu człowieka. 

We współczesnym świecie 
człowiek, aby być dobrym musi 
mieć pozytywne wzorce osobowe 
już od najmłodszych lat. Przejawy 
dobra zauważamy w miejscach, 
gdzie pomaga się ludziom skrzyw-
dzonym przez los, starszym i scho-
rowanym. Sztuką jest być dobrym 
człowiekiem, takim, który umie cier-
pliwie znosić cierpienie, potrafić 
prawdziwie kochać, współczuć i po-
magać. Człowiek codziennie musi 
więc dokonywać wyborów między 
dwoma przeciwstawnymi bieguna-
mi – między dobrem a złem. 

„Jak słońce topi lód, jak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość” 
Albert Schweitzer 

Spotkanie pozwoliło senio-
rom dzielić się swoją wiedzą i 
doświadczeniem, a dzieciom 
realizować ideę integracji mię-
dzypokoleniowej. Dzieci zoba-
czyły, że o wiele więcej możemy 
zdziałać życzliwością lub zwy-
kłym uśmiechem. Każdy życz-
liwy, miły gest względem dru-
giego człowieka nie wymaga od 
nas jakiegoś specjalnego trudu, 
może zrobić naprawdę wiele dla 
drugiej osoby, która może akurat 
teraz czuje się zagubiona, nielu-
biana. W warstwie dydaktycznej 
przedstawienie pt. „Dary czterech 
wróżek” w sposób szczególny 
podkreśla wartość zwycięstwa 
dobra nad złem, potęgę miłości 
oraz konieczność przebaczania 
innym. 

 Spotkanie w ZPO jak za-
wsze cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem pensjonariuszy, 
którzy mieli szansę na aktywne 
włączanie się w nurt życia spo-

łecznego, wspierającego pro-
ces edukacyjno - wychowawczy 
dzieci i młodzieży. Pamiętamy 
jak ważne jest podtrzymywanie 
więzi społecznych i komunikacja 
międzyludzka poprzez kontakty 
seniorów z młodszymi członkami 
społeczeństwa.  Uczestnicy spo-
tkania byli bardzo wdzięczni za 
pamięć, a w dowód wdzięczności 
za przybycie i występ uczniowie 
otrzymali słodycze. Uczniowie 
również serdecznie dziękowali 
za ciepłe przyjęcie i cieszyli się, 
że swoją pracą mogli wywołać 
uśmiech i radość. Dzieci wnoszą 
wiele radości i wzruszeń swo-
imi występami, takie spotkania 
sprzyjają integracji i budowaniu 
więzi międzypokoleniowej. Do-
pełnieniem spotkania był słod-
ki poczęstunek, który był oka-
zją do serdecznych rozmów oraz 
wspólnego spędzenia czasu.

  OPS Bielawa

Zajęcia z planowania karie-
ry zawodowej, prowadzone przez 
szkolnego doradcę zawodowego, 
umożliwiają gimnazjalistom rozpo-
znanie własnych predyspozycji za-
wodowych, potrzeb lokalnego rynku 
pracy i poznanie różnych profesji. 
Zarówno lekcje, jak i wycieczki do 
zakładów pracy i instytucji, mają po-
móc młodemu człowiekowi w podję-
ciu tak ważnej, życiowej decyzji, jaką 
jest wybór szkoły i zawodu. 

13 listopada uczniowie klas 
trzecich Gimnazjum Ekologiczne-
go nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie uczestniczyli  w 
wycieczce zawodoznawczej, tym 
razem odwiedzili Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielawie i Gminne Centrum 

Informacji. Gimnazjaliści zapoznali 
się ze specyfiką pracy  w poszcze-
gólnych działach urzędu, zadaniami, 
jakie realizują oraz formami pomocy, 
jakich udziela urząd pracy osobom 
poszukującym pracy.

W sali Klubu Pracy młodzież 
uczestniczyła w zajęciach prowa-
dzonych przez doradcę zawodowe-
go panią Jolantę Borowik. Ucznio-
wie obejrzeli prezentację o sytuacji 
na lokalnym rynku pracy. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyły 
się zagadnienia: kogo szukają pra-
codawcy, jak założyć własną firmę, 
jakie są korzyści i możliwe zagro-
żenia wynikające  z prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, 
które zawody są poszukiwane na 

rynku pracy, a na które nie ma za-
potrzebowania.

Doradca zawodowy zapoznał 
uczestników wycieczki z możliwo-
ściami, jakie otworzyły się przed 
młodymi ludźmi w związku z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej i z 
informacjami na temat sieci EURES, 
której fundamentalnym zadaniem 
jest świadczenie usług dla osób po-
szukujących i oferujących pracę.

Uczniowie odwiedzili także 
Gminne Centrum Informacji i spotkali 
się z inspektorem Krzysztofem Ste-
fańskim, który zwrócił młodzieży uwa-
gę na wartość informacji w dzisiejszym 
świecie, konieczność kształcenia 
ustawicznego oraz własną aktywność 
i potrzebę zdobywania doświadczenia 
zawodowego w różnych formach, na-
wet, jeśli się jest bardzo młodym. Pod-
kreślił, że podejmowanie dorywczej 

pracy  w wakacje lub wolontariat jest 
sposobem na zwiększenie własnej 
atrakcyjności na rynku pracy.

 Wycieczka była bardzo uda-
na, okazała się źródłem cennych 
informacji. Mam nadzieję, że cieka-
we zajęcia odbywające się w szko-
le i poza nią  będą kształtować u 
uczniów aktywny stosunek do życia 
i inspirować ich do podejmowania 
przedsiębiorczych działań oraz po-
szukiwań atrak-
cyjnej drogi ży-
ciowej. 

D y r e k -
tor Gimnazjum 
Ekologicznego 
nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjny-
mi w Bielawie  i 
szkolny dorad-
ca zawodowy 

składają serdeczne podziękowania 
kierownikowi Urzędu Pracy w Bie-
lawie - Pani Małgorzacie Buczyń-
skiej, doradcy zawodowemu - Pani 
Jolancie Borowik oraz inspektoro-
wi Gminnego Centrum Informacji -  
Panu Krzysztofowi Stefańskiemu 
za miłe przyjęcie młodzieży i poświę-
cony jej czas.

szkolny doradca zawodowy
Ewa Obacz

Przed wyborem szkoły i zawodu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2013 roku zmarła

DANUTA JĘCZMIENNA
długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Bielawie, 

w latach 1990-2005 skarbnik gminy.

Myślami jesteśmy ze wszystkimi, których Jej odejście
pogrążyło w bólu.

Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bielawie

W dniu 8 listopada w Przed-
szkolu Nr 5 w Bielawie odbyła się 
uroczystość związana z obchodami 
Święta Niepodległości. Udział w tej 
uroczystości wzięli bielawscy komba-
tanci z prezesem Zarządu Koła ZKR-
PiBWP por. Bronisławem Wilkiem. 

Obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu Nr 5
Dzieci  z przedszkola przygo-

towały z tej okazji i zaprezentowały 
program artystyczny. Na koniec wy-
stępu odśpiewały Hymn Narodowy.

Za piękny występ otrzymały 
od prezesa por. Bronisława Wilka 
słodycze.
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Szanowni Mieszkańcy Bielawy
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu 

życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech czas tych magicznych 
dni przepełniony będzie chwilami rodzinnej radości i odpoczynku.

Na Nowy 2014 Rok życzymy spełnienia wszelkich zamierzeń, 
wielu sukcesów i satysfakcji z własnych dokonań, ale przede wszystkim 

ciepła domowego i miłości najbliższych.
 Klub Radnych Ponad Podziałami

 Jadwiga Mariolla Jonas
 Barbara Pachura

 Bronisława Stefania Pagórska
 Tomasz Wojciechowski

3.grudnia odbyła się w Gim-
nazjum nr 1 w Bielawie już kolej-
na, trzynasta edycja konkursu ger-
manistycznego DACH dla uczniów 
gimnazjów powiatu dzierżoniow-
skiego. Do konkursu zgłosiło się 29 
uczniów reprezentujących 6 gimna-
zjów. W pierwszej części uczest-
nicy rozwiązywali zadania, które 
sprawdzały w jakim stopniu zrozu-

mieli  oni przeczytany tekst. Druga 
część zmagań to test z pytaniami 
obejmującymi wiedzę o państwach 
niemieckojęzycznych: Niemiec, Au-
strii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Do 
prawidłowego rozwiązania testu 
potrzebne były wiadomości, któ-
re obejmowały takie dziedziny jak: 
geografię, historię, politykę, życie 
codzienne, kulturę, święta, obycza-

XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego DACH
je, sport, wybitne osobistości, za-
bytki państw niemieckiego obszaru 
językowego. Poniżej przedstawia-
my wyniki konkursu.
Klasyfikacja indywidualna:
Weronika Juraszek – Gimnazjum w 
Łagiewnikach
Marcin Umiński- ZG nr 3 w Dzier-
żoniowie
Nina Stojanowska- ZG nr 3 w Dzier-
żoniowie
Klasyfikacja drużynowa:
Gimnazjum w Łagiewnikach
ZG nr 3 W Dzierżoniowie
Gimnazjum Społeczne w Bielawie

Za zajęcie miejsc  1-3 za-
równo zespołowo jak i indywidual-
nie organizator ufundował nagro-
dy rzeczowe, dyplomy i słodycze. 
Pytania konkursowe przygotował 
nauczyciel języka niemieckiego w 
Gimnazjum nr 1 w Bielawie p. Je-
rzy Pieszczuch. 

7 listopada odwiedziła Biela-
wę kilkudziesięcioosobowa grupa 
uczniów i nauczycieli z Hronova. W 
integracyjnych zajęciach na terenie 
Szkoły Leśnej oraz ICPE uczestni-
czyli uczniowie z klasy IVc z ESP7  
wraz z opiekunami p. Grażyną 
Król i p. Bożeną Wszół. 

Zarówno polscy jak i czescy 
uczniowie zostali podzieleni na 
dwie grupy. Pierwsza grupa miała 
najpierw zajęcia w Leśnej Szkole. 
By nawiązać kontakt  z kolegami z 
Czech, dzieci otrzymały od prowa-
dzącego zajęcia p. Józefa Gajdę 
mini słowniczek polsko - czeski. Mi-
kołaj szybko nawiązał kontakt po-
witaniem - Dobrý den, kolegové a 
přátelé. Po tym powitaniu lody zo-
stały przełamane. 

Czescy uczniowie zapozna-
li się z wyposażeniem budynku 
szkoły, a następnie rozpoznawali 
na ilustracjach zwierzęta występu-
jące na terenie Gór Sowich. Moż-
na było nauczyć się czeskich nazw 
znanych dzieciom zwierząt. I tak 
dowiedzieliśmy się, że muflon to 
po czesku muflonů, a jeleń, sowa, 
dzik, wiewiórka, zając, sarna to je-
len, sova, divočák, veverky, za-
jíce, srnčí. 

Po krótkim wprowadzeniu, 
dzieci przebrały się w kombinezony 
ochronne, by móc udać się do pasie-
ki. Choć był już listopadowy, chłodny 
dzień, to i tak udało się dzieciom zaj-
rzeć do wnętrza ula  i odnaleźć przy 
pomocy bartnika pszczelą królową. 
Jitka (Judyta), Anićka (Anusia), On-

dra (Jędrek), Kasia, Mikołaj i pozo-
stałe dzieci chętnie jeszcze pobie-
gałyby po lesie, ale trzeba było udać 
się do Interaktywnego Centrum Po-
szanowania Energii. Wyposażeni w 
materiały dydaktyczne otrzymane 
od prowadzącego zajęcia w Szkole 
Leśnej, dzieci dotarły do ICPE popu-
larnie zwanego „przepompownią”.

