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Głównym tematem sesji Rady 
Miejskiej Bielawy, która odbyła się 
26 stycznia, było podjęcie uchwa-
ły w sprawie wieloletniej progno-

Uchwalenie budżetu miasta na 2011 rok i wieloletniej prognozy finansowej
Zmiany w składach komisji Rady

zy finansowej Gminy Bielawa oraz 
uchwały budżetowej na 2011 rok. Z 
zaproszonych gości w sesji uczest-
niczyli: Jacek Grzebieluch – prze-

wodniczący Rady Powiatu oraz rad-
ni powiatowi: Tadeusz Derenowski, 
Kazimierz Florczak i Irena Skib-
niewska-Kozak.

Rozpatrywanie uchwał poprze-
dziło odczytanie: pozytywnej opinii 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
odczytanie opinii i wniosków komisji 
stałych Rady Miejskiej i ostatecznej 
opinii Komisji Budżetu i Finansów – 
wszystkie opinie pozytywne, następ-
nie odczytanie stanowiska Burmistrza 
w sprawie ostatecznej opinii Komi-
sji Budżetu i Finansów o projekcie 
uchwały budżetowej oraz dyskusja.  

W głosowaniu nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy 
Bielawa 11 radnych opowiedziało 
się za, a 9 wstrzymało się.

580 tysięcy złotych przezna-
czy Bielawa na sport w 2011 roku. 
Jest to więcej o blisko 30 tysięcy 
złotych niż w minionych dwunastu 
miesiącach. O pieniądze z budżetu 

miasta ubiegały się kluby i stowarzy-
szenia w otwartym konkursie ofert, 
który rozstrzygnęła komisja powoła-
na przez burmistrza Bielawy. 

Pieniądze na sport dla bielawskich klubów

„Bielawa – miasto na cały rok” - pod takim 
hasłem został wydany nowy folder Bielawy. Mia-
sto w atrakcyjny sposób promuje w nim walory 
turystyczne i możliwości gospodarcze, a także 
zachęca do zwiedzania zabytków i udziału w po-
pularnych imprezach. Po raz pierwszy w druko-
wanym materiale reklamowym miasta, znalazło 
się miejsce na promocję działań podejmowanych 
w Bielawie na rzecz ekologii i poszanowania śro-
dowiska naturalnego oraz prezentację idei mode-
lowego miasta ekologicznego. 

Folder zawiera ponad 100. fotografii ukazu-
jących piękno Bielawy i jej okolic, a także ilustrują-
cych najważniejsze wydarzenia i ciekawe miejsca 
turystyczne. Materiał promocyjny został wydany w 
trzech językach – polskim, angielskim i czeskim, 
dzięki czemu Bielawę bliżej poznają nie tylko pol-
scy turyści, ale również zagraniczni goście. Po raz 
pierwszy folder zostanie zaprezentowany pod-
czas zbliżających się Międzynarodowych Targów 
Turystycznych we Wrocławiu, które każdego roku 
odwiedzają tysiące turystów z kraju i ze świata. 

Folder został wydany przy udziale środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i jest częścią szerszej promocji 
miasta. Warto dodać, że pod koniec 2010 
roku Bielawa uruchomiła nową stronę inter-
netową miasta, a pieniądze na ten cel rów-
nież pochodziły ze środków unijnych. 

W najbliższym czasie folder będzie dostęp-
ny w Centrum Informacji Turystycznej, a jego wer-
sja elektroniczna zostanie umieszczona na stro-
nie www.bielawa.pl, w zakładce „Miasto”.

   Łukasz Masyk

Promocja turystyki, 
ekologii i gospodarki

Drużyna bielawskiego samorządu najlepsza
W dniu 22 stycznia w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Piławie Dolnej odbył się NOWOROCZNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
SAMORZĄDOWCÓW. W turnieju startowały cztery drużyny i uzyskano wyniki:

GMINA DZIERŻONIÓW – MIASTO BIELAWA 1:5
POWIAT DZIERŻONIOWSKI – MIASTO DZIERŻONIÓW 3:6

Dnia 19 stycznia w Szkole Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi od-
był się już po raz siódmy Miejski Konkurs 
Plastyczny klas III „Bielawa – moje miasto”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 
trzecich z bielawskich szkół podstawowych. 
Celem konkursu było budzenie przywiąza-
nia do miejsca zamieszkania oraz pogłębie-
nie znajomości charakterystycznych miejsc 
i obiektów rodzinnej miejscowości, rozwija-
nie uzdolnień i zainteresowań twórczych, 
odkrywanie przez uczniów swoich możliwo-
ści w toku działania, nabywanie umiejętno-
ści posługiwania się wybranymi technikami 
plastycznymi oraz promocja dziecięcych 
uzdolnień  w środowisku lokalnym.  

Uczniowie wykonali prace plastycz-
ne techniką kolażu, czyli tworzyli kompo-

zycję z różnych materiałów, naklejali ją na 
podłoże kartki o formacie A-3, a niektóre 
fragmenty wykańczali bądź dorysowywali 
pastelami olejowymi. A oto zwycięzcy:

I miejsce: Zuzanna Mika (SP 10), 
Oliwia Szymańska (SP 7), Antoni Kota-
sek (SP 4); II miejsce Natalia Olbińska (SP 
10), Izabela Czerwińska (SP 4); III miejsce 
Maja Plak (SP 10), Zofia Urbanowicz (SP 
10). Wyróżnienia: Katarzyna Ciszewska 
(SP 10), Julia Pastuszka (SP 10), Sandra 
Basiak (SP 7), Marcelina Wagiel (SP 7), 
Nikola Bielak (SP 4), Wiktoria Piechowicz 
(SP 4), Wiktoria Brewczyńska (SP 4). 

Prace wszystkich dzieci  biorących 
udział w konkursie, zostały zaprezentowa-
ne na wystawie w MOKiS w Bielawie pod-
czas ferii zimowych.    Bożena Piotrowska

Miejski Konkurs Plastyczny klas III „Bielawa – moje miasto”

W tym roku po raz pierwszy 
zagości w Bielawie Bike Maraton, 
czyli największe święto kolarstwa 
górskiego w Polsce. Porozumie-
nie o włączeniu miasta do cyklu tej 
prestiżowej imprezy podpisali Ma-
ciej Grabek, utytułowany zawodnik 
MTB i zarazem dyrektor zawodów 
oraz burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel. Organizowany od wielu 
lat Bike Maraton cieszy się popular-
nością nie tylko wśród renomowa-
nych zawodników, takich jak Anna 
Szafraniec czy Marek Galiński, ale 
przede wszystkim przyciąga rzeszę 
kolarzy amatorsko uprawiających 
ten sport. Wszystko wskazuje więc 
na to, że 20 sierpnia czyli w dniu 
Bike Maratonu, Bielawa stanie się 
rowerową stolicą Polski. 

Władze miasta wiążą z imprezą 
nadzieje na szeroką promocję Biela-
wy, która dzięki położeniu u podnóża 
Gór Sowich posiada świetne warunki 

do uprawiania kolarstwa górskiego. - 
Jesteśmy pewni, że właśnie poprzez 
Bike Maraton wiele osób dostrzeże w 
Bielawie ogromny potencjał związany 
z turystyką rowerową i przekona się, 
że w naszym mieście można akty-
wnie i interesująco spędzić wolny 
czas – powiedział burmistrz Ryszard 
Dźwiniel. 

BIKE MARATON 2011 w Bielawie Już teraz zachęcamy wszystkich 
fanów MTB do wzięcia udziału w sierp-
niowym Bike Maratonie. Jak zapowia-
dają organizatorzy, dzięki szerokiemu 
wachlarzowi tras i dystansów, każdy 
uczestnik znajdzie coś dla siebie. Za-
pisów można dokonywać poprzez stro-
nę internetową www.bikemaraton.com, 
a szczegółowych informacji udziela 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 
(tel. 74 833 95 10). 
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Przed głosowaniem nad uchwa-
łą budżetową na 2011 rok radny Sta-
nisław Lenartowicz, w imieniu Klubów 
Radnych Platformy Obywatelskiej 
oraz Prawa i Sprawiedliwości, złożył 
oświadczenie o negatywnej ocenie 
przez radnych tych klubów projektu 
budżetu na 2011 rok i zapowiedział 
głosowanie przeciw jego uchwaleniu. 

Tak więc w głosowaniu nad 
podjęciem uchwały budżetowej na 
2011 rok za jej przyjęciem było 12 
radnych, a 8 było przeciw. Budżet 
miasta na 2011 rok został uchwalony.

W przyjętym budżecie przewi-
dziano dochody gminy w wysokości 
81.809.121 zł, w tym: dochody bie-
żące – 71.535.265 zł, a dochody 
majątkowe – 10.273.856 zł.

Wydatki budżetu ustalono w 
kwocie 93.416.609 zł, w tym: wydat-
ki bieżące – 72.669.753 zł, a wydatki 
majątkowe – 20.746.856 zł. 

Deficyt gminy w wysokości 
11.607.488 zł zostanie sfinansowa-
ny z: przychodów pochodzących ze 
sprzedaży papierów wartościowych 
w wysokości 10.473.000 zł oraz wol-
nych środków – 1.134.488 zł.

W przyjętym budżecie na in-
westycje miasto przeznaczy ok. 23 
miliony złotych. Przede wszystkim 
będą to inwestycje drogowe, w tym 

budowa drogi dojazdowej do Pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, przebudowa ulicy 
Grunwaldzkiej, przebudowa kolej-
nych dróg wewnątrz nowej części 
obwodnicy. Miasto stawia również 
na rozwój bazy turystycznej i sporto-
wej i na realizację wszelkich zadań, 
który wpłyną na gospodarcze oży-
wienie miasta. 

Część podjętych uchwał doty-
czyła składów komisji Rady. Na za-
stępcę przewodniczącego Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy Eu-
ropejskiej wybrano radną Barbarę 
Pachurę, którą jednocześnie – w 
związku z jej rezygnacją – odwoła-
no z funkcji przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Zdro-
wia. Na funkcję przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Zdrowia wybrano radnego To-
masza Wojciechowskiego.

Ponadto radni podjęli uchwały 
w sprawach:

zmiany uchwały Nr LXVIII 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 li-
stopada 2010 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej,

opłaty za świadczenia w przed-
szkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Bielawa,

skargi złożonej na działalność 
Burmistrza Miasta.

  B. Lesiewicz

Uchwalenie budżetu miasta na 2011 rok i wieloletniej prognozy finansowej
Zmiany w składach komisji Rady

Inwestowanie w sport jest jed-
nym z priorytetów miasta, dlatego z 
roku na rok Bielawa przeznacza na ten 
cel coraz większe kwoty. Tego typu in-
westycje cieszą podwójnie, ponieważ z 
przyznanych dotacji korzystają głównie 
dzieci i młodzież i co ważne, wydane 
pieniądze przynoszą znaczące suk-
cesy sportowe. Przykładem jest choć-
by Puchar Polski na szczeblu dolno-
śląskim zdobyty przez Klub Piłkarski 
Bielawianka, wywalczenie historycz-
nego awansu do I ligi zespołu Bielawa 
OWLS,  jak również znakomite wyniki 
zapaśników, siatkarzy i lekkoatletów.  

Wysokość dotacji była uza-
leżniona m.in. od zakresu propo-
nowanego zadania, jego celowości 
i zakładanych rezultatów. Komisja 
konkursowa brała również pod uwa-
gę zasoby kadrowe i dotychczasowe 
doświadczenie klubów sportowych.

Poniżej prezentujemy kwoty, 
jakie przyznano poszczególnym or-
ganizacjom w ramach konkursu: 

1) TKKF „SOWA” - „Zawody te-
nisa stołowego oraz strzeleckie z wia-
trówki dla dzieci i młodzieży oraz osób 
w wieku emerytalnym.”- 3.000,00 zł

2) KS „Bielawianka – BE-
STER” - „Popularyzacja piłki siat-
kowej wśród dzieci i młodzieży.”- 
65.000,00 zł , w tym na obiekty 
sportowe OSiR- 8000,00 zł

3) Polski Związek Wędkarski - 
„Propagowanie wędkarstwa przez orga-
nizowanie szkolenia zawodów wędkar-
skich, popularyzowanie idei wędkarstwa 
wśród dzieci i młodzieży.”- 1.500,00 zł

4) LLKS „Bielawianka” - „ Or-
ganizacja procesu szkolenia w lekkiej 
atletyce dla dzieci i młodzieży z Biela-
wy w czasie wolnym od zajęć lekcyj-
nych. Organizacja imprez sportowych 
własnych oraz umożliwienie udziału w 
innych zawodach lekkoatletycznych 
zainteresowanym mieszkańcom Bie-
lawy.”- 10.800,00 zł , w tym na obiekty 
sportowe OSiR- 4.800,00 zł

5) ULKS „MUFLON” -„Plano-
wanie, organizacja i realizacja ży-
cia sportowego uczniów bielawskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich w czasie wolnym od za-
jęć lekcyjnych LEKKOATLETYKA, 
basen, siłownia, narciarstwo biego-
wego, biatlon zimowy i letni, turysty-
ka.”- 40.000,00 zł, w tym na obiekty 
sportowe OSiR- 7.000,00 zł

6)MUKS CHROBRY - „Organi-
zowanie pozalekcyjnego życia sporto-
wego dzieci i młodzieży – koszyków-
ka, siatkówka, aikido.”- 2.500,00 zł

7)KP „Bielawianka” - „Organiza-
cja imprez, zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Bielawy w zakresie 
piłki nożnej.”- 223.500,00 zł, w tym na 
obiekty sportowe OSiR- 43.500,00 zł

8)LUKS Aquarius Pływanie 
Synchroniczne - „Organizacja zajęć 

sportowo-rekreacyjnych i współza-
wodnictwa sportowego dla zawod-
niczek LUKS „Aquarius” – Pływa-
nie Synchroniczne” w Bielawie. 
- 65.000,00 zł , w tym na obiekty 
sportowe OSiR – 32.000,00 zł

9)Klub Futbolu Amerykańskiego-
”BIELAWA OWLS” - „Organizacja za-
jęć futbolu amerykańskiego na terenie 
miasta Bielawy.”- 32.300,00 zł, w tym 
na obiekty sportowe OSiR- 6.300,00 zł

10)Stowarzyszenie BUIIIW - 
„Utrzymanie sprawności fizycznej i 
psychicznej słuchaczy BUIIIW. Pro-
pagowanie zdrowego stylu życia po-
przez aktywny udział w zajęciach 
na basenie.”- 5.500,00 zł, w tym na 
obiekty sportowe OSiR- 2.500,00 zł

11)MUKS „AQUARIUS” - „Or-
ganizacja zajęć sportowo – rekreacyj-
nych i współzawodnictwa dla człon-
ków stowarzyszenia.”- 40.000,00 
zł, w tym na obiekty sportowe OSiR 
30.000,00 zł

12)Uczniowski Klub Sporto-
wy DREAM—BIKE - „Propagowa-
nie zdrowego stylu życia oraz upo-
wszechniane kolarstwa.”- 2.500,00 zł

13)LUKS Złote Piony - „Popu-
laryzacja sportu warcabowego na 
terenie Bielawy.”- 3.500,00 zł

14)UKS „Dziesiątka” - „Orga-
nizacja imprez i zajęć sportowo – re-
kreacyjnych dla dzieci i młodzieży z 
terenu Bielawy w zakresie piłki nożnej 
i koszykówki”- 22.850,00 zł, w tym na 
obiekty sportowe OSiR- 3.000,00 zł

15)ULKS Kalenica Bielawa - 
„Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży: narciarstwo bie-
gowe, biatlon letni, rolki, narto-rolki, 
turystyka piesza i rowerowa, nordic 
– walking, zajęcia ogólnorozwojowe 
na basenie.”- 4.000,00 zł

16)Stowarzyszenie Amatorska 
Liga Koszykówki - „ Treningi i mecze 
piłki koszykowej i nożnej w ramach 
rozgrywek amatorskich.”- 3.500,00 zł

17)LUKS „STO” - „Organizacja 
imprez, zajęć sportowo – rekreacyj-
nych dla dzieci i młodzieży z terenu 
Bielawy w zakresie piłki nożnej, pły-
wania oraz narciarstwa zjazdowe-
go.”- 1.500,00 zł

18)ZKS „Bielawianka” - „Po-
dejmowanie działań w zakresie 
kultury fizycznej i sportu – w zapa-
sach.”- 45.000,00 zł, w tym na obiek-
ty sportowe OSiR- 12.000,00 zł

19)Sportowy Klub TAEKWON-
-DO TIGER - „Organizacja i udział 
dzieci i młodzieży z Bielawy w turnie-
jach i treningach taekwon-do w roku 
2011.” - 2.500,00 zł

20)Bielawski Klub Żeglarski 
„Wielka Sowa” - „Upowszechnia-
nie kultury fizycznej- organizacja in-
nych form aktywnego wypoczynku 
rekreacyjno-sportowego „10 w skali 
Beauforta”- 4.550,00 zł , w tym na 
obiekty sportowe OSiR- 800,00 zł

  Łukasz Masyk

Pieniądze na sport dla bielawskich klubów

POWIAT DZIERŻONIOWSKI – GMINA DZIERŻONIÓW 2:7
MIASTO DZIERŻONIÓW – MIASTO BIELAWA 4:7
POWIAT DZIERŻONIOWSKI – MIASTO BIELAWA 1:7
GMINA DZIERŻONIÓW – MIASTO DZIERŻONIÓW 4:0
Tabela końcowa:
I miejsce i puchar Starosty Dzierżoniowskiego wywalczyła drużyna 

MIASTA BIELAWA, która występowała w składzie: Ryszard Dźwiniel, Marek 
Pyziak, Marek Rekieć, Krzysztof Florczak, Stanisław Kiełb, Grzegorz Raga-
nowicz, Paweł Pawlaczek, Czesław Szewczyk.

II miejsce i puchar Wójta Gminy Dzierżoniów wywalczyła drużyna 
GMINY DZIERŻONIÓW, która występowała w składzie: Marek Chmielew-
ski, Ryszard Brzeski, Andrzej Mich, Tomasz Tyburczy, Adam Wolniak, Piotr 
Śliwa, Sławomir Nowak, Józef Świtalski, Tomasz Nowacki.

III miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniow-
skiego wywalczyła drużyna MIASTA DZIERŻONIÓW, która występowała w 
składzie: Andrzej Bolisęga, Paweł Kowalski, Roman Buczkowski, Adam Ba-
giński, Czesław Jaworski, Andrzej Padewski.

IV miejsce i puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów 
przypadł w udziale drużynie POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO występu-
jącej  w składzie: Poseł RP Tomasz Smolarz, Dariusz Kucharski, Krzysztof 
Zawadzki, Jarosław Rudnicki, Łukasz Łoś, Krzysztof Hnatek.

Dla najstarszego zawodnika turnieju przygotowano nagrodę rzeczo-
wą, którą to Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek wręczył Józefowi Świ-
talskiemu.

Organizatorami turnieju było: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 
i Gmina Dzierżoniów.

„Siódemkowe ekoludki” - 
któż to taki? To strażnicy prawidło-
wego sposobu odżywiania się i ak-
tywnego stylu życia. Gdzie można 
ich spotkać? Rozejrzyj się, być może 
właśnie stoją obok…

Mamy zaszczyt pochwalić się 
wspaniałymi uczniami z IIa z Ekolo-
gicznej Szkoły Podstawowej nr 7 
w Bielawie, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem biorą udział w presti-
żowym programie „Aktywnie po 
zdrowie”. Głównym organizatorem 
tego ogólnopolskiego projektu jest 
Fundacja Banku Ochrony Środowi-
ska. Patronat merytoryczny objęli: 
Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo 
Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, IŻŻ, SGGW oraz AWF.

Dzięki realizacji zagadnień 
związanych z tym projektem, „Sió-
demkowe ekoludki” wraz ze swoimi 
rodzicami moją możliwość w nie-
konwencjonalny sposób poznać za-
leżności pomiędzy sposobem odży-
wiania się a stanem zdrowia. Młodzi 
ekolodzy od najmłodszych lat sta-
rają się żyć w zgodzie ze znanym 
porzekadłem, iż „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”, dlatego proponowa-
ne dzieciom zadania spotkały się z 
ogromnym zaangażowaniem              i 
entuzjazmem. Dzięki nauczycielkom 
z ESP7 realizującym program  - pani 
Marzenie Mazur oraz Małgorzacie 
Kołcz - uczniowie mogą poprzez za-
bawę zdobywać niezbędne informa-
cje. O piękne pomoce dydaktyczne 
potrzebne do profesjonalnej realiza-
cji poszczególnych zadań dba pani 
Kama Szczechowiak. 

„Aktywnie po zdrowie” – to pro-
gram, który dzięki swej formule kon-
kursowej dodatkowo stymuluje dzie-
ci do aktywnego zdobywania wiedzy             
i umiejętności poprzez czynne dzia-
łanie. Weryfikacja osiąganych wyni-
ków odbywa się nieustannie a oce-
na konkursowych zmagań polega na 
realizacji serii działań podzielonych 
na trzy etapy. Jesteśmy po realiza-
cji pierwszego z nich – jesiennego, 
który przebiegał od października do 
grudnia 2010 roku. Nie sposób tutaj 
pominąć ogromnego sukcesu, jaki 
odnieśliśmy. „Siódemkowe ekolud-
ki” zajęły 21. miejsce w Polsce na 
366 zgłoszonych do rywalizacji dru-
żyn z klas drugich. Jesteśmy dumni 
z naszych małych ekologów, zwłasz-
cza że wysoki poziom konkursu wy-
magał od uczniów wykazania się 
licznymi talentami. W trakcie prze-
prowadzonych tematycznych lekcji 
edukacyjnych: „Dobre i złe nawyki w 
naszym pożywieniu” oraz „Stawiam 
na śniadanie”, uczniowie uzyskali 
wiele cennych wskazówek na temat 
prawidłowego odżywiania się. Prze-
konali się, jak ważnym elementem 
w życiu każdego z nas jest dobrze 
zbilansowana dieta. Wielu dorosłych 
powinno brać przykład z „Siódem-
kowych ekoludków”, które jednogło-
śnie stwierdziły, że śniadanie musi 
być podstawowym posiłkiem w cią-
gu dnia.

Zdobyte podczas zajęć wiado-
mości drugoklasiści z dużym sukce-
sem wykorzystywali podczas poszcze-
gólnych konkursów. Tworzyli również 
piękne gazetki tematyczne, w których 

promowali aktywność fizyczną oraz 
zdrowy sposób odżywiania się. Dzieci 
mogły zabawić się także w kucharzy i 
zrobić własne zestawy na drugie śnia-
danie. Niezwykła fantazja połączona z  
kreatywnością  „ekoludków” przyczyni-
ła się do tego, że prezentowane przez 
nich posiłki były nienaganne estetycz-
nie, a co najważniejsze – zdrowe.

Uczestnicy projektu mieli również 
okazję brać udział w zajęciach rucho-
wych, które cieszyły się dużą popular-
nością. Dzieci doskonale wiedzą, że 
sport to zdrowie, dlatego naszych dziel-
nych drugoklasistów nie trzeba było 
długo namawiać, aby więcej czasu po-
święcali aktywności fizycznej kosztem 
czasu spędzonego przed kompute-
rem czy telewizorem. Ciekawe zabawy, 
urozmaicona forma zajęć i sympatycz-
na atmosfera – to czynniki, które za-
gwarantowały sukces przedsięwzięciu.

Podczas realizacji ogólnopol-
skiego programu „Aktywnie po zdro-
wie” nie zapomniano również o edu-
kacji rodziców. My – dorośli jesteśmy 
dla naszych pociech jak lustro, w któ-
rym się przeglądają i czerpią wzor-
ce. Musimy zatem pamiętać, aby 
stworzony przez nas wizerunek był 
jak najbardziej wiarygodny, rzetelny 
i sprzyjający rozwojowi. W związku 
z powyższym organizatorzy prze-
prowadzili dwie prelekcje: „Dlaczego 
sposób żywienia dzieci jest sprawą 
bardzo ważną?” oraz „Bez śniada-
nia nie ma nauczania”. Już sam te-
mat spotkań sugeruje, jak ważne za-
gadnienia były na nich omawiane. 
Wiele cennych informacji popartych 
przykładami oraz ulotki uzupełniają-
ce zdobytą wiedzę, to niewątpliwie 
niezwykle cenny bagaż do wykorzy-
stania podczas przygotowywania co-
dziennych posiłków dla całej rodziny.

Ogólnopolski program „Ak-
tywnie po zdrowie” to szansa dla 
wszystkich dzieci i ich rodziców, aby 
w przyjemny sposób zdobyć wiedzę i 
umiejętności, które pozwolą ze zdro-
wym uśmiechem na ustach biegać 
po krętych ścieżkach życia. Świetna 
zabawa połączona z ogromnym za-
angażowaniem wszystkich uczestni-
ków projektu, potwierdza tylko fakt, 
że dzieci z ESP7 są bardzo kreatyw-
ne, chętne i gotowe do innowacyjne-
go zdobywania wiedzy. Wynik, który 
osiągnęliśmy, motywuje nas do dal-
szej pracy. Mamy nadzieję, że dru-
gi (zimowy, w terminie I-III 2011r.) i 
trzeci (wiosenny,  w terminie IV-VI 
2011r.) etap konkursu zakończy się 
dla nas równie dużym sukcesem. 
Będziemy ciężko pracowali, gdyż w 
„Siódemkowych ekoludkach” drze-
mie bardzo duży potencjał. 

ESP7 w Bielawie w „aktywnym biegu po zdrowie”

Drużyna bielawskiego samorządu najlepsza

Pomoc dla Bogumiły Jaszowskiej
W dniach od 18 do 31grudnia została przeprowadzona pod auspi-

cjami ZHP zbiórka publiczna w Bielawie na rzecz pani Bogumiły Jaszow-
skiej. Ogółem zebrano 7.180,20 zł. Koszty zbiórki wyniosły 168 zł (za 
reklamówki do pakowania zakupów w markecie). Kwotę 7.012,20 prze-
kazano pani Bogumile Jaszowskiej w dniu 4 stycznia br. Podziękowania 
za zorganizowanie zbiórki kierujemy na ręce pana Mateusza Piątka i 
wolontariuszy.

    CZUWAJ!
    Komendant Hufca
    phm. Sławomir Dudziński

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

eFHa Festiwal najnowsze wieści
Robert Gonera, europejski 

patronat i warsztaty 
na Festiwalu Niezależnych 
Filmów Fantastycznych i 

Horrorów

Do składu jury Festiwalu Nieza-
leżnych Filmów Fantastycznych i Hor-
rorów dołączył aktor Robert Gonera. 
Ponadto w jury: Krzysztof Spór - re-
daktor naczelny portalu STOPKLAT-
KA, Grzegorz Mostowicz-Gesrszt - 
aktor, Maciej Parowski - zca redaktora 
naczelnego NOWEJ FANTASTYKI i 
montażysta Adam Kwiatek. 