Tutaj uczniowie obejrzeli filmy 
animowane, które ukazywały spo-
soby pozyskiwania energii. Następ-
nie po krótkim instruktażu opiekuna 
obiektu p. Tomasza Kulety, wyko-
nywali eksperymenty – wykorzysty-
wali energię wiatrową, słoneczną, 
by poruszać pojazdy, poznać zasa-
dy działania koła młyńskiego. Wie-
le radości sprawiało wytwarzanie 

Dobrý den, kolegové a přátelé. wyładowań elektrycznych i prze-
skakiwanie ładunku elektrycznego 
– niektórym włosy stawały „dęba”. 
Wykorzystano też do doświadczeń 
generator van de Graaffa. 

Ale najwięcej radości sprawi-
ły zabawy w ogrodzie dydaktycz-
nym – zabawy śrubą Archimedesa, 
koparkami i popularnym „Chomi-
kiem”. Dla niektórych z dorosłych 
(opiekunów) poruszanie się w kole 
sprawiało wiele trudności, ale po 
pokonaniu ich poczuli się młodsi o 
kilka lat. Dla chcącego nie ma nic 
trudnego!

Przez cały dzień dzieci świet-
nie się bawiły. Nie przeszkadzało 
im, iż nie znają języka czeskiego. 
Każdy wiedział jak się pożegnać – 
AHOJ.

Oprac. Grażyna Król i Boże-
na Wszół

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
życzy Bielawianom radosnych, zdrowych i spo-
kojnych Świąt Bożego Narodzenia, by stały 
się niezapomnianym czasem, pełnym miłości 
i rodzinnego ciepła.

W Nowym 2014 Roku życzymy wszel-
kiej pomyślności, spełnienia marzeń i sa-
mych dobrych dni.

Leszek Białek
Henryk Lichnowski
Adam Pajda
Zbigniew Skowroński

Dnia 21 listopada w Szko-
le Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Bielawie rozpo-
czął się cykl spotkań ,,Akademia 
Przedszkolaka - Żaka”.  Adresa-
tami przedsięwzięcia są dzieci, któ-
re rozpoczną naukę w klasie pierw-
szej w roku szkolnym 2014/2015 
oraz ich rodzice. 

Cel spotkań jest zapoznanie 
przyszłych uczniów i ich opiekunów 
z pracą naszej placówki.

Podczas inauguracji Akademii 
Przedszkolaka-Żaka dyrektor szkoły 
przedstawiła przyszłych nauczycie-
li klas pierwszych, a także specjali-
stów: pedagoga, psychologa i logo-
pedę. Elżbieta Niemczyk zapoznała 
rodziców z ofertą edukacyjną i osią-
gnięciami szkoły oraz proponowa-
nymi formami zajęć pozalekcyjnych. 
Zaproszeni goście mieli ponadto 
okazję obejrzenia prezentacji multi-
medialnej o szkole, zwiedzenia sal 
dydaktycznych, biblioteki, sali gim-
nastycznej, sali komputerowej, świe-
tlicy. Mogli porozmawiać z nauczy-
cielami szkoły, którzy opowiedzieli o 
swoich doświadczeniach. 

W tym samym czasie na sali 
gimnastycznej przyszli uczniowie 
pod opieką nauczycieli brali udział 
w zabawach i grach sportowych. 
Dzieci z dużą radością pokonywa-
ły tory przeszkód, strzelały gole, 
zbijały kręgle. Ich zaangażowanie 
zostało nagrodzone dyplomami. 
Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał Indeks Akademii Przedszkola-
ka – Żaka.  

Dobrze wyposażone i kolo-
rowe klasy, pogodni nauczyciele, 
miła atmosfera sprawiły, że czas 
spędzony w „czwórce” minął niepo-
strzeżenie. 

Już teraz serdecznie zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-
nych na kolejne spotkania, które 
odbędą się w następujących termi-
nach: 25 stycznia przy ul. Ludowej 
11 w godzinach 10.00.-11.00, 22 
marca przy ul. Ludowej 11 w go-
dzinach 10.00.-11.00, 14 maja przy 
ul. Waryńskiego 50 w godzinach 
16.30.-17.30.

Zapewniamy dobrą zabawę 
dla dzieci i ich opiekunów. 

Akademia Przedszkolaka - Żaka w Szkole Podstawowej nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

W dniu 12 listopada odbył 
się w Teatrze Robotniczym w Bie-
lawie finał szkolnego konkursu ‘”O 
Polskę niepodległą i jej granice 
1908-1922”, w którym uczestniczy-
li uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących. Jego celem była 
popularyzacja wiedzy historycznej 
wśród młodzieży oraz upamiętnie-
nie Święta Niepodległości.

W decydującej rozgrywce 
wzięło udział 7 finalistów  ZSO wy-
łonionych w eliminacjach oraz 1 
uczeń ze Szkoły Społecznej w Bie-
lawie.  Uczestnicy musieli popisać 
się wiedzą dotyczącą postaci hi-
storycznych i najważniejszych wy-
darzeń, które doprowadziły do  po-
wstania niepodległego państwa w 
1918r. Duże znaczenie miała także 
znajomość źródeł  historycznych, 
mapy historycznej, literatury pol-
skiej i muzyki oraz umiejętne wy-
korzystanie materiału filmowego, 
który  prezentował polski wysiłek 

zbrojny w latach  I wojny światowej 
i po jej zakończeniu. 

Ostateczne zwycięstwo od-
niósł Radosław Pohl z klasy IIa LO, 
drugie miejsce przypadło Bartoszo-
wi Sobolowi z IIIa LO a trzecie Ma-
teuszowi Olbrychtowi z tej samej 
klasy. Konkurs przygotował  i prowa-
dził pan Andrzej Sepełowski. 

Laureaci zostali uhonorowa-
ni nagrodami, które ufundowano w 
ramach grantu oświatowego przy-
znanego przez Starostwo Powia-
towe w Dzierżoniowie oraz przez 
burmistrza miasta Bielawa pana 
Ryszarda Dźwiniela. 

Impreza mogła się odbyć 
dzięki pomocy dyrektora Miejskie-
go Ośrodka  Kultury i Sztuki w Bie-
lawie pana Jana Gładysza  oraz 
pracowników tej instytucji, którym 
pragniemy gorąco podziękować  za 
udział w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu konkursu.

 Bartosz Sobol kl IIIa LO

Finał szkolnego konkursu „O Polskę niepodległą 
i jej granice 1908-1922”

W tym roku obchodziliśmy 15-lecie 
współpracy partnerskiej Bielawy i czeskie-
go miasta Hronov. Z tej okazji w czerwcu 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, w której udział wzięli przedstawi-
ciele władz partnerskiego miasta Hronov. 

Podsumowaniem dotychczasowej współ-
pracy była wizyta studialna w Bielawie oraz 
wspólna biesiada samorządowa. Realizacja 
drugiej części projektu, w której udział wzię-
ła społeczność lokalna, w tym dzieci i mło-
dzież obu, miast miała miejsce w sierpniu. 

15 lat współpracy Bielawy i Hronova

Wspólne zabawy były okazją 
do zacieśnienia kontaktów pomię-
dzy najmłodszymi obywatelami po-
granicza polsko–czeskiego. Jubile-
usz odbywał się w ramach projektu 
pn. „2013=15 – kryształowa roczni-
ca współpracy Bielawy i Hronova“, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu państwa 
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów. Całkowity koszt projektu wyniósł 
85.000 zł, z czego wkład własny 
Gminy stanowił zaledwie 4.300 zł.
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Klub Piłkarski Bielawianka podsumował 2013 rok
Przy udziale władz miasta, 

sponsorów, partnerów i oczywiście 
zawodników, odbyło się podsumo-
wanie 2013 roku Klubu Piłkarskie-
go Bielawianka. 22 listopada na 
terenie Dolnośląskiego Inkubato-
ra Art-Przedsiębiorczości zapre-
zentowano sukcesy, które stały 
się udziałem piłkarzy, trenerów 
i działaczy Bielawianki, a także 
przedstawiono sportowe plany 
bielawskiej drużyny na najbliż-
sze miesiące.

Prezes klubu Daniel Dubas 
nie tylko podsumował minio-
ny okres, ale za wkład w sukce-
sy zespołu podziękował spon-
sorom Bielawianki, którymi są:  
MIASTO BIELAWA, FRANKONIA 
POLAND, ZAKŁAD USŁUG KO-
MUNALNYCH PIESZYCE, DA-
BRO BAU , ZAKŁAD GOSPO-
DARKI KOMUNALNEJ BIELAWA, 
AS BUD, MIROSŁAW BREJNAK, 
OSIR BIELAWA, FESTA SPORT, 
AN MEDICAL, JACEK MAJER, 
SKUP ZŁOMU- MIECZYSŁAW 
SOJKA.

Sukcesów w 2013 roku po-
gratulowali piłkarzom i osobom za-
angażowanym w społeczną pra-
cę na rzecz klubu: wiceburmistrz 
Mariusz Pach, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Ewa Zalewska 

i główny sponsor techniczny An-
drzej Fedorczak (Festa Sport).

W trakcie spotkania trenerzy 
poszczególnych grup wiekowych, 
nagrodzili w imieniu klubu najbar-
dziej wyróżniających się piłkarzy. 

Trener Tomasz Czechowicz 
wyróżnił pięciu młodzików:

1. Damian Hamela
2. Krzysztof Łagutko
3. Bartłomiej Sobczyński
4. Tomasz Kubiak
5. Paweł Słomian
Trener Tomasz Pełka wyróż-

nił trzech trampkarzy:
1. Daniel Chmielewski
2. Ślęzak Sebastian
3. Bartłomiej Zając
Trener Krzysztof Zając wy-

różnił czterech juniorów:
1. Damian Chmielewski
2. Mateusz Łużyński
3. Olaf Józefczyk
4. Kacper Czajkowski
Trener Jarosław Machowski 

wyróżnił trzech seniorów:
1. Adrian Niewiadomski
2. Krzysztof Słonecki
3. Tomasz Zieliński 
Podczas spotkania wszy-

scy zawodnicy i sponsorzy 
otrzymali książki Krzysztofa Pa-
limąki „Piłkarska Bielawianka”. 

  Łukasz Masyk

Małe, duże, mięciutkie, pucho-
we, białe, brązowe, czy kolorowe…to 
wszystko nie ważne jest przecież, gdy 
Dzień Pluszowego Misia jest na świecie!

Ten szczególny dzień przypada 
na 25 listopada, dlatego też najmłod-
sza grupa przedszkolaków ze Sporto-
wego Przedszkola Niepublicznego w 
Bielawie, „Żabki”, postanowiła uczcić 
ten dzień należycie. Wiadome jest, że 
pluszowy miś to najlepsza przytulan-
ka dla dzieci, z którą dobrze się za-
sypia, ale również świetnie się bawi. 