Patronat nad tegoroczną edycją 
„eFHa Festiwal” objęła europosłanka Lidia 
Geringer de Oedenberg, która ufundowa-
ła również nagrodę specjalną dla najlep-
szego twórcy w konkursie Fantastycznie 
Nakręcone Słowa, jaką jest 4-dniowy wy-
jazd do Brukseli połączony ze zwiedza-
niem Parlamentu Europejskiego.

Podczas festiwalu będą miały 
miejsce warsztaty nawiązujące te-
matycznie do charakteru festiwalu.

Charakteryzację poprowadzi znana 
z ubiegłego roku Agata Czyżewska (min. 
FALA ZBRODNI), „komputerowe efekty 
specjalne” poprowadzi Stanisław Mąderek 
(min. STARS IN BLACK) oraz wspomina-
ny wcześniej Adam Kwiatek (NAZNACZO-
NY, PRZYSTAŃ, RATOWNICY).

Dla uczestników festiwalu udział 
w warsztatach jest bezpłatny. Osoby 
spoza festiwalu mogą również wziąć 
w nich udział dokonując opłaty w wys. 
10 zł za jeden (za wszystkie 30 zł). 
Swój udział można zgłaszać od dnia 
23 lutego telefonicznie 74 83 35 333 
lub e-mailowo na adres efha@efha.pl. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
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fundacja
N a u k a  i  P a s j a

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej edycji programu stypendialnego  
Fundacji nauka i Pasja!

Celem Fundacji jest pomoc finansowa osobom pomiędzy 15 a 21 rokiem życia, kiedy małe kwoty 
mogą dużo zmienić a dobra rada zapobiegnie marnowaniu energii i czasu. Chcemy pomóc w starcie 
naukowym  i życiowym osobom uzdolnionym w przedmiotach ścisłych i technicznych, którym nie 
starcza środków na realizację ambicji. Ale premiujemy tylko tych, którzy są przedsiębiorczy i potrafią 
ciężko pracować – jednym z warunków otrzymania stypendium jest przepracowanie miesiąca  

w czasie wakacji.

Fundacja umożliwia też Stypendyście kontakt z Patronem – specjalistą w danej dziedzinie.

Jeśli jesteś osobą, która łączy w sobie taki talent i pasję, ma pomysł na swój rozwój, ale potrze-
buje finansowego wsparcia, złóż Wniosek i Projekt na stypendium na rok szkolny 2011/2012. 

nie przegap terminów – wnioski należy składać od 17 lutego do 30 kwietnia 2011.

Rada Fundacji podjęła decyzję, że w roku szkolnym 2011/2012 stypendia będą przyznawane  
osobom zamieszkałym, pochodzącym albo uczącym się w Bielawie, mieście położonym  

w województwie dolnośląskim.

stypendia przyznawane są na maksimum dziesięć miesięcy,  
od września 2011 do końca czerwca 2012. 

Kontakt:

fundacja@naukaipasja.org

+48 663 266 553

www.naukaipasja.org

W dniu 15 stycznia odbyły 
się we Wrocławiu zawody okręgo-
we 52. edycji Olimpiady Wiedzy o 
Polsce i Świecie Współczesnym. 
Zmagania najlepszych licealistów   
z Dolnego Śląska miały miejsce w 
auli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu. Hasłem przewod-
nim tegorocznej edycji Olimpiady 
był „Sport w życiu społecznym”.

Organizatorem zawo-
dów II stopnia na szczeblu Okrę-
gu Dolnośląskiego był Insty-
tut Bezpieczeństwa i Spraw 
Międzynarodowych Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej. W zawodach tych 
wzięło udział 88 uczestników, któ-

Piękny sukces bielawskiego licealisty !
rymi byli najlepsi uczniowie, re-
prezentujący 46 szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu Dolnego 
Śląska. Zwyciężyli oni w naszym re-
gionie w zawodach I stopnia rozgry-
wanych na poziomie szkół średnich, 
przeprowadzonych w całym kraju w 
dniu 29 listopada 2010 roku. Nale-
ży podkreślić, iż w tym roku w zawo-
dach Olimpiady na Dolnym Śląsku 
wzięło udział prawie 1300 uczniów 
ze zgłoszonych 95 szkół. Zawody 
okręgowe (II stopnia) były podzie-
lone na dwa stopnie. Etap pisem-
ny polegał na rozwiązaniu testu w 
ciągu 45 minut. Etap ustny polegał 
na udzieleniu odpowiedzi przez za-

wodników na dwa pytania proble-
mowe przed członkami komisji eg-
zaminacyjnej. W części pisemnej 
znalazły się m. in. pytania dotyczą-
ce: współczesnych państw i ich sys-
temów politycznych, układów i trak-
tatów międzynarodowych, geografii 
politycznej, systemów monetarnych 
państw, a także międzynarodowych 
organizacji sportowych, ruchu olim-
pijskiego i jego symboliki, zamachu 
terrorystycznego w trakcie Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Monachium 
w 1972 r., instytucji i osób związa-
nych z ruchem sportowym w Polsce. 
W części ustnej zawodnicy losowa-
li zestawy składające się z 2 pytań, 
które dotyczyły m. in.: demokracji, 
samorządności, systemów politycz-
nych państw współczesnych, ONZ, 
instytucji UE, konstytucji i systemu 
politycznego RP, miejsca Polski w 
Europie, a także światowego ruchu 
olimpijskiego i paraolimpijskiego, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
rozwoju i instytucjonalizacji ruchu 
sportowego w Polsce, kwestii praw-
nych i ekonomicznych w sporcie, 
społecznej roli sportu, znaczenia 
sportu w Unii Europejskiej, przygoto-
wań do Euro 2012.

Ostatecznie komitet okręgowy 
Olimpiady zakwalifikował do zawo-
dów centralnych 9 uczniów z Dol-
nego Śląska. Wśród nich znalazł się 
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bielawie Marcin Sepełow-
ski, który zajął II miejsce. Oznacza 
to, że weźmie on udział w finale cen-
tralnym w Warszawie, który odbędzie 
się w dniach 12-13 marca 2011 r.

Co roku w styczniu młodzież z 
ZSZ CRRiMP w Bielawie organizu-
je wraz z opiekunami (pedagog D. 
Adamczyk i J. Łakomska) spotka-
nie z pensjonariuszami Domu Opie-
ki Społecznej przy ul. Żeromskiego. 
Podopieczni z niecierpliwością cze-
kają na tę wizytę, uczniowie są stre-
mowani, bo zawsze przychodzą z 
krótkim programem artystycznym o 
tematyce bożonarodzeniowej. Mło-
dzi wiedzą, że ten dzień jest bardzo 
ważny dla seniorów, być może nie-
którym przypomina ich młode lata, 
dzieci, wnuki, rodzinę; być może 
pragną na chwilę oderwać się od 
szarej rzeczywistości i monotonii 
(chociaż dyrekcja i personel Domu 
robi wszystko, aby ta rzeczywistość 
była kolorowa). 

Na pewno sprawiliśmy radość 
swoją wizytą, ale dla nas przede 
wszystkim była to lekcja wychowa-
nia, lekcja pokory wobec życia, lek-
cja historii. Słuchaliśmy wspomnień, 
wierszy, piosenek i pieśni w wyko-
naniu pani Heni, pani Rozalii, pani 
Zosi. Duży podziw wywołała recyta-
cja długiego wiersza o początkach 
naszej państwowości od Mieszka, 
który poszukiwał żony, o Smoku wa-
welskim i wiele innych. Niesamowi-
ta pamięć, interpretacja, gestyku-

,,W młodości szukamy wierzchołków, na starość – korzeni.” (Fuchs Marierose)

Uczniowie ZSZ CRRiMP w Domu Opieki Społecznej
lacja robiły wrażenie. Trochę wstyd 
było naszym uczniom, że wiersza 
Bełzy ,,Kto ty jesteś? Polak mały” 
nie bardzo pamiętali, a seniorzy bez 
zająknięcia odpowiadali na wszyst-
kie zawarte w nim pytania. A potem 
jeszcze ,,Płonie ognisko i szumią 
knieje”, ,,Boże, coś Polskę” i wiele 
innych. Doskonała lekcja patrioty-
zmu. 

Nie wszyscy mogli przyjść 
do świetlicy, więc młodzież (Maja 
Urbańska, Patrycja Śleziak, Daniel 
Marsik) odwiedziła pozostałych w 
ich pokojach. Bardzo ważna dla każ-
dego była ta chwila rozmowy, uścisk 
dłoni, przytulenie, życzliwe słowo. 
Obiecaliśmy, że będziemy częściej 
odwiedzać mieszkańców DOS, nie 
tylko z okazji świąt. Podziwialiśmy 
również prace plastyczne, precyzję 
przy wycinaniu kwiatków, witraży i 
innych ozdób, które eksponowane 
są w świetlicy. Wszystkim życzyli-
śmy zdrowia, pogody ducha, życz-
liwości, a chorym przede wszystkim 
cierpliwości i ulgi w cierpieniu.

,,Ludzie, którzy przyjmują 
swoją starość, nie robiąc problemu, 
są młodsi od tych, którzy chcą za 
wszelką cenę zachować swoją mło-
dość” (Antoni Kępiński).

         Jadwiga Łakomska

W dniu 14 stycznia odbyły się 
w Wałbrzychu, Wrocławiu, Legni-
cy i Jeleniej Górze  rejonowe etapy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycz-
nej „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”. W tym roku olimpiada 
poświęcona jest dziejom naszego 
oręża w latach 1531-1683 (Od Obe-
rtyna do Wiednia). 

W zawodach wzięli udział 2 
uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go w Bielawie: Tomasz Chryczyk z 
klasy IIIb i Marcin Sepełowski z IIa.

Ostatecznie zwycięzcą finału 
rejonowego został Marcin Sepełow-
ski, który uzyskał 199 pkt, natomiast  
Tomasz Chryczyk był 7. Wyniki te 
oznaczają, że w finale wojewódzkim, 
który odbędzie się w marcu 2011 r. 
wystąpi Marcin Sepełowski. Warto 

dodać, że Marcin uzyskał drugi wy-
nik w skali całego województwa dol-
nośląskiego.

W tym samym terminie rywa-
lizowali także gimnazjaliści w etapie 
rejonowym Ogólnopolskiego Kon-
kursu „ Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego w latach 1531-1683”. 
Uczestnikami zawodów byli ucznio-
wie Gimnazjum nr 5 w Bielawie: Ra-
dosław Pohl z klasy IIa oraz Pa-
weł Rybiński z Ia. Bliski awansu do 
etapu wojewódzkiego był Radosław 
Pohl, który uzyskał najlepszy wynik 
w rejonie wałbrzyskim (78% pkt), ale 
nie mógł być zakwalifikowany do ko-
lejnego etapu, ponieważ minimum 
kwalifikacyjne ustalone w tym roku 
w regulaminie konkursu wynosiło 
80% pkt. 

Marcin Sepełowski najlepszy w rejonie,
w marcu powalczy w województwie

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

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1,2 do zarządzenia nr 
31/2011 z dnia 31 stycznia 2011 oraz załącznik nr 1 do zarządzenia 36/2011 
z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Urząd Miejski informuje, że w dniach
od 15 lutego do 31 marca 2011 roku

Bank Spółdzielczy w Bielawie 
Osiedle Włókniarzy 1
ul. Piłsudskiego 74

Bank Zachodni WBK S.A. w  Bielawie
ul. 3-go Maja 34

będą przyjmować 
bez żadnych opłat bankowych 

wpłaty gotówkowe z tytułu podatków oraz opłaty 
wieczystego użytkowania gruntu na rzecz Miasta Bielawa
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Uchwała Budżetowa na rok 2011 
Rady Miejskiej Bielawy

Nr IV/52/11
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) oraz pkt 10,  art. 51 
ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 
2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz  art. 211, art. 212, art. 
214, art.  215, art. 216 ust. 2, art.217, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 
z późniejszymi zmianami), 
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie         81.809.121 zł 

w tym:
1) dochody bieżące 71.535.265 zł
2) dochody majątkowe 10.273.856 zł 
wymienione  w załącznikach:

a)  Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2011 według źródeł,
b)  Nr 2- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2011 według działów,
c)  Nr 3- Dochody budżetu gminy na rok 2011 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie  93.416.609 zł
w tym:

1) wydatki bieżące 72.669.753 zł
2) wydatki majątkowe  20.746.856 zł 
wymienione w załącznikach:

a)  Nr 4- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok według działów, 
b)  Nr 5- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok według działów i rozdziałów,
c)  Nr 6- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok z podziałem na wydatki  

              bieżące i majątkowe.
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2011 określony w załączniku Nr 7.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich oraz 
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp określone w załączniku Nr 8.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Gminę  w wysokości 1.424.500 zł.
§ 2
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.607.488 zł sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.473.000 zł
b) wolnymi środkami  w wysokości 1.134.488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.750.000 zł z tytułu :
a) sprzedaży innych papierów wartościowych 13.500.000 zł
b) innych rozliczeń krajowych 1.250.000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.142.512 zł z tytułu:
a) wykupu innych papierów wartościowych 3.000.000 zł
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 142.512 zł    
określone w załączniku  Nr 9.

§ 3
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emi-

towanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wy-
sokości 2.000.000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.473.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-
wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.027.000 zł.
§ 4
1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości  208.000 zł
2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.102.000 zł z tego:

1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym 750.000 zł
2) na wydatki związane z realizacją  zadań dofinansowywanych ze środków bez-

zwrotnej pomocy zagranicznej 50.000 zł
3) na udział własny Gminy w realizacji, z organizacjami pozarządowymi, wspól-

nych zadań dofinansowywanych z różnych źródeł 50.000 zł  
4)  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 252.000 zł

§ 5
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w za-
kresie określonym w  załączniku Nr 10. 
§ 6
Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu  budżetowego  
na 2011 rok w zakresie określonym w  załączniku Nr 11.
§ 7
Ustala się plan dochodów  własnych  jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinan-
sowanych na rok 2011 w zakresie określonym w załączniku Nr 12.
§ 8
Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określone
w załączniku  Nr 13.
§ 9
Ustala się  plan dochodów i wydatków związanych  z realizacją zadań, z zakresu 
administracji rządowej zleconych Gminie na 2011 rok określony w załączniku  Nr 14.
§ 10
Ustala się  dochody związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu pań-
stwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 11
Ustala się dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i 
nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku  Nr 16.
§ 12
Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na rok 
2011 określony w załączniku Nr 17.
§ 13
Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze 
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 okre-
ślony w załączniku nr 18.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami kla-
syfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wyna-
grodzeniami z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów 
majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem  
ze środków UE.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.424.500 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na po-
krycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysoko-
ści 2.000.000 zł.
5. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów war-
tościowych w roku budżetowym w wysokości 13.500.000 zł na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu gminy na rok 2011.
§ 15
Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobo-
wiązania na kwotę  2.000.000 zł.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 17
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2011 roku.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
I PÓŁROCZE
2010 ROK

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
W 2010 ROK

PLAN
NA ROK
2011

%
5:4

1 2 3 4 5 6

A DOCHODY BIEŻĄCE 34.912.749 70.090.809    71.535.265   102,1

1

Dochody z podatków i opłat       4.437.504 8.185.300 8.426.560   103,0

1) podatek rolny 60.759 123.000 140.000 113,8

2) podatek od nieruchomości 3.302.759 6.200.000 6.400.000 103,2

3) podatek leśny 8.782 18.000 18.160 100,9

4) podatek od środków transportowych 71.385 143.000 145.000 101,4

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 13.045 28.000 30.000 107,1

6) podatek od spadków i darowizn 48.864 87.000 87.000 100,0

7) opłata od posiadania psów 19.820 28.000 30.000 107,1

8) wpływy z opłaty targowej 88.798 190.000 200.000 105,3

9) wpływy z opłaty skarbowej 54.293 120.000 120.000 100,0

10) podatek od czynności cywilnoprawnych 318.632 625.000 625.000 100,0

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu tery-
torialnego na podstawie odrębnych ustaw 81.643 85.000 85.000 100,0

12) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych 274.635 350.000 370.000 105,7

13  wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.376 7.000 2.000 28,6

14) zaległości z podatków i opłat zniesionych 252 300 300 100,0

15) wpływy z opłaty produktowej 2.404 3.000 3.000 100,0

16) wpływy z różnych opłat 29.261 58.000 51.100 88,1

17) rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 55.796 120.000 120.000 100,00

2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.481.633 11.618.458 12.966.328 111,6

1) podatek dochodowy od osób fizycznych 4.688.993 11.618.458 12.766.328 109,9

2) podatek dochodowy od osób prawnych - 207.360 x 200.000 x

3 Wpływy z usług 3.623.808 7.314.000 7.946.990  108,7

4

Dochody z majątku gminy 3.299.887 6.430.000 6.501.500 101,1

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed-
nostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze

3.064.839 6.150.000 6.221.500   101,1

2) wpływy z opłat za zarząd  i użytkowanie wieczyste nieruchomości 235.048 280.000 280.000 100,0

5 Pozostałe dochody ogółem 419.990 919.972 557.870 60,6

1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od  osób fizycznych i prawnych 56.804 150.000 175.000 116,7

2) wpływy z różnych dochodów 159.605 420.000 174.720 41,6

3) pozostałe odsetki 73.740 150.000 78.350        52,2

4) odsetki odnieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.805 65.000 52.200 80,3

5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.002 75.600 75.600 100,00

6) przychody z tytułu zagospodarowania  odpadów 1.313 x x x

7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na      
wydzielonym rachunku jednostki bankowej 56.872 56.872 x x

8) otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej 849 2.500 2.000 80,0

6 Subwencja ogólna 11.623.738 20.950.612     22.581.859 107,8

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.223.958 8.447.910 9.897.391 117,2

2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.191.616 12.086.373 12.194.545 100,9

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208.164 416.329 489.923 117,7

7 Dotacje i środki na wydatki bieżące 7.026.189 14.672.467 12.554.158 85,6

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań         
bieżących gmin 844.924 2.035.626 1.211.100 59,5

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.210.783 8.074.241 7.855.633 97,3

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na zadania bieżące realizowa-
ne przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 500 61.000 1.400 2,3

4) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podsta-
wie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) 1.131.951 2.925.000 3.379.350 115,5

5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samo-
rządów województw, pozyskane z innych źródeł x 248.403 x x

6) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność, w  tym wykorzystanych niezgodnie z  
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 
w      art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

1.482 1.482 x x

7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

742.174 1.046.590 x x

8) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-
rialnego  

70.875 212.625 96.675 45,5

9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23.500 23.500 10.000 42,6

10) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzą-
du terytorialnego na  dofinansowanie własnych zadań bieżących x 44.000 x x

B DOCHODY MAJĄTKOWE 1.350.607 11.840.565 10.273.856 86,8

1 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 287.889 8.807.875 7.246.856 82,3

1) dotacje otrzymane z  państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno-
stek sektora finansów publicznych  

x 1.200.000 x x

2) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzą-
du terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów       
inwestycyjnych

x 1.770.000 10.000 0,6

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) x 2.447.144 x x

4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu 
województw, pozyskane z innych źródeł 271.530 355.500 x x

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków      
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

16.359 3.020.231 7.236.856 239,6

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne z zakresu administracji      rządowej oraz innych zadań zleconych gmi-
nom ustawami 

x 15.000 x x

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości 1.036.074 3.000.000 3.000.000 100,0

3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące-
go osobom  fizycznym w prawo własności 20.954 27.000 27.000 100,0

4 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.690 5.690 x x

OGÓŁEM DOCHODY 36.263.356 81.931.374 81.809.121 99,9

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011
WEDŁUG ŹRÓDEŁ w zł
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WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW 

w zł

LP. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZEWI-
DYWANE 
WYKONA-

-NIE  
WYDATKÓW 

W 2010 
ROKU

PLAN NA
2011 ROK

Z TEGO ZADANIA

WŁASNE ZLECONE

1 2 3 4 5 6 7
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.592 2.800 2.800 -
2. 150 Przetwórstwo przemysłowe 2.260.000 520.000 520.000 -
3. 600 Transport i łączność 25.737.281 23.049.389 23.049.389 -
4. 630 Turystyka 213.670 66.100 66.100 -
  5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.820.150 7.881.550 7.881.550 -
6. 710 Działalność usługowa 329.500 254.000 254.000 -
7. 750 Administracja publiczna 7.179.724 6.750.200 6.552.527 197.673

8. 751
Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa

70.419 5.500 - 5.500

9. 752 Obrona narodowa - 400 - 400

10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 770.000 735.530 734.530 1.000

11. 756

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jed-
nostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

90.000 95.000 95.000 -

12. 757 Obsługa długu publicznego 2.017.500 3.285.500 3.285.500 -

13. 758 Różne rozliczenia 752.057 1.327.000 1.327.000 -
14. 801 Oświata i wychowanie 22.928.828 23.012.141 23.012.141 -
15. 851 Ochrona zdrowia 504.918 370.000 370.000 -
16. 852 Pomoc społeczna 13.397.189 12.975.500 5.324.440 7.651.060

17. 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 530 - - -

18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 870.948 725.300 725.300 -

19. 900 Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska 7.613.554 7.607.188 7.607.188 -

20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 2.240.668 1.957.150 1.957.150 -

21. 926 Kultura fizyczna 4.653.930 2.796.361 2.796.361 -
OGÓŁEM 101.473.458 93.416.609 85.560.976 7.855.633

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011 

Nr 
za-
da-
-nia

Nazwa zadania inwestycyjnego
Reali-
zu-ją-
cy

Rok roz-
poczę-
-cia/Rok 
zakoń-
cze-nia

Nakłady do 
poniesienia  
w latach 
2011-2017

Inwestycje gminne w 
2011 w tym:

z 
tego 
po-
moc 
in-
nym 
j.s.t.

Środki wła-
sne Gminy

Środki ze-
wnętrzne

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 897 766 6 411 356 4 654 680 
Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy 81 590 8 000 0
Paragraf 6050

19 Zakup wiat przystankowych IZP 2011/2016 81 590 8 000
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 50 000 50 000 0
Paragraf 6300

90 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Ła-
giewniki IZP 2011 50 000 50 000
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 11 766 176 6 353 356 4 654 680
Paragraf 6050 

11 Modernizacja dróg w obrębie ul. Brzeżnej i Tkackiej prowadzących do 
strefy aktywności gospodarczej IZP 2011 1 550 000 1 550 000

10 Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 
384 do drogi powiatowej nr 3007D - etap III i IV IZP 2011 1 260 000 1 250 000 10 000

27 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych IZP 2011/2017 1 048 498 290 358
9 Przebudowa dróg - projekty IZP 2011 50 000 50 000
91 Budowa drogi gminnej prowadzącej do Bielawskiej podstrefy WSSE 

INVESTPARK IZP 2011 1 217 678 1 217 678
Paragraf 6057

5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej IZP 2011 4 644 680 4 644 680
Paragraf 6059

5 Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej IZP 2011 1 995 320 1 995 320
II ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ I WYPOCZYNKOWEJ

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 601 201 772 493 828 708
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 400 000 400 000 0
Paragraf 6050

31 Budowa boiska sportowego przy ESP nr 7 IZP 2011 200 000 200 000
91 Budowa placu zabaw przy SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi IZP 2011 100 000 100 000
43 Budowa placu zabaw przy ESP nr 7 IZP 2011 100 000 100 000

Rozdział 80110 - Gimnazja 1 201 201 372 493 828 708
Paragraf 6057

46 Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Brzeż-
nej 48 w Bielawie IZP 2011 828 708 828 708
Paragraf 6059

46 Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Brzeż-
nej 48 w Bielawie IZP 2011 372 493 372 493
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
 ŚRODOWISKA 291 000 291 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 291 000 291 000
Paragraf 6050

72 Rewitalizacja parku miejskiego IZP 2011 291 000 291 000
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 1 224 361 633 393 590 968
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 974 361 383 393 590 968
Paragraf 6050

23 Budowa hali sportowej IZP 2011 30 000 30 000
26 Modernizacja pływalni AQUARIUS IZP 2011 50 000 50 000
29 Zagospodarowanie Łysej Góry IZP 2011 50 000 50 000

Paragraf 6057
76 Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci  

i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego IZP 2011 590 968 590 968
Paragraf 6059

76 Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w 
Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego IZP 2011 253 393 253 393
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 250 000 250 000 0
Paragraf 6050

68 Zagospodarowanie OWW Sudety IZP 2011 200 000 200 000
24 Zagospodarowanie Góry Parkowej IZP 2011 50 000 50 000
III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 440 000 440 000
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 140 000 140 000
Paragraf 6050

47 Modernizacja budynku przy ul. Ostroszowickiej 16 MZBM 2011 140 000 140 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000 300 000
Paragraf 6060

54 Wykup gruntu GN 2011 300 000 300 000
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 000 50 000
Rozdział 71035 - Cmentarze 50 000 50 000
Paragraf 6050

50 Rozbudowa cmentarza komunalnego IZP 2011 50 000 50 000
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 350 000 350 000
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000 300 000
Paragraf 6050

48 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grun-
waldzkiej IZP 2011 300 000 300 000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 50 000 50 000
Paragraf 6050

28 Interaktywne Centrum Poszanowania Energii w Bielawie IZP 2011 50 000 50 000
IV ROZWÓJ OPROGARMOWANIA I INFORMATYKI
1 2 3 4 5 6 7 8

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 000 45 000
Rozdział 75023 - Urzędy miast 45 000 45 000
Paragraf 6060

39 Zakup sprzętu i programów komputerowych INF 2011 45 000 45 000
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 000 17 000
Rozdział 92116 - Biblioteki 17 000 17 000
Paragraf 6220

51 Zakup serwera dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie MBP 2011 6 000 6 000

60
Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmują-
cej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego - ostatni etap Dolnośląskiego 
Zasobu Bibliotecznego

MBP 2011 11 000 11 000

V OBIEKTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 725 000 552 500 1 172 500
Rozdział 80104 - Przedszkola 1 675 000 502 500 1 172 500
Paragraf 6057

12 Modernizacja i adaptacja budynku po Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Żeromskiego 18 w Bielawie na przedszkole IZP 2011 1 172 500 1 172 500
Paragraf 6059

12 Modernizacja i adaptacja budynku po Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Żeromskiego 18 w Bielawie na przedszkole IZP 2011 502 500 502 500
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 50 000 50 000 0
Paragraf 6050

6 Szkoła Leśna IZP 2011 50 000 50 000
VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

56 Monitorowanie miasta IZP 2011 20 000 20 000
VII NAKŁADY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 500 000 500 000
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 500 000 500 000
Paragraf 6010
Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.  
z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn.: „Bielawski Inku-
bator Przedsiębiorczości”.