I dokładnie tak bawiły się 
przedszkolaki ze swoimi misiami, 
z którymi przybyły do przedszko-
la. Ale oprócz misiów dzieci gości-
ły u siebie jeszcze pewną ciekawą 
osobę. Była to Pani Jola Pawlak, 
bibliotekarka z Biblioteki Publicznej 
w Bielawie. Zaprosiliśmy Panią Jolę 
na ten szczególny dzień, aby posłu-
chać ciekawych bajeczek o misiach, 
których w literaturze dziecięcej wy-
stępuje bardzo dużo. Pani Jola 
przyniosła ze sobą wiele ciekawych 
książeczek i przeczytała nam dwie 
z nich: „Nie zawsze dostajemy to, 
czego chcemy” oraz „Mimisie u dok-
tora Serduszko”. Bajeczki te, oprócz 

tego, że podobały się dzieciom, to 
były jeszcze bardzo pouczające. Nie 
zabrakło również wspólnej zabawy i 
tańców do znanych dzieciom piose-
nek o misiach tj.: „Śpiący miś”, „Żyły 
w lesie małe misie”, „Niedźwiadek” 
oraz świetnej zabawy z chustą ani-
macyjną do utworu „Pluszowy miś”. 

Aby radości było jeszcze wię-
cej, dzieci otrzymały od gościa kilka 
upominków: bajeczki, kolorowanki, 
zakładki do książek oraz słodkie cze-
koladki. Natomiast „Żabki” w podzię-
ce za wspólne świętowanie „Świato-
wego Dni Pluszowego Misia”, mile 
spędzony czas oraz poznanie za-
wodu bibliotekarza, podarowały Pani 
Joli tabliczkę z podziękowaniem, fi-
gurkę misia oraz przede wszystkim 
szczere uśmiechy na twarzach.

W przyszłym roku z pewno-
ścią także zaprosimy do przedszko-
la wszystkie najukochańsze misie, 
misiaczki, miśki, małe i duże, bia-
łe, brązowe czy kolorowe i wspólne 
będziemy się uczyć i bawić.

mgr Justyna Grzesiak Na-
uczyciel w Sportowym Przedszkolu  
Niepublicznym w Bielawie

Misie kochamy, misie lubimy, 
dlatego ich święto uczcimy!

Turniej z okazji Święta 
Niepodległości

W dniu 9 listopada w hali sportowej dzierżoniow-
skiego OSIR-u odbył się XIII Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości, na którym 
nie zabrakło również zawodników ZKS „Bielawianka”.

Turniej rozgrywany był w stylu wolnym (walczą-
cy mogą łapać oraz podhaczać nogi przeciwników), 
tym bardziej należy podkreślić dobrą postawę bielaw-
skich zapaśników walczących „na co dzień” w stylu 
klasycznym (wykorzystywanie technik wyłącznie z 
uchwytem powyżej pasa). W zawodach wzięło udział 
ok. 120 zawodników i zawodniczek z klubów z Brzegu 
Dolnego, Wołowa, Wrocławia, Kudowy Zdroju, Czar-
nego Boru, Dzierżoniowa, Pieszyc, Bielawy (BIELA-
WIANKA oraz nowo powstały IRON BLUS), a także 
gościnnie zawodnicy z Czech i Słowacji.

Z perspektywy naszych podopiecznych turniej miał 
charakter szkoleniowy ponieważ w dniu następnym tj. 10 li-
stopada nasi zawodnicy musieli zaprezentować najwyższą 
gotowość w zawodach Makroregionalnej Ligi Młodzików i 
Dzieci w Pieńsku (styl klasyczny) – dla nich priorytetowych. 
Tym niemniej, ZKS Bielawianka w klasyfikacji drużynowej 
zajął dobre V miejsce wystawiając łącznie z trzech bielaw-
skich sekcji w sumie 19 zawodników i zawodniczek.

Poziom zawodów oceniam jako dobry. Spośród 
naszych zawodników należy pochwalić występ Kami-
la Wojtali, który w kategorii wagowej do 38 kg sta-
nął na najwyższym stopniu podium. W finale w dru-
giej rundzie, po zaciętej walce, pokonał po przez tzw. 
„tusz” (położenie przeciwnika na łopatki) zawodnika z 
Czarnego Boru.

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDU-
ALNEJ ZAWODNIKÓW ZKS BIELAWIANKA
W kategorii młodziczek:
Jessica Pawłoszek 63 kg I miejsce
Sylwia Moskal  36 kg II miejsce
Sandra Moskal  43 kg III miejsce
Olimpia Łosyk  43 kg II miejsce
Roksana Samojedna 52 kg II miejsce
Roksana Łosyk  52 kg III miejsce
W kategorii dzieci:
Maciej Idziak  27 kg III miejsce
Markiewicz Jakub  33 kg III miejsce
Jakub Krężałek  42 k8 III miejsce
Krzysztof Pokora  42 kg III miejsce
Jakub Fabiański  45 kg III miejsce
Jakub Napierski  54 kg III miejsce
Wiktor Habas  54 kg III miejsce
Błażej Hajduk  56 kg III miejsce
W kategorii młodzików:
Wojtala Kamil   35 kg I miejsce
Orawiec Mateusz  38 kg III miejsce
Orawiec Maciej  73 kg III  miejsce
Kazubek Przemysław  53 kg III miejsce
Harańczyk Mateusz 59 kg V miejsce

W narożniku cennych wskazówek udzielał tre-
ner Marcin Kujawa.

*****
Makroregionalna Liga Młodzików w 

Pieńsku
W dniu 10 listopada, tuż nieopodal niemieckiej 

granicy, w miejscowości Pieńsk odbyły się kolejne 
zawody w ramach Makroregionalnej Ligi Młodzików i 
Dzieci w zapasach w stylu klasycznym. Były to przed-
ostatnie zawody tej serii w roku 2013.

W zawodach uczestniczyło 150 zawodników z 
dziesięciu zapaśniczych klubów sportowych: AGROS 

Żary, WKS  Śląsk Wrocław, Tygrysy Kąty Wrocław-
skie, JCSW Jelenia Góra, Sobieski Poznań, Orlenta 
Trzciel, LUKS Stara Kamienica, Hutnik Pieńsk, Zagłę-
bie Wałbrzych oraz 20 zawodników ZKS Bielawianka. 

Nasi zawodnicy zdobyli łącznie 9 medali w tym 2 
złote, 2 srebrne oraz 5 brązowych krążków.

PEŁNE WYNIKI KLASYFIKACJI INDYWIDU-
ALNEJ ZAWODNIKÓW ZKS BIELAWIANKA

W kategorii dzieci:
Stolarczyk Piotr  Wag. 29 kg   Miejsce 1
Palus Oktawian  Wag. 29 kg    Miejsce. 2
Adamski Krystian  Wag. 42 kg    Miejsce. 2
Kciuk Kacper  Wag. 27 kg    Miejsce. 3
Moskal Sebastian  Wag. 60 kg    Miejsce. 3
Pakosz Daniel  Wag. +60 kg    Miejsce. 3
Potyrała Bartłomiej  Wag. 38 kg    Miejsce. 5
Pawlak Borys  Wag. 46 kg    Miejsce. 5
Gruca Dawid  Wag. 38 kg    Miejsce. 7
Markiewicz Jakub  Wag. 35 kg    Miejsce. 9
Szewczak Kacper  Wag. 35 kg    Miejsce. 10
Orawiec Mateusz  Wag. 38 kg    Miejsce. 10
Pokora Krzysztof  Wag. 42 kg    Miejsce. 10

W kategorii młodzików:
Wojtala Kamil  Wag. 35 kg Miejsce 1
Magdziarz Adrian  Wag. 42 kg    Miejsce 3
Szyngier Sebastian Wag. 85 kg   Miejsce 3
Pyszniak Krzysztof  Wag. 66 kg   Miejsce 5
Orawiec Maciej Waga 73 kg Miejsce 5
Adamczyk Adrian  Waga 100 kg   Miejsce 5
Harańczyk MateuszWaga 59 kg Miejsce 7

W narożniku cennych wskazówek udzielał były 
znakomity zawodnik klubu Łukasz Stolarczyk, wspo-
magany przez Pana Jacka Zamirskiego. Pan Włady-
sław Stolarczyk pełnił podczas zawodów funkcję sę-
dziego.

*****
Dziękujemy za wspaniały doping i wsparcie ro-

dzicom, którzy przeżywali wspólnie ze swoimi pocie-
chami trudne i radosne momenty stoczonych pojedyn-
ków. Ich postawa zasługuje na szczególne uznanie.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim, 
którzy udzielają wsparcia bielawskim zapasom m. in.: 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr.7 - za bezpłat-
ne użyczanie sali do zajęć treningowych, firmie Meble 
Czyżewski, firmie Hydro Instal-Plast Zamirski oraz in-
nym osobom,  bez których sukces naszych zawodni-
ków nie byłby możliwy. Każdy wygrany pojedynek i ra-
dość na twarzach naszych zawodników są dowodem, 
że Państwa pomoc przynosi oczekiwane owoce.

Chętnych, którzy chcieliby spróbować swoich 
sił na macie zapaśniczej zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej, gdzie znajdą informacje 
na temat treningów:

http://zapasy.bielawa.pl/
  Opracował: Marcin Kujawa

15 października w dziale 
dziecięco-młodzieżowym Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej spę-
dziły miło czas dzieci w wieku od 2 
do 5 lat z grupy integracyjnej Nie-
publicznego Przedszkola Integra-
cyjnego prowadzonego przez Zgro-
madzenie Sióstr Augustianek z 
Bielawy. Nasza biblioteka ceni każ-
dego czytelnika, zwłaszcza tego 
najmłodszego, dopiero odkrywają-
cego świat wokół siebie. Bibliote-
karka Jolanta Pawlak zaprosiła ma-
luchy oraz panie Martę Poradnik i 
Barbarę Bąk do spaceru po biblio-
tece, a następnie do wysłuchania 
porad dotyczących zachowania w 
tym miejscu. Z wiersza „Dobry zwy-
czaj - wypożyczaj” Bożeny Piergi 
dzieci dowiedziały się, co znaczy 
połykać książki, że z książką na-
leży obchodzić się jak z jajkiem i 
czasem cisza jest jak makiem za-
siał. Tematem przewodnim spotka-
nia były zwierzęta w bajkach i wier-
szykach. Przedszkolaki przywitały 
się z Lwem Uaaau, który okazał 
się znakomitym przewodnikiem w 
dżungli, lesie, ogrodzie. Podczas 
głośnego czytania z zaciekawie-

niem słuchały o lwie Limpopo, któ-
ry był leniuchem i ciągle spał oraz 
bajkę o słoniku udającym słowika. 
Nauczycielka Marta Poradnik po-
prowadziła zabawę paluszkową 
„Pięć małpek” pierwsza małpka 
mała była, druga skakała, trzecia 
płakała, czwarta się śmiała a piąta 
śpiewała. Bibliotekarka czytała im 
rzeczy, które bardzo podobały się. 
Obrazki zwierząt, miękkie okładki, 
pluszowe elementy, okienka, różne 
kształty książeczek sprawiły malu-
chom mnóstwo przyjemności. Wy-
korzystano w trakcie zajęć aż 23 
książki z serii: Dotnij i Poczuj - ze 
zwierzątkami na każdej stronie!, 

Wartości, Kubuś i Przyjaciele. Opo-
wieści o przyjaźni, Między nami 
zwierzętami, Zwierzęta z okienka, 
Opowieści z Tinga Tinga. 