SP 2011 500 000 500 000

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI-
SKA 5 505 285 3 417 258
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 505 285 3 417 258
Paragraf 6010
Zakup udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja 
w Dzierżoniowie IT 2011/2012 5 505 285 3 417 258
RAZEM 23 666 613 13 500 000 7 246 856

OPOWIEŚĆ Z DAWNYCH LAT
(3)

W zamku na Zamkowej górze 
nie mówiono już o weselnych uro-
czystościach. Umilkły tez śpiewy 
Urszuli. Błąkała się po opustosza-
łych komnatach, pełna najgorszych 
przeczuć. Ogarniał ją strach przed 
złym losem, jaki mogła zgotować jej 
nadziejom i marzeniom najbliższa 
przyszłość. Na domiar złego rozcho-
rował się ciężko stary książę i żadne 
mikstury, napary i zioła, jakie mu po-
dawano, nie były w stanie uśmierzyć 
jego cierpień, ani przynieść popra-
wy. Jedynie łagodna dłoń Urszuli na 
czole starca działała kojąco. Całymi 
godzinami przesiadywała zatroska-
na przy jego posłaniu, przynosząc 
ulgę i pocieszenie, ale niestety, to 
było wszystko, co mogła dla niego 
uczynić.

Któregoś dnia, gdy bóle koń-
czyn nieco zelżały, chory odezwał się:

„Powiedz mi dziecko, co się 
dzieje na świecie, co z husytami?”

Mówienie sprawiało mu wyraź-
ną trudność. „Nie podoba mi się, że 
twój ojciec tak długo nie daje znaku 
życia i nie troszczy się o mój stan. 
Jeśli nie został uwikłany w wojnę, to 
jego milczenie wydaje mi się dziw-
ne”.

„Nie myśl o tym dziadku. Roz-
mawiałam onegdaj z pewnym czło-
wiekiem, któremu udało się przedo-
stać górami ze Świdnicy do Srebrnej 
Góry. Był dobrej myśli i pocieszał 
mnie, że u nas, czyli po wschodniej 
stronie Gór Sowich, będzie spokoj-
nie i że husyci szykują się do od-
wrotu. Wprawdzie nic o mym ojcu 
nie wiedział, ale myślę, że zapewne 
przebywa wraz ze stryjem we Wro-
cławiu.”

Po takich uspokajających 
zapewnieniach chory zapadał w 
drzemkę. Jednakże takie chwile po-
prawy stawały się coraz rzadsze. 
W sposób widoczny opuszczały go 
siły. Stan się pogarszał. Stawało się 
jasne dla dziewczyny, że powinna 
przesłać ojcu bolesną wiadomość. 
Nie było jednak łatwo znaleźć po-
słańca. Wysyłanie kogokolwiek w 
tak niespokojnym, złym czasie, było 
nadzwyczaj trudne. W końcu zgło-
sił się znajomy kowal, Ernst, który u 
podnóża góry Czeszki (742 m) po-
siadał domek i kuźnię. Podjął się on 
poselstwa do Świdnicy.

Upływały dni, a kowal Ernst nie 
wracał. Urszula traciła już nadzie-
ję, że uda mu się przedrzeć przez 
kraj ogarnięty wojną, gdy wtem, w 
pewien jasny i słoneczny poranek, 
zywiej zabiło serce dziewczyny – 

usłyszała tętent koni u stóp zamku. 
Wybiegła i stanęła zadyszana u wrót 
zamku. Dalibóg! Do zamku zbliżała 
się grupa jeźdźców. Spod końskich 
kopyt fruwały kamienie. Jeźdźcy za-
trzymali się przed dziewczyną, a naj-
starszy spośród nich, komendant, 
skłoniwszy się nisko, przemówił:

„Księżno, Adalbert von Oster-
hausen śle wam pozdrowienia. Pro-
sił też, aby Pani przekazać, że bę-
dzie Wam wierny w całym życiu i w 
chwili śmierci i że będzie Wasz na 
całą wieczność.”

Dziewczyna zadrżała, osłabła 
ze wzruszenia tak, że musiała się 
wesprzeć na ramieniu rycerza. Po 
długiej chwili, gdy nieco przyszła do 
siebie, powiedziała cicho:

„Dzięki wam, Panie za tę wia-
domość! Więc on żyje? O, mówcie, 
gdzie on teraz przebywa i dlaczego 
tak długo nie dawał znaku życia? Zli-
tujcie się szlachetny rycerzu i opo-
wiedzcie mi wszystko!

Nie czas teraz na rozmowę. 
Przysyła nas tu sam Osterhausen, 
żeby Was Pani, starego księcia i za-
mek ochraniać. Ja sam nie bardzo 
w to wierzę, bo jest nas niewielu, a 
ślad w ślad za nami postępuje liczny 
hufiec husytów. Musi Pani poszukać 
sobie ukrycia, najlepiej w podzie-
miach zamku. Osterhausen mówił 
nam o tajemnym korytarzu prowa-
dzącym do komnaty ukrytej w pod-
ziemiach. Myślę, że tam byłaby Pani 
i stary książę najbezpieczniejsza.

My w tej komnacie już przeby-
wamy. Niestety, mój dziadek jest cięż-
ko chory, ledwie przeżył ubiegłą noc.

Czy z nim, szlachetnym do-
brym panem, jest aż tak źle?

Urszula zwiesiła tylko w od-
powiedzi głowę. Łzy tłumiły jej głos. 
Od nadmiaru wrażeń wirowało jej w 
głowie. Podtrzymywana przez ryce-
rza szła z najwyższym trudem. Do-
tarli do tajemnej komnaty w pod-
ziemiach, gdzie spoczywał chory 
starzec. Usiadła na krześle obok 
umierającego człowieka.

Już na pierwszy rzut oka ry-
cerz zmiarkował, że książę Bole-
sław toczy ostatnią już w życiu wal-
kę – walkę ze śmiercią. Klęknął przy 
łożu boleści i ze złożonymi modli-
tewnie rękami odmówił półgłosem 
„Ojcze nasz”, a potem wolno i bez-
szelestnie opuścił komnatę, szep-
cząc do siebie: „Tobie jest dobrze, 
starcze! Tak wiele będzie ci zaosz-
czędzone.”

   cdn.
     KP
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Sprawozdanie z XI Sesji Młodzieżowej Rady Miasta 
Bielawa z dnia 15 grudnia 2010 roku z godziny 16.00

Sprawozdanie z 5 stycznia 2011 roku z XII 
Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa. 

1. Otwarcie sesji przez opieku-
na Młodzieżowej Rady Miasta Biela-
wa- Krzysztofa Madeja.

2. Przedstawienie porządku 
obrad przez opiekuna Młodzieżowej 
Rady Miasta.

3. Zaprzysiężenie nowych rad-
nych wybranych w gimnazjum nr 2 
w Bielawie – Klaudii Trzciałkowskiej 
oraz Aleksandry Turkiewicz, a także 
radnego wybranego w Zespole Szkół 
w Bielawie- Dariusza Sołtysiaka. 

4. Omówienie spraw bieżących. 
4.1. Radna Magdalena Maź-

niewska relacjonuje przebieg pracy 
nad Zlotem Młodzieży.

4.2. Omówienie pracy komisji 
przeglądu kapel przez Martynę Ki-
ner oraz Martę Waś. 

4.3. Zrelacjonowanie postę-
pów w organizacji wystawy arty-
stycznej przez Nataszę Gulkę. 

4.4. Dyskusja na temat zorga-
nizowania debaty. 

4.5. Ustalono datę kolejnej Se-
sji Młodzieżowej Rady Miasta Biela-
wa. 

4.6. Omówiono sprawy doty-
czące Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Bielawa.

4.7. Podjęto decyzję, iż nale-
ży w najbliższym czasie spotkać się 

z Burmistrzem Bielawy- Ryszardem 
Dźwinielem.

5. Rozmowy na tematy różne, 
m.in. powołano Komisję, która ma za 
zadanie przywitać nowych radnych, 
a także burmistrza Bielawy. 

6. Zakończenie XI Sesji Mło-
dzieżowej Rady Miasta Bielawa 
przez opiekuna MRM- Krzysztofa 
Madeja.  

Dnia 5 stycznia o godzinie 
16.00 Odbyła się XII Sesja Młodzie-
żowej Rady Miasta Bielawa. Se-
sja została otwarta przez opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miasta Biela-
wa - Krzysztofa Madeja. Kolejnym 
punktem było przedstawienie po-
rządku obrad. Po zapoznaniu się z 
porządkiem obrad odbyły się wybo-

ry nowego prezydium Rady, wskutek 
głosowania przewodniczącą Rady, a 
zarazem sekretarzem MRM została 
Magdalena Maźniewska z ilością 
13 głosów popierających, pierwszym 
wiceprzewodniczącym został Mi-
chał Nowicki z ilością 5 głosów po-
pierających, drugim wiceprzewodni-
czącym została Marta Waś z ilością 

4 głosów popierających. Następnie 
zostały omówione sprawy bieżące. 
Również zostały przekazane rela-
cje ze spotkania z burmistrzem Bie-
lawy- Ryszardem Dźwinielem, w 
którym uczestniczyła Komisja Powi-
talna oraz opiekun MRM. Następnie 
dyskusja dotyczyła pomocy radnych 
w ,,Młodej Fabryce Talentów’’. Poru-
szono również tematy najbliższych 
planów. Po zrealizowaniu ostatniego 
punktu obrad MRM opiekun dokonał 
zamknięcia sesji.

Młodzi radni u burmistrza
Dnia 7 stycznia delegacja Młodzieżowej Rady Miasta,  w składzie 

Magda Maźniewska – Przewodnicząca MRM, Michał Nowicki – wiceprze-
wodniczący MRM, oraz Krzysztof  Madej - opiekun MRM, odwiedziła Bur-
mistrza naszego miasta; Pana Ryszarda Dźwiniela.

Celem spotkania było przywitanie Pana Ryszarda Dźwiniela na sta-
nowisku burmistrza Bielawy nowej kadencji. Mieliśmy również okazję opo-
wiedzieć o naszej dotychczasowej pracy i o planowanych działaniach na 
rok 2011,  min. o zjeździe młodzieży i o olimpiadzie sportowej dla uczniów 
szkół naszego miasta. Burmistrz ze swojej strony obiecał nam pomoc przy  
realizacji zamierzonych działań. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmos-
ferze, co zapewne przyniesie owocną współpracę. 

W dniu 8 stycznia 2011 roku w 
Dzierżoniowskim Centrum Rozrywki 
„HiLife” odbyła się ,,Pierwsza Fabry-
ka Młodych Talentów”, podczas któ-
rej przeprowadzono  licytację z prze-
znaczeniem na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

W I edycji „Fabryki Mło-
dych Talentów” udział wzięło 16 
uczestników, zarówno solistów jak 
i zespołów. Wśród nich znaleź-
li się również radni Młodzieżowej 
Rady Miasta Bielawa. A mianowi-
cie Klaudia Borczyk oraz Marta 
Waś. Inni radni byli obecni na wi-
downi. 

Jury, które stanowił zespół 
„Zero Procent” wraz z Alicją Pyziak, 
spośród uczestników wyróżniło jed-
ną solistkę: Emilię Hamerlik oraz 
zespół KKO, który także otrzymał 
nagrodę publiczności. 

Młodzieżowa Rada Miasta 
Bielawa miała przyjemność wręczyć 
zwycięzcom nagrodę ufundowaną 
przez przewodniczącego Rady Miej-

Pierwsza Fabryka Talentów

skiej Bielawy - pana Leszka Stróży-
ka, a także opiekuna Młodzieżowej 
Rady Miasta Bielawa - Krzysztofa 
Madeja. 

Mur przy Parku Miejskim 7 lip-
ca stał się kolejną atrakcją naszego 
miasta. Kolejną wizytówką, czymś z 
czego byliśmy niezmiernie dumni. Hi-
storia Bielawy ukazana w dosyć orygi-
nalnej postaci - graffiti. W stworzeniu 
tego dzieła wzięło udział wiele osób. 
Pomysł, na który wpadła Młodzieżo-
wa Rada Miasta przy współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki 
nie dałoby się zrealizować, gdyby nie 
dofinansowanie i pomoc przy tworze-
niu tego projektu. Wspólna praca mło-
dych ludzi oraz Studentów Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu dały 
znakomity rezultat. Mozolne przygo-
towania muru, uzupełnienie ubytków, 
stworzenie podkładu, ustalenie kolo-
rystyki i scen, które tam się znalazły. 
Trwało to długo ale było warto. Biela-
wa stworzyła nową „Kronikę miasta”. 
Ważne wydarzenia od założenia mia-
sta, budowę Kościoła WNMP, bunt 
tkaczy i inne przełomowe zdarzenia.

Od oddania do publicznego 
użytku minęło zaledwie 7 miesięcy. 
Przez ten czas nasze miasto szczy-
ciło się tym pięknym dziełem. Tury-
ści i przyjezdni zatrzymywali się, po-
dziwiali a nawet robili sobie zdjęcia 
przy „naszej historii”. Auta zwalniały, 
by wpatrywać się w to co się kiedyś 
działo, a dziś zostało przypomniane 
w takiej formie. „Kronika na murach” 
to znakomity pomysł by nasza histo-
ria życia, naszych rodzin, naszego 

Historia na murach
miasta w którym mieszkamy, wycho-
wywaliśmy się i rozwijaliśmy razem z 
nim - przetrwała.