Mamy nadzieję, że przed-
szkolaki nie nudziły się podczas 
zabawy w odgadywanie kolorów 
z Hello Kitty, rysowania w powie-
trzu słoneczka, oglądaniu ilustracji 
zwierząt domowych i egzotycznych. 
Niech wypożyczone bajki, „Dlacze-
go kameleon zmienia kolor?” Claudii 
Lloyd i „Przywitaj się ze zwierzątka-
mi!” Iana Whybrow oraz malowanki 
ze słonikami zachęcą dzieci do ksią-
żek i używania wyobraźni.  

  Jolanta Pawlak

Przywitaj się w Bibliotece ze zwierzątkami
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14 listopada w kinie M.O.K.i 
S. w Bielawie odbył się XXII Miej-
ski Konkurs Recytatorski klas I-III 
pod hasłem ,,Poezja Tuwima”. Ju-
lian Tuwim to znany i lubiany autor 
wielu wspaniałych, błyskotliwych i 
wesołych wierszy dla dzieci. Jego 
utwory wzruszają, bawią i uczą 
kolejne pokolenia czytelników. Te-
goroczny konkurs recytatorski był 
właśnie poświęcony poezji Juliana 
Tuwima, ponieważ w tym roku ob-
chodzimy 60. rocznicę śmierci po-
ety. Z tego powodu rok 2013 jest 
ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. 
Konkurs przebiegał w trzech kate-
goriach wiekowych: klasy I, klasy 
II, klasy III. Wzięło w nim udział 24 
uczniów ze wszystkich bielawskich 
szkół podstawowych. 

Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwało Jury w 
składzie: przewodnicząca p. Ewa 
Glura - Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy, p. Jolanta Pawlak 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielawie, p. Magdalena Cios z 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Bielawie, p. Sabina Radziemska 
ze Spółdzielczego Centrum Kultu-
ry w Bielawie. Już tradycyjnie Jury 
oceniało dobór utworu, jego inter-

pretację, dykcję recytatora oraz 
ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcami zostali :
W klasach I - I miejsce  Piotr 

Tronina  ESP7, II miejsce  Jakub 
Maciejak  SP10, III miejsce  Miłosz 
Krasiński  ZSS STO. W klasach 
II - I miejsce  Wiktor Flisowski  
ESP7, II miejsce  Agnieszka Let-
niowska  SP10, III miejsce  Oty-
lia Kaźmierczak  SP10. W klasach 
III - I miejsce  Wanessa Balsam  
SP10, II miejsce  Małgorzata Pie-
tryniak  SP10, III miejsce  Nikola 
Markowska  SP4.

Nagrody, upominki oraz dy-
plomy ufundowali: M.O.K.i S.w Bie-
lawie, Stowarzyszenie Europejskie 
Gospodynie i Europejscy Gospo-
darze w Bielawie oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy. Laureaci I miej-
sca reprezentowali nasze miasto w 
XII Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim ,,Poezja Tuwima”. 

Organizatorem tegorocznej 
edycji konkursu była Ekologiczna 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Julia-
na Tuwima w Bielawie oraz M.O.K. 
i S. 

 D.Kornicka
 M.Kołcz
 z ESP 7 W Bielawie

XXII Miejski Konkurs Recytatorski

Jesienny Rajd Zdobywców Huf-
ca Ziemi Dzierżoniowskiej odbył się w 
dniach 9-11 listopada w Lubachowie i 
Zagórzu Śląskim. Uczestnicy zdoby-
wali stopnie i sprawności harcerskie, 
punkty, nagrody, Zamek Grodno oraz 
wiedzę o historii Hufca rozpoczynając 
drogę po Odznakę Siedemdziesięcio-
lecia. Rajd rozpoczął się od turniejów 
sportowych. Turniej piłki nożnej po-
prowadził druh Jarosław Kresa. W 
wyniku rozgrywek systemem każdy z 
każdym najlepszymi piłkarzami oka-
zali się druhny i druhowie z ‘39 DSH 
“Enigma”. Drugie miejsce zajęła 32 
DH “T.O.M.C.I.A.”. Na podium zna-
lazła się jeszcze 13 DH “Brzozy” 
a poza nim 12 DH “Kosodrzewy”. 
Identyczne wyniki przyniosła rywa-
lizacja w turnieju siatkówki. Najlep-
szymi szachistami okazali się kolej-
no: Karolina Bielarczyk z ‘39 DSH, 
Michał Kargul z 13 DH i Dominik 
Wnuk z 32 DH. Tuż za podium zna-
lazł się Jakub Ożarowski z ‘39 DSH. 
Drużynowo zwyciężyła “Enigma” 
przed “Brzozami” i “Tomciami”. 
Natomiast w scrable najlepiej zagrała 
13 DH, pokonując ‘39 DSHi 12 DH.

Najwięcej zadań na Rajdzie 
związanych było z samodzielnym 
przyrządzaniem posiłków. Na obiado-
kolację drużyny otrzymały ugotowany 
makaron i z niego tworzyły swoje po-
trawy. Wszystkie były przepyszne, ale 
JURY najwyżej oceniło danie 32 DH, 
a kolejne miejsca przyznało ‘39 DSH 

i 13 DH. Następnego dnia najlepszym 
śniadaniem podniebienia JURY zdo-
była 12 DH wyprzedzając w tej kon-
kurencji ‘39 DSH i 13 DH. Natomiast 
wieczorna kolacja przyrządzana na 
ogniskach najlepiej wyszła ‘39 DSH, a 
miejsca za nią przypadły 32 DH i 13 
DH.

Dwa Rajdowe wieczory bardzo 
się od siebie różniły. W sobotę na ko-
minku prowadzonym przez druhnę 
Komendantkę Hufca harcerze pozna-
wali stopnie i zasady ich zdobywa-
nia. Wcześniej rozpisywali próby na 
sprawności. Nie zabrakło harcerskich 
piosenek, majsterki, scenek przygo-
towanych przez drużyny. Natomiast 
drugi wieczór wypełniło karaoke tylko 
polskiej piosenki. Najlepiej śpiewała 
‘39 DSH. Na podium znalazły się jesz-
cze 12 DH i 32 DH. W rozgrywanym w 
międzyczasie konkursie historycznym 
zwyciężyła 32 DH przez ‘39 SDH i 13 
DH. Ta sama drużyna wykazała się 
największą wiedzą o patronie Hufca 
wyprzedzając 12 DH i 13 DH.

JURY nie zdążyło ocenić zdjęć, 
które drużyny wykonywały podczas 
zdobywania Grodna z przewodnikiem 
Sudeckim Krzysztofem Teperem 
oraz pływania statkiem po Jeziorze 
Bystrzyckim. Ale było bardzo dumne 
z uczestników Rajdu, którzy wszyst-
kie zadania wykonywali bardzo do-

brze. Liczba otwartych i zamkniętych 
prób na stopnie i sprawności była bar-
dzo zadowalająca. Dodatkowo drugiej 
nocy trzy drużyny zorganizowały przy-
rzeczenia harcerskie. pełnoprawnymi 
członkiniami ZHP zostały druhny: Do-
minika Jurgiewicz, Iga Jurgiewicz, 
Wiktoria Kunda, Aleksandra Różak 
i Olivia Wendelska z 12 DH „Koso-
drzewy”, Alicja Gajda z 13 DH “Brzo-
zy” i Katarzyna Nowakowska z 32 DH 
“T.O.M.C.I.A.”

Na zakończenie Rajdu drużyny 
stawiły się w Dzierżoniowie na uroczy-
stościach patriotycznych, gdzie dołą-
czyła 8 HDCzB “Bugaje” zaciągając 
wartę honorową pod Pomnikiem Pa-
mięci Losów Ojczyzny. 

Najlepszymi Zdobywcami 
na Jesiennym Rajdzie zostali har-
cerze z ‘39 DSH “Enigma”. Drugie 
miejsce przypadło 32 DH “T.O.M.C.I-
.A.”, a trzecie 13 DH “Brzozy”. 

Składka na trzydniowy Rajd z 
noclegami w nowiutkim schronisku, 
transportem i pełnym wyżywieniem 
wyniosła jedynie 39 zł. Wydarzenie 
dofinansowały Komenda Hufca Zie-
mi Dzierżoniowskiej ZHP oraz Funda-
cja “Ropuh” z grantów pozyskanych 
od samorządu Dzierżoniowa i Powiatu 
Dzierżoniowskiego. Rajd zorganizowała 
harcmistrzyni Krystyna Waś z pomocą 
Bielawskiego Kręgu Instruktorskiego.

Zdobywcy wrócili

Na początku grudnia odbył się 49. 
turniej organizowany przez Amatorska 
Ligę MMA. Były to pierwsze zawody, 
na których mieli okazje zaprezentować 
się zawodnicy Bebson Gold Team Bie-
lawa. Reprezentacja klubu walczyła 
naprawdę rewelacyjnie i przywiozła 
do Bielawy aż 5 medali, w tym 3 złote!
Miejsca na podium zajęli:

Kat. Wiekowa Junior:
Michał Bobrowski – złoto w kat. do 88kg
Kat. Wiekowa Senior:
Mateusz Zabawa – brąz w kat. do 73kg
Mateusz Markowski – złoto w kat. do 80kg
Krzysztof Biały – srebro w kat. do 80kg
Krystian Chramęga – złoto w kat. do 87kg 

Niestety,  kontuzje przeszko-
dziły niektórym zawodnikom w walce 
o medale. Bartek Grabowski w swojej 

drugiej zwycięskiej walce złamał palec, 
natomiast Piotr Beśka podobnie, zwy-
ciężając dwie pierwsze walki został wy-
eliminowany przez kontuzję barku. 

Były to pierwsze zawody z 
udziałem zawodników BGT, a mimo 
to niektóre kategorie wagowe zosta-
ły przez nich całkowicie zdomino-
wane. Tak było właśnie w przypadku 

Mocny akcent Bebson Gold Team
kat. do 80kg, gdzie udało się zdobyć 
dwa najwyższe miejsca na podium. 

Takie wyniki w pierwszych zawo-
dach pozwalają z dużym optymizmem 
spoglądać w przyszłość i wierzyć, że 
już niedługo Bielawa będzie kojarzo-
na m. in ze świetną sekcją MMA, o 
nazwie BEBSON GOLD TEAM. 

  Łukasz Masyk

Lucyna Krzemieniecka
Wieczór wigilijny

To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha.

Drodzy Czytelnicy
W Polsce Święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja, która pod względem kultu-

rowym stanowi wyjątek na skalę europejską. To czas radości, pojednania i oczekiwania.
Życzę, aby w te wyjątkowe dni wszystkie sprawy, które nam dokuczają, zeszły na 

dalszy plan. By niezwykłość Wigilijnego wieczoru dała siłę i inspirację do działania na 
zbliżające się dni Nowego Roku. By chwile spędzone z najbliższymi przy świątecznym 

stole wypełniła pozytywna energia i nieskończona miłość.
Niech Święta Bożego Narodzenia staną się okazją do zadumy, ale i radości z ro-

dzinnego spotkania. Niech każda chwila tych magicznych dni żyje własnym pięknem.
Na Nowy 2014 Rok życzę szczęścia i bezpieczeństwa dla wszystkich, których 

kochacie. Byście zawsze mieli przy sobie szczerych, oddanych i kochających przyja-
ciół. Życzę podejmowania mądrych decyzji i zadowolenia z osiągniętych rezultatów. 