Jednak ostatniego czasu stała 
się rzecz, która oburzyła wielu miesz-
kańców. Kilka osób, żeby nie powie-
dzieć wandali, nie uszanowało ciężkiej 
pracy innych. „Zdeptali serce” młodych 
twórców. Pokazali swoją postawą, 
że tak naprawdę cały wysiłek i praca 
może stać się  niczym w wyniku zde-
wastowania. Kilka pociągnięć sprejem 

- podpisali się. Niestety w miejscu, w 
którym nie powinni. Takie zachowanie 
jest haniebne. Pokazuje, że nie tylko 
nie potrafią uszanować innych ludzi 
lecz także nie mają w sobie poczucia 
miłości do własnego miasta i do sztuki.

Przykre są takie zdarzenia. Prze-
cież jest tyle innych możliwych miejsc 
do „szpanowania sprejem”. Osoby 
które to zrobiły pokazały swoją niedoj-
rzałość. A nam co pozostaje? Współ-
czucie dla takich osób i nadzieja, że 
jeśli coś robimy dla innych, zostanie to 
uszanowane, zaakceptowane a nawet 
wspomagane.  Dagmara Czapiga

„Rysiek”
Można powiedzieć, że książ-

ka pt.: ”Rysiek” to biografia polskie-
go piosenkarza Ryszarda Riedela, 
wokalisty zespołu „Dżem”, napisa-
na przez Jana Skardzińskiego. Opo-
wiada ona o życiu i śmierci artysty.

 Jan Skardziński, autor 
wielu książek o Ryśku Riedelu i ze-
spole „Dżem”, w utworze „Rysiek” 
nie przedstawia historii gwiazdy 
tak jak było to w innych biogra-
fiach. Pisarz zbierał i wykorzystał 
w swoim dziele wiadomości od 
wielu osób. Potwierdza to fakt, iż w 
książce opublikowano 12 utworów 

muzycznych, których nie znajdzie-
my w żadnych innych źródłach. Jak 
wiemy, artysta pomimo swej sławy 
i pięknego głosu nie był człowie-
kiem zamożnym. Z biegiem czasu 
uzależnił się od alkoholu, tytoniu, 
a także narkotyków, lecz nie przej-
mował się przeciwnościami losu 
i brnął przez życie z uśmiechem 
na twarzy. Cieszył się każdą chwi-
lą spędzoną z rodziną i zespołem. 
Był nie tylko wokalistą, ale także 
komponował muzykę, pisał teksty 
piosenek, projektował okładki płyt 
i grał na harmonijce ustnej.. Miał 
wielu znajomych, ale jego najlep-
szym przyjacielem był kolega z 
zespołu. Piosenkarz bardzo prze-

żywał śmierć swojego „wiernego 
kompana”, gdy ten przedawkował 
narkotyki. Na jego cześć napisał 
piosenkę pt.: ”Skazany na bluesa”.

Książka pt.: „Rysiek” prze-
znaczona jest przede wszystkim 
dla osób, które chcą zobaczyć jak 
łatwo wchodzi się w narkomanię, 
ale później trudno się z niej wyplą-
tać. Moim zdaniem utwór nie na-
daje się dla osób o słabych ner-
wach, gdyż są tam opisane bardzo 
drastyczne sceny. Jest to bardzo 
ważne dzieło dla fanów, ponieważ 
mogą dogłębnie zastanowić się 
nad faktami, które nigdy nie przy-
szłyby im na myśl.

Sara Sobul

Zastanawiasz się 
czym aktualnie zajmuje się

 Młodzieżowa Rada Miasta Bielawa? 
Jakie ma plany i osiągnięcia?

Zapraszamy do odwiedzania naszego myspacea 
! Znajdziesz tam wszystkie bieżące informacje, które 

publikujemy na naszym Blogu! Ponadto listę Młodzieżo-
wych Radnych, info o konkursach, nasze zdjęcia oraz 

ogłoszenia! Dla każdego, coś dobrego
www.myspace.com/mrmb

Zapraszamy!
Odwiedź także nasz photoblog

www.photoblog.pl/mrmb
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We wrześniu młody człowiek 
Maciek Gąsławski uratował toną-
cego człowieka. Przeprowadziliśmy 
z nim wywiad, by dowiedzieć się jak 
on widzi to wydarzenie z perspekty-
wy czasu.
Natasza (MRM): Witam.
Maciek: Cześć.
Natasza: Nie bałeś się , że sam 
możesz utonąć ratując tych męż-
czyzn?
Maciek: Wiedziałem, że mogę uto-
nąć ale nie myślałem o tym.
Natasza: Jak szybko podjąłeś decy-
zję o wskoczeniu do wody ?
Maciek: Decyzja była natychmiasto-
wa, choć przypadkowa dziewczyna 
mówiła, żebym tego nie robił.
Natasza: Czy w trakcie akcji ratow-
niczej był moment, w którym pomy-
ślałeś, że nie dasz rady płynąć dalej 
i utoniesz ?
Maciek: Tak, był taki moment czu-
łem, że nie dam rady dalej płynąć, 
ale się nie poddałem.
Natasza: Co dodało Ci sił ?
Maciek: Nadzieja, że Wojtek przeżyje 
mimo, że przestałem wyczuwać puls.
Natasza: Znałeś tych ludzi osobiście ?
Maciek: Nie, nie znałem ich.
Natasza: Czy wiesz co dzieje się z 
mężczyzną, który przeżył?
Maciek: Dokładnie nie wiem, ale z 
tego co słyszałem, nadal pije.

Magdalena 
Maźniewska

Obecnie ma 17 lat i uczęszcza 

do Liceum Ogólnokształcącego im. 

Bolesława Chrobrego w Bielawie. 

Interesuje się zwierzętami, muzyką, 

tańcem. W młodzieżowej radzie jest 

przewodniczącą i sekretarzem, a za-

razem  zajmuje się porządkowaniem 

papierów oraz jest koordynatorką 

spraw dotyczących Sudeckiego Zlo-

tu Młodzieżowego.

Michał Nowicki
Ma 17 lat i uczęszcza do Li-

ceum Ogólnokształcącego nr 2 im. 

Jana Pawła II. Interesuje się spor-

tem, muzyką, elektroniką i kinem. 

W MRM pełni funkcję wiceprzewod-

niczącego. Zajmuje się organizacją 

imprez w MRM i grą w klubie siatkar-

skim „Bielawianka”.

Młode Wiadomości Bielawskie tworzą dla Was:
Klaudia Trzciałkowska -  redaktor naczelny, Natasza Gulka-  z-ca redaktora  naczelnego, Aleksandra Turkie-
wicz- I sekretarz, Sara Sobul- II sekretarz, Oraz pozostali radni i członkowie Młodzieżowej Rady Miasta

Rozmowa z Maćkiem Gąsławskim

Natasza: Czy podziękował Ci za 
uratowanie życia?
Maciek: Nie.
Natasza: Jakie to uczucie uratować 
życie komuś, kto nie potrafi tego na-
wet docenić, podziękować?
Maciek: Nie liczyłem na to, że mi po-
dziękuje, a jedyne uczucie jakie mi 

towarzyszyło to zmęczenie.
Natasza: Byłeś z siebie zadowolo-
ny?
Maciek: Nie pamiętam, to było zbyt 
dawno.
Natasza: Dziękuje za poświęcony 
mi czas.
Maciek: Proszę.

Na pokrytym grubą warstwą 
lodu Zbiorniku Wodnym Sudety od-
były się ćwiczenia funkcjonariuszy 
Straży Pożarnej z Jednostki Ratow-
niczo – Gaśniczej w Dzierżoniowie 
oraz bielawskiej Straży Miejskiej. 

Coroczne szkolenie miało na 
celu doskonalenie wspólnych dzia-
łań na lodzie i usprawnienie akcji ra-
towniczych pod powierzchnią lodu. 
Na miejscu pojawili się więc ratow-
nicy i nurkowie wyposażeni w spe-
cjalistyczny sprzęt. Podczas kilku-
godzinnych ćwiczeń symulowano 
m.in. wyciąganie poszkodowanego 
z przerębli i spod lodu oraz przećwi-
czono udzielanie pierwszej pomocy 

w ekstremalnych warunkach. Wy-
próbowano także niedawno zaku-
piony przez Straż Pożarną sprzęt do 
ratownictwa – specjalne sanie oraz 
ubrania do działań pod lodem. 

Jak zgodnie podkreślali funk-
cjonariusze Straży Pożarnej i Straży 
Miejskiej, tego typu szkolenia są nie-
zbędne, ponieważ w sytuacji zagro-
żenia należy być jak najlepiej przy-
gotowanym do udzielenia szybkiej i 
skutecznej pomocy. Kolejne wspól-
ne ćwiczenia zostaną przeprowa-
dzone podczas najbliższych roz-
topów, czyli w okresie gdy często 
dochodzi do wypadków.

  Łukasz Masyk

Ćwiczenia pod lodem

W dniu 8 stycznia odbył się 
w Warszawie finał VIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu „Polska w 
NATO”. Impreza odbywała się pod 
honorowym patronatem prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego. 
Tegoroczny konkurs realizowany 
był  we współpracy z Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Stałym Przed-
stawicielstwem RP przy NATO oraz 
Pionem Dyplomacji Publicznej Kwa-
tery Głównej NATO.

Wśród 34 finalistów znaleźli 
się 2 uczniowie bielawskiego liceum:                                
Daniel Buczek i Marcin Sepełow-
ski.

Po etapie pisemnym wyłonio-
no 17 finalistów, którzy odpowiadali 
na pytania problemowe przed ko-
misją konkursową. Uczestnikiem 
tej części był Marcin Sepełowski, 
natomiast Daniel Buczek był o 
włos od kwalifikacji do części ust-
nej zawodów. Ostatecznie Marcin 
znalazł się poza grupą 8 laureatów, 
którzy będą brali udział w wizy-

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO”
cie studyjnej w Kwaterze Głównej 
NATO w Brukseli.

Warto jednak podkreślić, że w 
swoim wystąpieniu kończącym tego-
roczne zmagania, przewodniczący 

komisji Rektor Akademii Obrony Na-
rodowej gen. dywizji Romuald Rataj-
czak zwrócił uwagę na bardzo wy-
równany poziom i ogromną wiedzę 
uczestników VIII edycji konkursu.

21 stycznia wzięliśmy udział w 
Ogólnopolskim Festiwalu „Piosenka jest 
dobra na zimę” w Szczecinku. Nasza eki-
pa w składzie: Patrycja Bzdeń, Weroni-
ka Krystek, Jagoda Różycka, Karoli-
na Łopuch, Emilia Hamerlik, Patrycja 
Mizerska, Klaudia Borczyk, Irek Lutz, 
zespoły  FARCIK i Fall In Love zapre-
zentowała się bardzo dobrze i otrzymała 
pochwały od jury, w skład którego wcho-
dzili min. Jolanta Głogowska- muzyk, 
instruktor, twórca Festiwalu Gama  i Olga 
Szwed- aktorka i wokalistka.

W ostatecznej rywalizacji nagro-
dy otrzymali: w I kat. - III miejsce Pa-
trycja Bzdeń (SP 10 Bielawa), w kat. 
II - wyróżnienie Weronika Krystek (SP 
10 Bielawa), w kat. III - I miejsce Emil-
ia Hamerlik (G2 Bielawa), wyróżnienie 
Karolina Łopuch  (G Pieszyce), w kat. 
IV – miejsce III  Ireneusz Lutz. Wyróż-
nienia - zespół  Fall In Love oraz Pa-
trycja Mizerska (G2 Bielawa). 

Opiekunem śpiewającej grupy 
jest Pani Anna Lutz.

Festiwal „Piosenka jest dobra na zimę” z sukcesamiŚwięto Babci i Dziadka to ra-
dosne dni. W każdym przedszko-
lu odbywają się uroczyste akade-
mie, podczas których wnuczkowie 
obdarowują swoich ukochanych 
dziadków laurkami, upominkami i 
radosnymi uśmiechami. Niestety, 
nie wszyscy starsi ludzie mają tyle 
szczęścia.

Właśnie o takich babciach i 
dziadkach pamiętały dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Bielawie, które 
w czwartek 27 stycznia odwiedziły 
pensjonariuszy bielawskiego Domu 
Opieki Społecznej. Wraz z dziećmi 
w placówce tej zagościły: radość, 
śpiew i słoneczne uśmiechy. Dzieci z 
najstarszej grupy przedszkolnej dla 
wszystkich babć i dziadków przygo-
towały wyjątkowo radosny program 
artystyczny i bożonarodzeniowe ja-
sełka. Pensjonariusze ze łzami w 
oczach słuchali kolęd i pastorałek 

Bielawskie przedszkolaki z Przedszkola 
Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi z 

wizytą u samotnych babć i dziadków
śpiewanych przez śliczne aniołki i 
pastuszków, a wielu z nich wzięło 
udział w śpiewach i zabawie. 

Wizyty w bielawskim Domu 
Opieki Społecznej dla dzieci z Nie-
publicznego Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi nie są nowością. 
Już na stałe wpisały się w tradycje 
tej placówki.

Przedszkolaki zawsze z nie-
cierpliwością czekają na te odwiedzi-
ny i możliwość zaprezentowania się 
przed seniorami. Wiedzą bowiem, 
że te chwile radości, które podaru-
ją tym starszym ludziom, są dla nich 
bezcenne. Poza tym same dzieci też 
wiele zyskują. Podczas takich wi-
zyt uczą się okazywania uczuć oraz 
szacunku i życzliwości wobec ludzi 
starszych i samotnych.  