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu to co najcenniejsze: dobre zdrowie, miłość naj-
bliższych, optymizm, spełnienie marzeń, gdyż „ważne są tylko te dni, których jesz-

cze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy”.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku!

Barbara Lesiewicz
redaktor naczelna
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nagrodami książkowymi oraz dy-
plomami. 

Oto lista nagrodzonych: Wik-
toria Sędzimir (lat 4 – PP4), Kinga 
Flisak (lat 5 – PJ EAD), Julia Szere-
meta (lat 5 – NPP), Szymon Weigelt 
(lat 5 – NP Montessori), Artur Albiń-
ski (lat 6 – PP nr 4), Szymon Hyrlik 
(lat 6 – PN z OI), Zuzanna Kipa (lat 
6 – PN z OI), Martyna Sznajder (lat 
6 – PP nr 4), Amelia Tkaczyk (lat 6 – 
SPN), Wiktor Pawełek (lat 7 – PN z 
OI), Aleksander Davey (kl. I – SP nr 
10 z OS), Nikola Luboch (kl. I – ESP 
nr 7), Jakub Maciejak (kl. I – SP nr 
10 z OS), Aleksandra Paluch (kl. 
I – SP nr 10 z OS), Zofia Stachur-
ska (kl. I – SP nr 10 z OS), Marty-
na Śmieja (kl. I – SP nr 10 z OS), 
Agnieszka Letniowska (kl. II – SP 
nr 10 z OS), Aleksandra Rosa (kl. II 
– SP nr 10 z OS), Anna Chlebica (kl. 
III – ESP nr 7), Piotr Kończak (kl. III 
– SP nr 10 z OS), Szymon Kuriata 
(kl. III – SP nr 10 z OS), Alan Leśkie-
wicz (kl. III – SP nr 10 z OS), Julia 
Olejnik (kl. III – SP nr 10 z OS), San-
dra Moskal (kl. V – SP nr 4 z OI), 
Aleksandra Niemczyk (kl. V – SP 

Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 
ukaże się w połowie stycznia 2014 roku

Telewizyjny Klub Seniora, 
nadawany przez Telewizję Polską 
Oddział we Wrocławiu, to program 
kierowany do ludzi starszych i po-
ruszający ważne dla nich tematy. 
Tym razem bohaterami magazynu, 
którego premiera odbyła się 30 li-
stopada, byli bielawscy seniorzy.

O tym jak żyje się w Biela-
wie seniorom, opowiadali gospo-
darzom programu Marii Bierskiej 

i Markowi Łyczkowskiemu, sami 
zainteresowani oraz między inny-
mi członkowie i prezesi organizacji 
społecznych.

Osoby, które nie miały oka-
zji zobaczyć premierowego od-
cinka Telewizyjnego Klubu Se-
niora, zapraszamy do obejrzenia 
magazynu w internecie na stro-
nie www.tvp.pl.

  Łukasz Masyk

Bielawscy seniorzy bohaterami programu w TVP

W dniu 04 grudnia pracow-
nicy i wolontariusze Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielawie, w 
ramach Centrum Aktywności Lokal-
nej (CAL), zorganizowali zabawę 
andrzejkową dla dzieci, która zgro-
madziła około czterdziestu uczest-
ników w różnym wieku.

Impreza odbyła się dzię-
ki uprzejmości Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bielawie, która bezpłat-
nie udostępniła salę na zabawę, za 
co jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy.

Ideą zabawy była integra-
cja społeczna dzieci, promowanie 
zdrowego stylu życia, zachęcanie 
do aktywnego spędzania wolnego 
czasu przez dzieci i ich rodziców, 
a także budzenie zainteresowań 
tradycjami, obrzędami i zwyczaja-
mi ludowymi. Wszyscy uczestnicy 
zostali wprowadzeni w świat magii, 
wróżb, poznali tradycje andrzejko-
we, a przede wszystkim wróżyli so-
bie co przyniesie im los, jaka czeka 
ich przyszłość w szkole, uczuciach, 
zdrowiu itp. Następnie po pełnych 
emocji wróżbach przyszedł czas 
na tańce, które jak zawsze pozwo-
liły dzieciom pozbyć się nadmia-

ru energii, odprężyć, zapomnieć o 
szkole.

Wróżby oraz zabawy wprowa-
dziły radosny nastrój i dobre samo-
poczucie wśród uczestników impre-
zy, wywołały wspaniałe uśmiechy 
na twarzach dzieci. Pokazały, że 
wspólna zabawa jest przygotowa-
niem do społecznego współdziała-
nia i współżycia, że uczy dziecko 
przystosowania się do całego ze-
społu, utrwala wiele pojęć i wiado-
mości, kształtuje nawyki kultural-
ne, pozytywne cechy charakteru,  
a w szczególności dyscyplinę.

Wszyscy uczestnicy im-
prezy andrzejkowej byli bar-
dzo zadowoleni, ale też  
i zmęczeni po atrakcjach związa-
nych z wieczorem wróżb, jednak na 
pytanie czy chcą za rok powtórzyć 
imprezę, zgodnie i z wielkim en-
tuzjazmem odpowiedzieli, że tak. 
Całą tą radosną atmosferę i chwile 
pełne euforii utrwalono na pamiąt-
kowych zdjęciach.

W trakcie zabawy był także 
słodki poczęstunek, owoce oraz 
napoje, a na koniec każde dziecko 
zostało obdarowane drobnym upo-
minkiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zabawa Andrzejkowa dla dzieci

28 listopada w Dziale Dziecię-
co-Młodzieżowym Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana 
Żeromskiego 43 w Bielawie odby-
ło się podsumowanie i zakończenie 
konkursu plastycznego, zorganizo-
wanego z okazji  przypadającej w 
tym roku 385. rocznicy urodzin i 310. 
rocznicy śmierci francuskiego bajko-
pisarza Charlesa Perraulta, sławę 
zawdzięczającego zbiorowi baśni 
„Bajki Babci Gąski”. Zadanie pole-
gało na zilustrowaniu dowolnej jego 
bajki na kartce z bloku technicznego 
formatu A4 lub A3 przez dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz szkolnym, do 
klasy szóstej włącznie. 

Celem konkursu było  m. in. 
zachęcenie  dzieci do czytania ba-
jek, ponieważ płyną  z tego same 
korzyści: rozwijają u nich wyobraź-
nię i wrażliwość, również ich słuch, 
mowę i poczucie humoru. Poprzez 
walory dydaktyczne bajki kształto-
wane są pozytywne wzorce zacho-
wań. Dzieci, poznając bajkowych 
bohaterów uwielbiają wcielać się w 
ich role, a dzięki nieograniczonym 
możliwościom wyobraźni, przeno-
sić się do niezwykłych, zaczarowa-
nych, pełnych dziwów krain i prze-
żywać przeróżne  najwspanialsze 
przygody. Bajki Charlesa Perraul-
ta stanowiły inspirację do twórczej 
ekspresji uczestników konkursu. 

Do organizatorów  wpłynę-
ło 148 prac plastycznych, spośród 
których jury w składzie: Ewa Glu-
ra (prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bielawy) - przewodnicząca, Małgo-
rzata Greiner (Zespół Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego) i 
Zdzisław Golmont (Towarzystwo 
Przyjaciół Bielawy), biorąc pod 
uwagę wiek uczestnika, pomysło-
wość wykorzystanych materiałów, 
fantazyjność  i staranność wykona-
nia pracy oraz jej walory artystycz-
ne, wyłoniło 26 najlepszych rysun-
ków, a ich autorów uhonorowało 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 „BAJKI PANA PERRAULT NA OBRAZKACH” – KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY !!!

w ZS-P w Ostroszowicach) i Natalia 
Skwarek (kl. V – SP nr 10 z OS).

Podczas uroczystości wrę-
czania nagród została otwarta wy-
stawa prac konkursowych, na którą 
przybyli laureaci wraz z bliskimi im 
osobami. Zaproszeni goście zostali 
przywitani przez kierownika MBP - Ur-
szulę Ubych, dyrektora MBP - dr Ra-
fała Brzezińskiego oraz organizatora 
konkursu, pracownika Działu Dziecię-
co-Młodzieżowego - Jolantę Matusz-
czak. Spotkanie przebiegało w miłej, 
wręcz rodzinnej atmosferze, w którym 
uczestniczyło 60 osób. Dzieci z dumą 
i radością pokazywały swoje prace i 
cieszyły się z otrzymanych nagród, 
również chętnie podawały tytuły zilu-
strowanych przez siebie bajek.

Autorom nagrodzonych prac 
gratulujemy. Wszystkim dzieciom i 
ich opiekunom dziękujemy za chęć 
wzięcia udziału w naszym konkursie. 
Mamy nadzieję, że dzieci będą miały 
dużo zapału i pomysłowości w kolej-
nych tego typu imprezach zorganizo-
wanych przez MBP. Gorąco zachęca-
my  i zapraszamy do uczestnictwa.

Jolanta Matuszczak

W listopadzie odbyły się 
Ogólnopolskie Zawody Pływac-
kie w Rudnej. W imprezie rywa-
lizowało aż 365 zawodników. KS 
„OSIR” reprezentowało 6 zawod-
ników: Oskar Mączyński, Daniel 
Wiewiórka, Karolina Jurczyk, 
Damian Rak, Emanuela Flisak 
i Kamila Salamon. Bielawscy 
pływacy zdobyli łącznie 8 me-
dali.

Kat. 98-2000 Daniel Wie-
wiórka 2 srebrne

Kat. 2001-2002 Emanuela 
Flisak 1 złoty

Kat. 2001-2002 Karolina 
Jurczyk 1 złoty i 2 srebrne oraz 

najlepszy czas na 50 m. stylem mo-
tylkowym, mimo dyskwalifikacji.

Kat. 2003-2004 Kamila Sa-
lamon 1 srebrny i 1 brązowy oraz 
statuetka dla najlepszej zawodnicz-
ki dla rocznika 2004.

Na uwagę zasługuje fakt, iż 
startujący w starszej grupie wieko-
wej Damian Rak zajął 4 i 5 miej-
sce, czyli do miejsca na podium za-
brakło niewiele. 

Z kolei we Wrocławiu odby-
ła się XVI edycja Dolnośląskiej Ligi 
Pływackiej dla klas szóstych. Nasz 
klub reprezentował Damian Drzy-
zga, który zajął drugie miejsce 
na 50 m stylem klasycznym oraz 

piąte miejsce na 100 m stylem 
motylkowym.

16 listopada młodsze dzie-
ci (Zosia Kotasek, Zuzia Smaga, 
Patrycja i Weronika Smaczyń-
skie, Adrian Boczkowski, Mar-
cin Drzyzga, Kuba Smolczewski, 
Marceli Kołodziej, Oskar Ewu-
lum, Dawid Gromczewski, Patryk 
Usik), uczestniczyły w Jesiennych 
Zawodach Pływackich, które od-
były się w Kudowie Zdroju. Spisa-
ły się znakomicie zdobywając 1 
złoty, 3 srebrne i 2 brązowe me-
dale. 

  Łukasz Masyk

Sukcesy pływaków KS OSiR Bielawa
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Nie tak to miało wyglądać, li-
czyliśmy na 3 punkty a tymczasem 
przegraliśmy 0:3 spotkanie z Astra 
Nowa Sól. Można powiedzieć, że 
przegraliśmy je na własne życzenie, 
bowiem w pierwszym secie prowa-
dziliśmy już 9:1 by przegrać go do 
20 a w decydującej trzeciej partii go-
ście na prowadzenie wyszli dopiero 
przy wyniku 24:25 i przy pierwszej 
piłce meczowej zakończyli całe spo-
tkanie. Ale obiektywnie patrząc ze-
spół MKST Astra Nowa Sól grał dzi-
siaj rewelacyjnie, wybierali wszystko 
co się dało i skutecznie kontrowali a 
do tego mocno serwowali. Kapitan 
z Nowej Soli - Wojciech Lis był bez-
błędny na siatce, dzięki czemu zdo-
bywał punkty seriami. Zaś w sze-
regach Bielawianki nie ma nawet 
kogo wyróżnić za to spotkanie, po 
prostu wszyscy zawiedli, nie poma-
gały także wejścia zmienników, co 
akurat w poprzednim meczu z Ołą-
wą przyniosło swój skutek. Jeśli nie 
gramy wszyscy na 100%, to nie je-
steśmy  w stanie przeciwstawić się 
tak poukładanemu zespołowi, jakim 
jest Astra Nowa Sól. We wcześniej-
szych dwóch spotkaniach graliśmy 
rewelacyjnie w obronie, pewnie w 
przyjęciu i dokładaliśmy swoje za-
grywką. W tym meczu tego zabra-
kło, stąd zniesmaczenie bardzo wie-
lu kibiców, którzy pojawili się na hali. 
Szczególnie boli ilość zepsutych za-
grywek we własnej hali. A publiczno-
ści było na prawdę sporo, porównu-
jąc z innymi meczami tego sezonu. 
Pojawili się także pracownicy oraz 
prezes firmy Beewatec, która od ty-
godnia jest naszym sponsorem tytu-
larnym. Był także dosyć liczny Fan 
Klub Astry Nowa Sól.

No cóż pozostaje nam wal-
czyć do samego końca o utrzy-
manie 5-tego miejsca, które obec-
nie zajmujemy, ale łatwo na pewno 
nie będzie, bowiem za nami duży 
ścisk. Zadecydują o tym pewnie 
dwa wyjazdowe pojedynki z zajmu-
jącym ostatnią pozycję Chrobrym 
Głogów (14 grudnia) i z Sobieskim 
Żagań (11 stycznia). Jeśli chcemy 
utrzymać zajmowaną pozycję, to 
te mecze po prostu trzeba będzie 
wygrać. Chęć do zajęcia 5-tego 
miejsca zgłosiła także Olavia Oła-
wa, która w tej kolejce łatwo ograła 
na wyjeździe Sobieskiego Żagań i 
zrównała się z nim punktami.

Beewatec Bielawianka Be-
ster Bielawa vs MKST Astra 
Nowa Sól 0:3 (-20, -18,-24)

BBBB: Sdebel, Wajdowicz, 
Prokopowicz, Kurpiel (K), Leński, 
Surtel, Wierzbicki (libero) oraz Bo-
twina, Strubbe, Jurczyński, Jerzyk

MKST: Gańko, Gałka, Grześ-
kowiak, Lis (K), Andrzejak, Jeton, 
Odwarzny (libero) oraz Januszew-
ski, Witkiewicz, Kobiołka, Goltz 

Widzów: około 300
Serdecznie dziękujemy 

następującym firmom za ufun-
dowanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności:

1. Pizzeria Barizolla z Dzier-
żoniowa – Pani Maria Danuta Ma-
tuszczyk

2. Pierogarnia S.C.  w Biela-
wie (ul. Paderewskiego i ul. Żerom-
skiego) - pani Agnieszka Łomoć i   
Beata Mastalerz

3. Pizzeria Koko-Haus w Bie-
lawie (ul. Wolności) - Pan Łukasz 
Kurek

4. Pływalnia miejska Aquarius 
z Bielawy

Najwspanialszy prezent 
urodzinowy dla Jarosława Duszy

Nasi juniorzy wygrywają bar-
dzo ważne spotkanie ze Sparta-
kusem Jawor i sprawiają swoje-
mu trenerowi Jarosławowi Duszy 
wspaniały prezent urodzinowy. Wy-
chowawca naszej młodzieży dzień 
wcześniej skończył 49 lat. Przed 
meczem otrzymał od swoich pod-
opiecznych prezent w postaci du-
żego zdjęcia zespołu a drugi do-

łożyli sportową walką do samego 
końca i zwycięstwem. Przegrywali-
śmy już bowiem 0:2 a mimo to po-
trafiliśmy się podnieść i odnieśliśmy 
9-te zwycięstwo w lidze. Zrewanżo-
waliśmy się tym samym siatkarzom 
Spartakusa za przegraną w Ja-
worze 2:3. Tam gospodarze także 
przegrywali już 0:2, by ostatecznie 
triumfować. Gratulujemy naszym 
juniorom utrzymania dobrej dyspo-
zycji, kolejnego zwycięstwa i pozo-
stania na pozycji lidera rozgrywek 
dolnośląskich.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs JKS Spartakus 
Jawor 3:2 (-17,-23, 19, 26, 8)

BBBB: Lasota (K), Saryczew, 
Kapczuk, Józwiszyn, Bocianowski, 
Gawrysiak, Byczek (libero) oraz 
Rudzki, Biłozor, M.Skwarcan

Kolejne dwa mecze będą de-
cydującymi o końcowej kolejności 
przed turniejem finałowym, bowiem 
zagramy kolejno z wiceliderem Cu-
prum Lubin (niedziela 15 grudnia 

w Bielawie) i z trzecim zespołem 
Victorią Wałbrzych (już w nowym 
roku w Wałbrzychu). Nad obiema 
ekipami mamy co prawda 2 punk-
ty przewagi, ale tak naprawdę bez-
pośrednie pojedynki pomiędzy tymi 
zespołami zadecydują, który ze-
spół po 14 kolejkach będzie na cze-
le tabeli. Tak więc do zobaczenia w 
najbliższą niedzielę o godz. 10:00 
w hali ZSO w Bielawie na meczu 
pomiędzy liderem a wiceliderem. W 
Lubinie wygrała BBBB 3:1 i liczymy 
na to, że w Bielawie będzie podob-
nie albo jeszcze lepiej.

Zapraszamy na treningi 
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

Rzecznik Klubu BBB
Łukasz Gryś

Pierwsza czwórka nie dla Bielawianki po przegranej z Astrą Nowa Sól

W międzypaństwowym meczu 
w warcabach 100 polowych Polska 
– Izrael, który w listopadzie odbył 
się w Bielawie, zdecydowane zwy-
cięstwo odniosła drużyna Polski.

Poniżej wyniki rywalizacji: I 
runda - 14 listopada
Piotr Chmiel - Norair Navasardian 1-1
Natalia Sadowska - Jakov Szaus 1-1
Oskar Budis - Mark Strugach 1-1
Łukasz Kosobudzki - Juri Goldshtein 2-0
Przemysław Pałeczny- Michail 
Shabshai 1-1
Mariusz Ślęzak - Vitali Shafir 2-0 

II runda
Łukasz Kosobudzki - Norair Nava-
sardian 1-1

Mecz Polska - Izrael w Bielawie
Mariusz Ślęzak - Jakov Szaus 0-2
Mateusz Niczyporuk - Mark Stru-
gach 1-1
Oskar Budis - Juri Goldshtein 1-1
Natalia Sadowska - Michail Shabshai 1-1
Piotr Chmiel - Vitali Shafir 2-0
Końcowy wynik meczu 14-10

Na grę z Arcymistrzem A. 
Getmańskim odważyło się 9 za-
wodników. Arcymistrz wygrał 7 
partii, 2 zremisował (ze Stanisła-
wem Urbankiem i Oskarem Bu-
disem) Gratulujemy uczestnikom, 
a szczególnie gorąco niezwyciężo-
nym. 

  Łukasz Masyk

1 grudnia we Wrocławiu odbyła 
się 49. edycja Amatorskiej Ligi MMA. 
W zawodach udział wzięło 
250 zawodników walczą-
cych w formule MMA oraz 
BJJ NO-GI. Na 3 matach 
oraz „klatce” zawodni-
cy walczyli o medale 
Mistrzostw Polski  JU-
NIORÓW MMA oraz Se-
niorzy w ramach Pucharu 
Polski Ziemi Zachodniej. 

Bielawski Klub IRON 
BULLS reprezentował Norbert 
Warchoł który walczył w formu-
le BJJ NO-GI w kat. 73kg koloro-

Udane zakończenie sezonu grapplerów
we pasy. Po zaciętych pojedynkach 
nasz zawodnik zdobył srebrny me-

dal. 
- Jestem zadowo-

lony że nadal mam mo-
tywację, aby startować 
w zawodach. Obecnie 
więcej czasu poświę-
cam swoim podopiecz-

nym niż swojej formie 
sportowej. W turnieju 

stoczyłem 3 walki, z czego 
dwie wygrałem przed czasem, 

a w trzeciej musiałem uznać wyż-
szość przeciwnika – Norbert War-
choł

Jednym z najważniejszych 
kierunków rozwoju Bielawy, obok 
przedsiębiorczości, turystyki czy 
ekologii, jest aktywność fizyczna 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Dzięki znaczącym nakładom finan-
sowym przeznaczanym od wielu 
lat na sport oraz zaangażowaniu i 
ciężkiej pracy zawodników i dzia-
łaczy, Bielawa może pochwalić się 

I Gala Bielawskiego Sportu
wieloma spektakularnymi osiągnię-
ciami w różnych dyscyplinach. 

Dlatego też, chcąc uhonoro-
wać działające w mieście kluby spor-
towe i poszczególnych zawodników, 
20 grudnia odbędzie się organizowa-
na przez samorząd I Gala Bielaw-
skiego Sportu. Wydarzenie będzie 
miało miejsce w Miejskim Ośrodku 
Kultury i Sztuki o godzinie 18.00. 
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13 -15.12
KRAINA LODU  3D 

godz.16.00 prod. USA
“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.

ADWOKAT godz.18.00 prod. USA
Główny bohater to uznany 

prawnik, który skuszony wizją ła-
twego zarobku wplątuje się w ciem-
ne interesy i sprawy wymykają się 
spod kontroli. Utrzymany w cieka-
wej konwencji film opowiada o sile 
pokusy i o tym, że czasem podej-
mujemy błędne decyzje i wplątuje-
my się w coś, od czego lepiej trzy-
mać się z daleka.

WENUS W FUTRZE 
godz.20.00 prod. FRA/POL

Głównym bohaterem “Wenus 
w futrze” jest Thomas, reżyser po-
szukujący odtwórczyni głównej roli 
do swojej nowej sztuki. Wyczer-
pujący casting do nowego spek-
taklu nie przynosi rezultatu. Żad-
na z kandydatek nie nadaje się do 
roli kobiety, która zawiera umowę z 
mężczyzną, by uczynić z niego nie-
wolnika. Gdy zrezygnowany reży-
ser zbiera się do wyjścia, do teatru 
wpada Wanda. Wydaje się bez-
czelna, niewychowana, zdespero-
wana i nieprzygotowana. Thomas 
niechętnie zgadza się dać jej szan-
sę. Podczas prób aktorka przecho-
dzi oszałamiającą metamorfozę.