Agnieszka Żyłka
wicedyrektor Przedszkola Niepu-
blicznego z Oddziałami Integracyj-
nymi w Bielawie 
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Dział dziecięco-młodzieżo-
wy Filii nr 2 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Bielawie gościł 
w dniach 12 i 20 stycznia br. mło-
dzież z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Bielawie. Odbyły się 
spotkania pt. „Cienie i blaski życia 
młodego człowieka”. Uczestnicz-
ki szukały odpowiedzi: Od kiedy do 
kiedy trwa czas młodości? Zrobiły li-
stę dobrych (blaski) i złych (cienie) 
stron młodości oraz zastanawiały 
się, ku czemu przez młodość zmie-
rzamy? Wiek dorastania to okres 
przejściowy między dzieciństwem a 
dorosłością. Szybki wzrost fizyczny i 
rozwój psychiczny są na ogół przy-
czyną wielu napięć, stresów i innych 
zaburzeń emocjonalnych, objawiają-
cych się m.in. buntem przeciwko au-
torytetom: rodzicom, szkole. 

Podczas ćwiczenia „Moje imię” 
dziewczyny wypisywały swoje cechy 
charakteru lub ubioru. Początkowo 
zadanie sprawiło trudność, trzeba 
było przecież być szczerym. Młodzi 
uczą się kształtować w sobie po-
trzebne w przyszłości cechy charak-
teru. Wypracować cechy pozytywne, 
a negatywne eliminować. Życie i oto-
czenie nieprzyjaznych ludzi często 
nie pomaga w tym, nie rozpieszcza 
i tworzy blokady.

Bibliotekarka Jolanta Pawlak 
przedstawiła kilkadziesiąt różnych 
poradników dla nastolatków, uczen-
nice porównały tytuł z okładką, prze-
glądały spisy treści, aby wybrać dla 
siebie określony temat (czytaj pro-
blem) związany z życiem młodego 
człowieka. Kilka książek zostało wy-
branych do przeczytania w ośrodku. 
Ciekawą propozycją może być rów-
nież „Moje Bullerbyn” Barbary Gaw-
ryluk o problemie akceptacji wśród 
rówieśników i buncie wobec decyzji 
rodziców. 

Na zajęciach wykorzystane 
zostały teksty przyszykowane przez 
Magdalenę Borzestowską – wy-
chowawcę „Bajka o dwóch ziaren-
kach” (ziarenko – to ja; ziarenko I 
podejmuje trud i ryzyko wzrastania 
a ziarenko II nie ryzykuje i zostaje 
połknięte przez kurę (czytaj życie) 
oraz Jolantę Pawlak – bibliotekarkę 
„Jeden drink” pochodzący z książ-
ki „Balsam dla duszy nastolatka” i 

wiersz „Młodzież” napisany przez 
piętnastolatkę o pseudonimie Asik 
opisujące nieodpowiedzialną zaba-
wę z alkoholem. „Należę do młode-
go pokolenia dla którego liczy się 
chęć palenia oraz gorzki smak wód-
ki po której ich serce potrzebuje od-
trutki”. Trafione w samo sedno. Nie-
prawdaż?!

 Serdeczna i luźna atmos-
fera spotkań pomagała w realizacji 
naszego tematu. Bardzo ważnym 
momentem było odczytanie listów 
młodości spisanych przez uczest-
niczki. Anonimowe wypowiedzi trak-
towały o ważnych sprawach z życia 
nastolatek. Oto cytaty: „Młodość to 
trudny czas... Rodzice przestali 
mi ufać”; „Nie trzeba naśladować 
innych ale każdy ma prawo mieć 
swoje zdanie”; „Nasi rodzice wła-
śnie bardzo często płacą za błędy 
swojej młodości, ale zapłata jest 
gorzka bo dotyczy nas”; „Mło-
dość nie jest fajna ze względu na 
problemy w szkole, na to że trze-
ba przestrzegać pewnych zasad. 
Choć gdyby ich nie było w inter-
nacie, na pewno nie czulibyśmy 
się bezpiecznie”; „Przez towarzy-
stwo, z którym się przyjaźniłam 
brałam narkotyki... Robiłam to z 
kimś kogo bardzo kochałam, kto 
mnie tego wszystkiego nauczył”; 
„Niektóre dziewczyny wspomi-
nają to jako piękny czas. Pierw-
szych miłości. Dla niej to męka, 
chciałabym się zakochać... Czuje 
się niedoceniona, nieatrakcyjna, 
niechciana i niekochana”; „Mło-
da dziewczyna uczy się obycia to-
warzyskiego i jeśli trafia na otwar-
tych i szczerych ludzi zdobywa 
bagaż doświadczeń pomocnych 
w dalszym oby dobrym życiu”.

Podsumowaniem spotkań 
o młodości była praca plastyczna 
„Czas młodości to...”, którą można 
zobaczyć w dziale dziecięco-mło-
dzieżowym Filii nr 2 MBP przy ul. 
Piastowskiej 1. 

 Podziękowania za szcze-
rość, radość i wspólną pracę wy-
chowankom Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Bielawie i ich 
opiekunowi Magdalenie Borze-
stowskiej.

  Jolanta Pawlak 

CIENIE I BLASKI ŻYCIA 
MŁODEGO CZŁOWIEKA

27 stycznia odbyło się pierw-
sze w tym roku spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, którego tema-
tem była twórczość peruwiańskiego 
pisarza Mario Vargasa Llosy. Llosa 
uważany jest za jednego z najwy-
bitniejszych współczesnych pisarza 
świata. Jest laureatem wielu presti-
żowych nagród, a w 2010 roku został 
uhonorowany literacką Nagrodą No-
bla. W swoim dorobku posiada wiele 
powieści, opowiadań oraz sztuk te-
atralnych.  Nasza dyskusja dotyczy-
ła takich utworów jak: ,,Ciotka Julia i 
skryba”, ,,Pochwała macochy”, ,,Kto 
zabił Polomina Molero?” oraz ,,Szel-
mostwa niegrzecznej dziewczynki”. 

I choć pisarstwo Llosy  jest tak  
uznane, w nasze gusta nie trafia. To 
co krytyka uznała za wyrafinowanie, 
naszym zdaniem bliższe jest per-
wersji. Dla Mario Vargasa Llosy nie 
istnieją tematy tabu, szokuje i bul-
wersuje, ale czy naprawdę to świad-
czy o wielkości  i wartości?  

Rozmawiałyśmy także o kon-
trowersjach jakie często w ostatnich 
latach wywołuje swymi werdykta-
mi  Szwedzka Akademia. Byłyśmy 
zgodne, że głównym kryterium są 
względy polityczne.  Pisarstwo Llo-
sy może podobać się mniej lub bar-
dziej. Niewątpliwie nie tylko wypada, 
ale warto je poznać .

Miejska Biblioteka Publiczna
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI czyli 

godzinami o książkach
Wszystkim osobom uczest-

niczącym w spotkaniu serdecznie 
dziękujemy za ciepłą  i serdeczną  
atmosferę. Ogromnie miło było nam 
powitać w naszym gronie nowe oso-
by. Kolejne spotkanie DKK już 24 
lutego br. o godz. 16 w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Stefana 

Żeromskiego 43. Tym razem duża  
zmiana tematu. Mowa będzie o od-
ległych czasach, gdy płyta winylowa 
i dżinsy były w sferze marzeń czyli 
Wojciech Mann i jego ,,Rock Mann-
-czyli jak nie zostałem saksofoni-
stą”.    

  Izabela Fiedler

Internet to medium, z którego 
korzysta już prawie połowa Pola-
ków, a liczba ta stale rośnie. Zaczy-
na utwierdzać się powiedzenie, że 
jeśli nie ma Cię w Internecie, to nie 
istniejesz. 

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bielawie już zaistniała w sieci. www.
mbp.bielawa.pl to adres internetowy 
naszej biblioteki. Wchodząc na www.
mbp.bielawa.pl i klikając w poszcze-
gólne zakładki, potencjalny użytkow-
nik zasięgnie informacji na temat 
biblioteki i jej działalności. Przedsta-
wione są tam informacje na temat 
poszczególnych działów biblioteki: 
wypożyczalni dla dorosłych, działu 
dziecięco-młodzieżowego, czytelni, 
ukazana bieżąca działalność Dys-

kusyjnego Klubu Książki, Pozytyw-
ki, Bielawskiej Placówki Muzealnej, 
działu archiwalno-regionalnego. 

W zakładce Zbiory muzeal-
ne znajdują się zdjęcia wybranych 
eksponatów wraz z ich opisami, w 
zakładce Album Bielawy zobaczy-
my zdjęcia starej Bielawy z opisem 
w języku polskim i niemieckim. Bę-
dziemy informować naszych użyt-
kowników o nowościach zarówno 
książkowych jak i audiobookach. Nie 
zabraknie informacji o imprezach or-
ganizowanych w naszej bibliotece. 

W zakładce Kontakty podane 
są numery telefonów i e-maile do 
poszczególnych działów placówki, 
a zakładka Katalog on-line pozwa-
la sprawdzać zawartość naszego 
katalogu i zamówić książkę do wy-
pożyczenia. Regulamin biblioteki 
określa warunki korzystania z na-
szej placówki oraz usługi świad-
czone przez nas.

Czytelnicy i użytkownicy sieci 
do dzieła!  

  Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna
www.mbp.bielawa.pl

27 stycznia w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyły 
się eliminacje XVI już Dolnośląskie-
go Konkursu Recytatorskiego PE-
GAZIK. Uczniowie bielawskich szkół 

podstawowych i gimnazjów „walczy-
li” o udział w eliminacjach powiato-
wych. 

Jury w składzie: Urszula 
Ubych – kierownik Miejskiej Biblio-

teki Publicznej, Rafał Smoliński – 
instruktor teatralny MOKiS i Jaro-
sław Florczak – animator kultury 
MOKiS po wysłuchaniu 13 uczest-
ników wydało następujący werdykt:

- w kategorii szkół podstawo-
wych: I miejsce - Weronika Krystek  
SP 10 (J. Tuwim „Ptasie radio”), II 
miejsce - Natalia Zygmunt  ESP 7  
(D. Wawiłow „Wędrówka”), III miej-
sce – Jędrzej Piątek STO (R. Go-
ścinny „Mikołajek”) , wyróżnienie 
– Justyna Jankiewicz SP 10 (J. 
Brzechwa „Włos”),

- w kategorii gimnazjów: I miej-
sce – Rafał Hyrnik G1 (M. Świetlic-
ki „ Odciski”, M. Załucki „Wszystko o 
mężczyźnie”), II miejsce – Natalia 
Bajak G2 (K.I. Gałczyński „Dyrek-
tor i pomnik”, M. Musierowicz „Kwiat 
kalafiora”), III miejsce – Katarzyna 
Wiatr G2 (J. Tuwim „Scherzo”,  W.S. 
Reymont „Chłopi”).

Nagrodzone trójki będą re-
prezentować Bielawę na elimina-
cjach powiatowych, które odbędą 
się w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury.  

Eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego PEGAZIK

X Dziecięcy Festiwal Kolęd i 
Pastorałek „Atrium 2011”- Legnica 

Nasi najmłodsi wokaliści z powiatu wzięli udział 25 stycznia w X Dzie-
cięcym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Atrium 2011” w Legnicy. W Festiwalu 
uczestniczyło ponad 80 wykonawców z Dolnego Śląska w wieku 5-13 lat. 
Każdy z uczestników musiał zaprezentować jedną kolędę lub pastorałkę. 
Nasz powiat reprezentowało 12 solistów i dwa zespoły. Jury po wysłucha-
niu wszystkich solistów i zespołów wręczyło statuetki, dyplomy i nagrody. 

Nasze zespoły i soliści spisali się znakomicie zajmując czołowe lokaty:
w kat. do 10 lat 
I m-ce Martyna Abram SP 10 B-wa
I m-ce Patrycja Bzdeń SP 10 B-wa
II m-ce Weronika Połowniak SP1 Pieszyce 

w kat. 11-13 lat
I m-ce Weronika Krystek SP 10 B-wa
II m-ce Jagoda Różycka  SP1 Pieszyce

w kat. zespoły 11-13 lat
I m-ce duet Jagoda Różycka i Weronika Krystek
II m-ce zespół w składzie: Kamila Czerwińska, Weronika Makow-

ska, Patrycja Czyżewska, Karina Warzycha.

Opiekunem artystycznym uzdolnionych dzieci jest p. Anna Lutz. 

Energia słoneczna  
w twoim domu

Miasto Bielawa oraz Stowa-
rzyszenie Wolna Przedsiębiorczość 
zapraszają na bezpłatne spotkanie, 
poświęcone dotacjom na zakup ko-
lektorów słonecznych. 

Warto wziąć udział w warsz-
tatach, ponieważ istnieje możliwość 
otrzymania 45% dofinansowania do 
instalacji kolektorowych, dla wspól-
not mieszkaniowych i właścicieli 
domków jednorodzinnych. 

W trakcie spotkania, które odbę-
dzie się 25 lutego o godzinie 9.00 w Hote-
lu Dębowym, specjaliści z dziedziny odna-
wialnych źródeł energii omówią korzyści 
ekonomiczne i środowiskowe płynące z 
zastosowania instalacji kolektorowych. 

Chętnych do udziału w spotka-
niu prosimy o potwierdzenie swojej 
obecności telefoniczne (74 852 22 27) 
lub drogą mailową (biuro@samorzad-
owy.org.pl). Szczegółowe informacje 
na stronie www.samorzadowy.pl.