20 – 22.12
RATUJMY MIKOŁAJA  3D 

godz. 17.00 prod. USA
Kiedy elf Bernard niechcący 

ujawni tajemnicę wynalazku Miko-
łaja chciwemu miliarderowi, będzie 
musiał ruszyć w podróż w czasie z 
misją ratunkową. 

IGRZYSKA ŚMIERCI: W 
PIERŚCIENIU OGNIA godz. 19.00 
prod. USA

Po zwycięstwie w 74. Głodo-
wych Igrzyskach, Katniss Everde-
en (Jennifer Lawrence) oraz Peeta 
Mellark (Josh Hutcherson) udają 
się na obowiązkowe Tournee Zwy-
cięzców. Choć zuchwale złamali 
reguły rozgrywki, w glorii zwycię-
stwa odwiedzają kolejne dystrykty. 
Dowiadują się o fali zamieszek, do 
których przyczynił się ich niebywały 
wyczyn. W tym samym czasie pre-
zydent Snow (Donald Sutherland) 
przystępuje do organizacji jubile-
uszowych 75. Igrzysk, w których 
dawni zwycięzcy będą musieli sta-
nąć przeciw sobie. Te wydarzenia 
mogą zmienić państwo Panem na 
zawsze.

PREMIERA W KINIE MOKiS
HOBBIT: PUSTKOWIE 

SMAUGA prod. NZ/USA

27 – 30.12 godz. 14.00 wer-
sja 2D napisy 

17.00 wersja 3D dubbing 
20.00 wersja 3D napisy 
02 – 05.01 godz. 17.00 wer-

sja 3D dubbing 
20.00 wersja 3D napisy 
 07 - 12.01 godz. 17.00 wer-

sja 3D napisy
Hobbit Bilbo Baggins razem 

z Gandalfem oraz trzynastoma kra-
snoludami zmierza do legowiska 
smoka Smauga. Bohaterowie chcą 
pokonać bestię i odebrać jej złoto, 
które ukradła. 

    kom lg

21 grudnia
16.00 – Gwiazdkowa Nie-

spodzianka – doroczne spotkanie 
z Mikołajem  organizowane przez 
misję Nowa Nadzieja – Teatr Ro-
botniczy

31 grudnia
23.30 – Sylwester w rynku 

– pożegnanie starego roku – Plac 
Wolności

1 stycznia 2014
00.01 Powitanie Nowego 

Roku – Konkurs butelkowy – Plac 
Wolności

6 stycznia 2014
g.18. Karnawałowa  Gala 

Operowo – Operetkowa  w wy-
konaniu międzynarodowej grupy 
SONOTRIO – Teatr Robotniczy 
.Wstęp 30 zł. Promocja do końca 
grudnia 2013 - 25 zł. Bilety do ku-
pienie również on-line na stronie 
www.mokisbielawa.pl

Sonotrio Ensemble to mię-
dzynarodowa grupa artystów ope-
rowych z Wiednia, Pragi, Warsza-
wy i Wrocławia. Śpiewacy aktywnie 
występują na ważnych 
scenach operowych 
Europy, takich jak Na-
rodni Divadlo w Pradze 
czy Opera Kameralna w 
Warszawie, są ponad-
to laureatami zagranicz-
nych konkursów wokal-
nych. Śpiewacy Sonotrio 
Ensemble są przedsta-
wicielami włoskiej szko-
ły śpiewu bel canto. 
Oprócz perfekcyjnego 
wykonania wokalnego 
dbają również o grę ak-
torską i dramatyczny 
przebieg występu. 

W pełnospektaklo-
wym koncercie (z prze-
rwą) usłyszymy najpięk-
niejsze fragmenty oper 
i operetek m.in.: KSIĘŻ-
NICZKA CZARDASZA  
I.Kalmana, CARMEN 
G. Bizeta, OPOWIEŚCI 
HOFMANA J.Offenba-
cha, LAKME L.Delibes’a, 
KAWALER SREBRNEJ 
RÓŻY  R. Straussa, PO-
RGY & BESS G. Gers-
schwina, ZEMSTA NIE-
TOPERZA – J. Straussa, 
WESOŁA WDÓWKA  
F. Lehara, TRAVIATA 
G.Verdiego  

12 stycznia 2014
Od.15.30 - Bielaw-

ski 22 Finał  Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Po-
mocy – Plac Wolności

W programie pre-
zentacje artystyczne, li-
cytacje konkursy o 20.00 
Światełko do nieba. 
Szczegóły w afiszach.

19 stycznia 2014
9.00 – Zebranie 

sprawozdawczo-wybor-
cze PZW koło Bielawa – 
Teatr  Robotniczy

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza : 

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

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

- Scena M (teatr młodzieżo-
wy) –  prowadzi M. Cios -  piątki: 
17.00 – 19.00 

- Zajęcia muzyczno-wokalne 
prowadzi instr. Elżbieta Zachowska : 
Soliści: 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 
Czerwona 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 Podwór-
kowa – środy 16.00 – sala prób or-
kiestry

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

Dnia 4 grudnia w  Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki zebrała się komisja w 
składzie: Ewa Glura –  Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bielawy, Wiesława Papst 
– MOKiS, Barbara Lesiewicz – Wiado-
mości Bielawskie, by ocenić zgłoszone 
na konkurs ozdoby choinkowe.

Jury miało trudny wybór ponie-
waż w tym roku wszystkie prace wyko-
nane zostały z wielką  precyzją, staran-
nością,  a także fantazją i każda z nich 
zasługiwała na wyróżnienie. Po obej-
rzeniu 54 prac, zgodnie z regulaminem 
konkursu, jury postanowiło przyznać:

W  KATEGORII  „NAJMŁODSI „ 
I miejsce Hanna Wagrowska 

(6lat) z mamą
II miejsce Natalia Galińska 

(6lat)  z mamą
III miejsce Martynka Śmieja z 

kl.I a Sp.10 
Wyróżnienie w tej kategorii 

przyznano Przedszkolu Niepublicz-
nego z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bielawie.

W KATEGORII  „STARSI” 
I miejsce Szymon i Ola Gra-

bowscy z Bielawy
II miejsce Wiktoria Nowak i 

Wiktor Kobielaw z G.3 z Dzierżoniowa
III miejsce Paulina Sieradzka 

(9 lat) z Bielawy
Wyróżnienia otrzymali: Ośro-

dek Szkolno-Wychowawczy im. ks. 
J. Twardowskiego w Piławie Gór-

IV Otwarty  Konkursu Ozdób Choinkowych rozstrzygnięty
nej oraz Zespół Szkół Gimnazjal-
nych w Pieszycach

W  KATEGORII  „SENIOR „ 
Nagrody specjalne jury przy-

znało: Agnieszce Brzychcy  i Pau-
linie Grela z Bielawy

Nagrody rzeczowe i upomin-
ki ufundowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki oraz pamiątkowe dyplo-
my zostały wręczone laureatom kon-
kursu w dniu 5 grudnia na Placu Wol-
ności podczas mikołajkowej imprezy, 
inaugurującej okres przedświąteczny.

Zagłosuj na Regałowisko!
Gazeta muzyczna Free Colours ogłosiła Plebiscyt dotyczący najistotniejszych wydarzeń 2013 roku. Opi-

niotwórcze pismo nominowało Regałowisko Bielawa Reggae Festival do nagrody w jednej z 12. kategorii.
Jeżeli państwa zdaniem bielawskie Regałowisko zasługuje na miano „Festiwalu Roku”, zachęcamy 

do zagłosowania w plebiscycie. Wśród propozycji redaktorów Free Colours znalazł się również flagowy so-
undsystem Regałowiska Splendid sound (kat. “Polski Soundsystem”). 

Z kolei Justyna “Zabawka” Konowalska dyrektor bielawskiego festiwalu, pojawiła się wśród propozycji 
w kategorii „Postać Roku”. 

Głosować można poprzez formularz na stronie www.freecolours.pl, mailowo – pisząc na adres free.
colours@gazeta.pl lub wysyłając kartki na adres: Free Colours PO Box 2, 44-120 Pyskowice. 

          Łukasz Masyk
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1  Śr NOWY ROK, MIECZYSŁAWA
2  Cz Grzegorza, Izydora
3  Pt Arlety, Danuty
4  So Angeliki, Elżbiety
5  N EDWARDA, SZYMONA
6  Pn ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7  Wt Juliana, Lucjana
8  Śr Juliusza, Seweryna
9  Cz Marceliny, Marianny
10  Pt Dobrosława, Danuty
11  So Honoraty, Matyldy
12  N RAJMUNDA, ARKADIUSZA
13  Pn Bogumiły, Weroniki
14  Wt Domasława, Feliksa
15  Śr Dąbrówki, Arnolda
16  Cz Waldemara, Włodzimierza
17  Pt Antoniego, Rościsława
18  So Małgorzaty, Piotra
19  N HENRYKA, MARIUSZA
20  Pn Fabiana, Sebastiana
21  Wt Agnieszki, Jarosława
22  Śr Anastazego, Wincentego
23  Cz Ildefonsa, Rajmunda
24  Pt Mileny, Franciszka
25  So Elwiry, Miłosza
26  N MICHAŁA, TYMOTEUSZA
27  Pn Anieli, Przybysława
28  Wt Karola, Tomasza
29  Śr Józefa, Franciszka
30  Cz Martyny, Macieja
31  Pt Ludwiki, Marceliny

1  So Seweryna, Ignacego
2  N JOANNY, MARII
3  Pn Błażeja, Oskara
4  Wt Joanny, Weroniki
5  Śr Adelajdy, Agaty
6  Cz Antoniego, Bogdana
7  Pt Romualda, Ryszarda
8  So Hieronima, Jana
9  N APOLONII, MARIANA
10  Pn Elwiry, Scholastyki
11  Wt Grzegorza, Marii
12  Śr Radosława, Benedykta
13  Cz Katarzyny, Grzegorza
14  Pt Cyryla, Walentego
15  So Faustyna, Jowity
16  N DANUTY, JULIANNY
17  Pn Łukasza, Zbigniewa
18  Wt Konstancji, Szymona
19  Śr Józefa, Marcelego
20  Cz Ludmiły, Leona 
21  Pt Eleonory, Piotra
22  So Małgorzaty, Marty 
23  N IZABELI, ROMANY
24  Pn Bogusza, Macieja
25  Wt Cezarego, Wiktora
26  Śr Aleksandra, Mirosława
27  Cz Anastazji, Gabriela
28  Pt Romana, Makarego

1  So Antoniny, Rogera
2  N HELENY, HALSZKI
3  Pn Kunegundy, Maryny
4  Wt Eugeniusza, Kazimierza
5  Śr Adriana, Fryderyka
6  Cz Agnieszki, Wiktora
7  Pt Pawła, Tomasza
8  So Beaty, Wincentego
9  N DOMINIKI, FRANCISZKI
10  Pn Aleksandra, Marcela
11  Wt Konstantyna, Ludosława
12  Śr Alojzego, Grzegorza
13  Cz Bożeny, Krystyny
14  Pt Leona, Martyny
15  So Longina, Ludwiki
16  N OKTAWII, IZABELI
17  Pn Zbigniewa, Patryka
18  Wt Boguchwały, Edwarda
19  Śr Józefa, Bogdana
20  Cz Eufemii, Klaudii
21  Pt Lubomira, Benedykta
22  So Katarzyny, Bogusława
23  N OKTAWIANA, PELAGII
24  Pn Gabriela, Marka
25  Wt Ireneusza, Marioli
26  Śr Emanuela, Larysy
27  Cz Ernesta, Lidii
28  Pt Anieli, Renaty
29  So Eustachego, Wiktoryna
30  N AMELII, LEONARDA
31  Pn Beniamina, Kornelii

1 Wt Grażyny, Teodory
2 Śr Franciszka, Władysława
3 Cz Ryszarda, Antoniego
4  Pt Izydora, Wacława
5  So Ireny, Wincentego
6  N IZOLDY, WILHELMA
7  Pn Jana, Dona
8  Wt Dionizego, Julii 
9  Śr Marcelego, Marii
10  Cz Michała, Makarego
11  Pt Filipa, Leona
12  So Zenona, Wiktora
13  N PRZEMYSŁAWA, IDY
14  Pn Waleriana, Justyna
15  Wt Anastazji, Wacławy
16  Śr Benedykta, Julii  
17  Cz Roberta, Rudolfa
18  Pt Alicji, Bogusławy
19  So Konrada, Leona
20  N WIELKANOC 
21  Pn PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
22  Wt Leona, Łukasza
23  Śr  Jerzego, Wojciecha
24  Cz  Aleksandra, Grzegorza
25  Pt   Jarosława, Marka
26  So  Marceliny, Marii
27  N   FELICJI, TEOFILA, ZYTY
28  Pn  Walerii, Ludwika
29  Wt  Katarzyny, Rity
30  Śr   Donaty, Tamary

1  Cz ŚWIĘTO PRACY
2  Pt Anatola, Zygmunta
3  So ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
4  N FLORIANA, MICHAŁA
5  Pn Ireny, Waleriana
6  Wt Filipa, Judyty
7  Śr Gizeli, Ludmiły
8  Cz Wiktora, Stanisława
9  Pt Bożydara, Grzegorza
10  So   Antoniny, Izydora
11  N    IGI, MIRY, IGNACEGO
12  Pn   Joanny, Dominika
13  Wt   Glorii, Roberta
14  Śr    Bonifacego, Dobiesława
15  Cz   Izydora, Zofii
16  Pt    Małgorzaty, Andrzeja
17  So   Weroniki, Brunona
18  N    ERYKA, FELIKSA
19  Pn   Iwa, Celestyna
20  Wt   Aleksandra, Bazylego
21  Śr    Jana, Kryspina
22  Cz   Heleny, Wiesławy
23  Pt    Emilii, Iwony
24  So   Joanny, Marii
25  N     MAGDALENY, BORYSŁAWA
26  Pn    Pauliny, Eweliny
27  Wt    Augustyna, Jana
28  Śr    Jaromira, Justyny
29  Cz   Magdaleny, Urszuli
30  Pt    Feliksa, Ferdynanda
31  So   Anieli, Kamili

1  N     ANIELI, JAKUBA
2  Pn   Marianny, Erazma
3  Wt   Klotyldy, Leszka
4  Śr    Kwiryny, Franciszka
5  Cz   Walerii, Bonifacego
6  Pt    Bogumiły, Norberta
7  So   Jarosława, Roberta
8  N    MEDARDA, MAKSYMA
9  Pn   Dominika, Pelagii
10  Wt   Małgorzaty, Bogumiła
11  Śr    Barnaby, Feliksa
12  Cz   Janiny, Jana
13  Pt    Antoniego, Lucjana
14  So   Elizy, Elwiry
15  N    JOLANTY, WITA
16  Pn   Aliny, Anety
17  Wt   Alberta, Laury
18  Śr    Elżbiety, Marka
19  Cz   BOŻE CIAŁO
20  Pt    Bogny, Rafaeli
21  So   Alicji, Alojzego
22  N    PAULINY, JANA
23  Pn   Wandy, Zenona
24  Wt   Danuty, Jana
25  Śr    Doroty, Łucji
26  Cz   Jana, Pawła
27  Pt    Maryli, Władysława
28  So   Ireneusza, Leona
29  N     PIOTRA, PAWŁA
30  Pn   Emilii, Lucyny

1  Wt Haliny, Juliusza
2  Śr Jagody, Marii
3  Cz Anatola, Jacka
4  Pt Elżbiety, Malwiny
5  So Antoniego, Marii
6  N DOMINIKI, ZUZANNY
7  Pn Benedykta, Estery
8  Wt   Edgara, Elżbiety
9  Śr    Lukrecji, Weroniki
10  Cz   Antoniego, Olafa
11  Pt    Benedykta, Olgi
12  So   Brunona, Jana
13  N     HENRYKA, KINGI
14  Pn   Bonawentury, Ulryka
15  Wt  Włodzimierza, Henryka
16  Śr    Benity, Mariki
17  Cz   Anety, Bogdana
18  Pt    Erwina, Emila
19  So   Marcina, Wincentego
20  N    CZESŁAWA, MAŁGORZATY
21  Pn   Daniela, Dalidy
22  Wt   Marii, Magdaleny
23  Śr    Brygidy, Bogny
24  Cz   Kingi, Krystyny
25  Pt    Krzysztofa, Jakuba
26  So   Anny, Joachima
27  N    LILII, CELESTYNA
28  Pn   Marceli, Wiktora
29  Wt   Marty, Olafa
30  Śr    Aldony, Leopolda
31  Cz   Heleny, Ignacego

1  Pt Alfonsa, Nadii
2  So Euzebiusza, Gustawa
3  N AUGUSTA, LIDII
4  Pn Dominika, Jana
5  Wt Mariana, Marii
6  Śr Jakuba, Sławy
7  Cz Doroty, Kajetana
8  Pt Cypriana, Emiliana
9  So Edyty, Ryszarda
10  N BOGDANA, BORYSA
11  Pn Klary, Lidii
12  Wt Euzebii, Lecha
13  Śr Diany, Hipolita
14  Cz Alfreda, Euzebiusza
15  Pt WNIEBOWZIĘCIE NMP
16  So Joachima, Rocha
17  N ANITY, ELIZY
18  Pn Bronisława, Heleny
19  Wt Bolesława, Jana
20  Śr Bernarda, Samuela
21  Cz Kazimiery, Joanny
22  Pt Zygfryda, Cezarego
23  So Apolinarego, Filipa
24  N BARTŁOMIEJA, JERZEGO
25  Pn Józefa, Luizy
26  Wt Marii, Natalii
27  Śr Cezarego, Józefa
28  Cz Augustyna, Patrycji
29  Pt Beaty, Jana
30  So Feliksa, Róży
31  N BOHDANA, IZABELI

1  Pn Bronisławy, Idziego
2  Wt Juliana, Stefana
3  Śr Grzegorza, Izabeli
4  Cz Idy, Julianny
5  Pt Doroty, Wawrzyńca
6  So Beaty, Eugeniusza
7  N MARKA, REGINY
8  Pn Adrianny, Marii
9  Wt Piotra, Ścibora
10 Śr Aldony, Mścisława
11  Cz Dagny, Jacka
12  Pt Marii, Gwidona
13  So Aureliusza, Jana
14  N BERNARDA, CYPRIANA
15  Pn Albina, Marii
16  Wt Cypriana, Edyty
17  Śr Franciszka, Justyny
18  Cz Irmy, Ireny
19  Pt Januarego, Konstancji
20  So Filipiny, Euzebii
21  N JONASZA, MATEUSZA
22  Pn Joachima, Tomasza
23  Wt Bogusława, Tekli
24  Śr Gerarda, Ruperta
25  Cz Aurelii, Władysława
26  Pt Kosmy, Wawrzyńca
27  So Wincentego, Mirabeli
28  N MARKA, WACŁAWA
29  Pn Gabriela, Michała
30  Wt  Hieronima, Wery

1  Śr Danuty, Teresy
2  Cz Teofila, Sławomira
3  Pt Jana, Gerarda
4  So Rozalii, Konrada
5  N APOLINAREGO, FLAWII
6  Pn Artura, Fryderyka
7  Wt  Marii, Mirelli
8  Śr   Brygidy, Pelagii
9  Cz   Arnolda, Dionizego
10  Pt    Daniela, Pauliny
11  So   Aleksandra, Aldony
12  N    EUSTACHEGO, MAKSYMILIANA
13  Pn   Edwarda, Geralda
14  Wt  Bernarda, Liwii
15  Śr   Jadwigi, Teresy
16  Cz   Ambrożego, Gawła
17  Pt    Ignacego, Wiktora
18  So   Bogumiła, Juliana
19  N    PAWŁA, ZIEMOWITA
20  Pn   Ireny, Jana
21  Wt   Celiny, Urszuli
22  Śr    Halki, Salomei
23  Cz   Marleny, Seweryna
24  Pt    Rafała, Marcina
25  So   Bonifacego, Darii
26  N    DAMIANA, FABIANA
27  Pn   Iwony, Sabiny
28  Wt   Tadeusza, Szymona
29  Śr    Euzebii, Felicjana
30  Cz   Zenobii, Przemysława
31  Pt    Augustyna, Urbana

1  So WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2  N BOGDANA, TOBIASZA
3  Pn Sylwii, Marcina
4  Wt Karola, Olgierda
5  Śr Elżbiety, Dominika
6  Cz Feliksa, Jacka
7  Pt Antoniego, Ernesta
8  So Bogdana, Seweryna
9  N ALEKSANDRA, GENOWEFY
10  Pn Andrzeja, Leny
11  Wt ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12  Śr Witolda, Mateusza
13  Cz Arkadiusza, Stanisława
14  Pt Agaty, Judyty
15  So Alberta, Leopolda
16  N EDMUNDA, MAŁGORZATY
17  Pn Elżbiety, Grzegorza
18  Wt Anieli, Karoliny
19  Śr Maksyma, Matyldy
20  Cz Edmunda, Rafała
21  Pt Janusza, Konrada
22  So Cecylii, Stefana
23  N ADELI, KLEMENTYNY
24  Pn Aleksandra, Flory
25  Wt Erazma, Katarzyny
26  Śr Delfiny, Konrada
27  Cz Maksyma, Waleriana
28  Pt Grzegorza, Zdzisława
29  So Błażeja, Fryderyka
30  N ANDRZEJA, KONSTANTEGO

1  Pn Edmunda, Natalii
2  Wt Aurelii, Balbiny
3  Śr Franciszka, Ksawerego
4  Cz Barbary, Krystiana
5  Pt Sabiny, Krystyny
6  So Emiliana, Mikołaja
7  N AMBROŻEGO, MARCINA
8  Pn Marii, Makarego
9  Wt Leokadii, Wiesława
10  Śr Judyty, Danieli
11  Cz Daniela, Waldemara
12  Pt Aleksandra, Dagmary
13  So Łucji, Otylii
14  N ALFREDA, IZYDORA
15  Pn Celiny, Waleriana
16  Wt Alicji, Sebastiana
17  Śr Floriana, Łukasza
18  Cz Bogusława, Gracjana
19  Pt Grzegorza, Dariusza
20  So Bogumiły, Dominika
21  N TOMASZA, SEWERYNA
22  Pn Honoraty, Zenona
23  Wt Wiktorii, Małgorzaty
24  Śr Adama, Ewy
25  Cz BOŻE NARODZENIE
26  Pt DIONIZEGO, SZCZEPANA
27  So Jana, Maksyma
28  N ANTONIEGO, CEZAREGO
29  Pn Dominika, Tomasza
30  Wt Eugeniusza, Irmy
31  Śr Melanii, Sylwestra 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
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