  Łukasz Masyk

MOKiS informuje i zaprasza
14-25 lutego – FERIE ZIMOWE – szczegóły na afiszach
2-6 marca - TEATR MOICH SNÓW - to tytuł wystawy fotograficznej Nata-

lii RANI Junik, która zagości w galerii KORYTARZ w pierwszej połowie marca. 
Natalia jest osobą bezgranicznie oddaną sztuce. Studentka kulturoznawstwa. 
Fotografia, teatr, i miłość do kultury arabskiej grają pierwsze skrzypce w jej ży-
ciu. Tak naprawdę, to dzięki tym dziedzinom jest w stanie w jakikolwiek sposób 
egzystować. Poprzez „zatrzymywanie” ulotnych chwil na „stopklatkach” stara 
się wyrażać siebie. Motywy oniryczne to jedna z najważniejszych części two-
rzących jej pasję - to właśnie dzięki snom powstało wiele fotografii. Wystawa 
czynna codziennie 9.00 – 15.30 w weekendy przed seansami filmowymi.
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IX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych  

i UKS-ów w Warcabach Klasycznych 
29 i 30 stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie  odbyły się 

IX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych, 
Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i UKS-ów w warcabach klasycz-
nych pod patronatem Senatora RP Stanisława Jurcewicza. Zawody zor-
ganizowali: Ludowy Warcabowy Klub Sportowy „Złote Piony” oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. W zawodach udział wzięło 60 zawodniczek 
i zawodników z Wrocławia, Świecia, Pęgowa, Krosna, Świdnicy i Bielawy. 
Mistrzostwa rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Senator RP Stanisław Jurcewicz, 
poseł na Sejm Monika Wielichowska. W uroczystości otwarcia Mistrzostw 
wzięli udział również: przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Ja-
cek Grzebieluch, przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżek, 
v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Marek Pyziak, z-ca burmistrza 
Miasta Bielawa Mariusz Pach oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie Andrzej Świerszczewicz i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z od-
działami sportowymi  w Bielawie Dariusz Spychalski.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
- szkoły podstawowe kl. I-III dziewczęta:
I miejsce   - Kamila Misiołek - SP nr 2 Sokół Wrocław
II miejsce  - Karolina Chrzan - Społeczna Szkoła Podstawowa Bielawa
III miejsce - Natalia Chałupka - SP nr 75 Sokół Wrocław
- szkoły podstawowe kl. I-III chłopcy:
I miejsce - Tomasz Kołodziejczyk SP nr 19 Sokół Wrocław
II miejsce  - Kacper Wodyński   Społeczna Szkoła Podstawowa w Bielawa
III miejsce - Paweł Bagiński  SP nr 10 Bielawa
- szkoły podstawowe kl. IV-VI dziewczęta:
I miejsce    - Katarzyna Lament  SP nr 19 Sokół Wrocław 
II miejsce   - Aleksandra Hołub  SP  nr 10 Bielawa
III miejsce  - Karolina Czapla SP nr 4 Bielawa
- szkoły podstawowe kl. IV-VI chłopcy:
I miejsce    - Adam Biadasiewicz  SP nr 26 Sokół Wrocław
II miejsce   - Jakub Gazda  SP nr 14 Krosno
III miejsce  - Filip Puć  SP „Pitagoras” Pęgów
- gimnazja dziewczęta:
I miejsce - Julia Łakomska Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
II miejsce - Katarzyna Szymaszkiewicz Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Jagoda Bajkowska  Gimnazjum nr 29 Sokół Wrocław
- gimnazja  chłopcy:
I miejsce - Oskar Budis Gimnazjum w Świdnicy
II miejsce - Oliwier Salamon  Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Kamil Przygoda  Społeczne Gimnazjum Bielawa
Wyniki Drużynowych Mistrzostw Polski:
I miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa w Bielawie 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 Wrocław
Wyniki UKS-ów:
I miejsce - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „STO” Bielawa
II miejsce - Uczniowski Klub Sportowy „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Uczniowski Klub Sportowy „7” Świecie

Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta dekoracja i wręczanie 
nagród. W turnieju indywidualnym zwycięzcy zajmujący miejsca I-III otrzy-
mali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. W turnieju drużynowym 
zwycięzcy zajmujący  miejsca I-III otrzymali puchary i dyplomy, natomiast za 
miejsca IV-VI zostały wręczone statuetki i upominki.

Nagrody wręczali: Senator RP Stanisław Jurcewicz oraz v-ce Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy Marek Pyziak. 

Puchary dla najlepszego zawodnika Powiatu Dzierżoniowskiego 
otrzymali: Kacper Wodyński oraz Karolina Chrzan ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Bielawie. Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a miłośni-
ków warcabów zachęcamy do wzięcia udziału    w zajęciach, które odbywa-
ją się w każdy piątek o godz. 16.00 w Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Zajęcia 
prowadzi arcymistrz Stanisław Urbanek. Serdecznie zapraszamy!

Sporządził: 
Rafał Wasiak

Koszykarki i koszykarze z SP 
10 Bielawa zakończyli udział w roz-
grywkach Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Rozgrywki rozpoczęły się w li-
stopadzie - Mistrzostwami Bielawy i 
Pieszyc. Drużyny dziewcząt i chłop-
ców wywalczyły awans do Finału Po-
wiatowego, gdzie po zaciętych poje-
dynkach zajęły pierwsze miejsce. 

Następnym etapem rywaliza-
cji był Półfinał Strefy Wałbrzyskiej. 
5 stycznia w hali sportowej SP 10 w 
Bielawie odbył się, w ramach Ogólno-
polskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
PÓŁFINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ 
W KOSZYKÓWCE dziewcząt i chłop-
ców. Rywalizacja pomiędzy drużynami 
była wyrównana, a wyniki wszystkich 
meczów decydowały się do ostatnich 
sekund. Wyniki rywalizacji:

Chłopcy: 
1 miejsce- SP 10 Bielawa 
2 miejsce- PSP Kudowa- Zdrój
3 miejsce- SP 1 Ziębice
Dziewczęta 
1 miejsce- SP Ziębice 2 
2 miejsce- SP 10 Bielawa 

Dwie pierwsze drużyny awan-
sowały do Finału Strefy Wałbrzy-
skiej. Finały odbywały się w Wał-
brzychu na boisku OsiR-u,  gdzie  
drużyny walczyły o awans do Finału 
Dolnośląskiego.

Ostatecznie chłopcy zajęli 4 
miejsce. Natomiast dziewczęta, gra-
jąc do końca wyrównane spotka-
nia, zajęły 2 miejsce w Finale Stre-
fy Wałbrzyskiej. Warto wspomnieć, 
że drużyna dziewcząt złożona była 
z zawodniczek klasy sportowej. To 
pierwszy tak duży sukces młodych 
zawodniczek z DZIESIĄTKI.

Trenerem dziewcząt jest To-
masz Jazowski, a trenerem chłop-
ców- Michał Andrzejewski i Marcin 
Kwasiuk. 

GRATULACJE
  M. Tyrcha

 Sukcesy koszykarek i koszykarzy 
z SP 10 Bielawa

1 lutego odbył się pierwszy tre-
ning siatkówki dla młodzieży w wie-
ku gimnazjalnym. Na pierwszych za-
jęciach Bielawianki Bester pojawiło 
się dokładnie 20 chłopców, chcących 
spróbować swoich sił w tej dyscypli-

Treningi dla gimnazjalistów rozpoczęte !!!
nie sportu. Zdecydowana większość 
z nich pochodzi z Bielawy, ale są tak-
że chłopcy z Dzierżoniowa czy Piławy 
Górnej. Spośród bielawskich szkół 
tylko Gimnazjum nr 1 nie miało swo-
jego przedstawiciela, więc zachęca-
my także młodzież z tejże szkoły do 
uczestnictwa w treningach .

Miejmy nadzieję, że frekwen-
cja na następnych zajęciach nie bę-
dzie mniejsza, a wręcz przeciwnie, 
dołączą do do tej grupy jeszcze inni 
chłopcy. Spośród nich w przyszło-
ści wykrystalizuje się mocna gru-
pa, która na pewno będzie odnosić 
sukcesy w rozgrywkach na Dolnym 

Śląsku. Trener Jarosław Dusza pro-
wadząc podobne grupy w Wałbrzy-
chu, osiągał z nimi wiele sukcesów. 
Świadczy to więc o tym, że jest do-
brym fachowcem w szkoleniu mło-
dzieży w siatkówkę.

Wszystkich gimnazjalistów 
obecnych na pierwszych zajęciach 
oraz tych jeszcze niezdecydowa-
nych zapraszamy na treningi, które 
odbywają się we wtorki i czwartki o 
godz. 17:30 w sali Bielawskiego LO.  
Zajęcia są bezpłatne. 

          Zapraszamy !!!
 Łukasz Gryś
 Rzecznik Klubu

Miejski Ośrodek Kultury i Sztu-
ki w Bielawie wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Bielawy 
udostępnił narzędzie subskrypcji na 
swojej oficjalnej stronie internetowej 
www.mokisbielawa.pl . Wielokrotnie 
otrzymywaliśmy od Państwa informa-
cję, że ktoś spóźnił się z zakupem bi-
letów, nie wiedział o koncercie, chciał 
się dowiedzieć kto wystąpi w tym roku 
na Dniach Bielawy, Sudety Sound, Tolk 
Folku, Sudeckim Lecie czy też Reg-
gae Dub Festival, dlatego postano-
wiliśmy stworzyć narzędzie jakim jest 
subskrypcja, specjalnie dla osób, które 
lubią wiedzieć wszystko jako pierwsze. 
Podając w okienku swój adres e-mail 
będziecie informowani Państwo o ak-
tualnościach kulturalno - imprezowych 
organizowanych przez nasz ośrodek 

oraz instytucje czy też stowarzyszenia 
współpracujące z nami. Osoby, które 
wpiszą się do listy mailingowej, jako 
pierwsze poznają nasze zapowiedzi, 
promocje i wydarzenia. 

Wystarczy wejść na naszą 
stronę internetową www.mokisbiel-
awa.pl i po prawej stronie wpisać 
swój aktualny adres e-mail a na-
stępnie w mailu zwrotnym potwier-
dzić chęć udziału w subskrypcji. W 
każdej chwili można zrezygnować 
z otrzymywania informacji od Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sztuki wpi-
sując ponownie swój adres e-mail i 
zaznaczając opcję “ wypisz z listy”. 

Zachęcamy do skorzystania 
z subskrypcji, teraz nie przegapisz 
swojej ulubionej imprezy! 

  Rafał Smoliński 

Wcześniej o aktualnościach 
kulturalnych i imprezach

KONKURS „W ŚWIECIE BAŚNI” 
Świat baśni to świat dziecięcych 

marzeń, ale i nauka… 

Szczególne miejsce w życiu 
dziecka zajmują baśnie. Utwory te nie 
tylko dostarczają dziecku silnych prze-
żyć emocjonalnych, ale także wszech-
stronnie wpływają na jego rozwój. 
Baśnie wskazują pozytywne postępo-
wania, skłaniają do refleksji i chęci od-
powiedzi na pytania dotyczące świa-
ta pozaliterackiego. Dzięki baśniom 
dziecko uczy się nawiązywać przyja-
zne kontakty ze światem przyrody, do-
strzegać różne zjawiska przyrodnicze, 
cenić oraz dostrzegać dobro, zrozu-
mienie, współczucie, przyjaźń, miłość. 
Poznawanie baśni wpływa również na 
kształtowanie zrozumienia oraz po-
szanowania dla dorobku kulturowego 
własnego narodu i innych narodów. 
Baśnie stanowią jednoznaczny świat 
wartości i dlatego należy zachęcać do 
ich czytania, „ukochania”.

Jedną z najatrakcyjniejszych form 
rozwijania czytelnictwa wśród uczniów 
są konkursy czytelnicze. Upowszechnia-
ją one celowo dobrane książki oraz mo-
tywują uczestników do ich przeczytania.

Niedawno w Szkole Podstawowej 
nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie odbył się szkolny konkurs „W świe-
cie baśni”, w którym wzięło udział 34 
uczniów klas IV. Najlepszą znajomością 
oraz interpretacją baśni różnych auto-
rów wykazali się: Radosław Czekański 
- I miejsce (50 punktów), Natalia Michał-
kiewicz - II miejsce (49 punktów), Marta 
Kaczmarek i Aleksandra Chmielewska 
- III miejsce (46 punktów), Aleksandra 
Żuławnik - IV miejsce (45 punktów).

  J. M. Jonas
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

18-20.02
ZAPLĄTANI godz. 17.00 prod. USA
Złotowłosa księżniczka została 

porwana jako dziecko z zamku swo-
ich rodziców i uwięziona w samotnej 
wieży. Teraz jest już nastolatką, któ-
ra z pomocą pewnego złodziejaszka 
ucieka na wolność i wyrusza w nie-
samowitą podróż. Razem ze swoim 
nowym pomocnikiem musi zmierzyć 
się nie tylko z groźnym pościgiem, 
ale także z… burzą blond włosów. 

OSTATNI EGZORCYZM 
godz. 19.00 prod. USA

Wielebny Cotton Marcus prze-
prowadził w swoim życiu niezliczoną 
liczbę egzorcyzmów. Teraz, na skraju 
wyczerpania fizycznego i ze złamaną 
wiarą zostaje wezwany na niewielką 
farmę w Luizjanie. Na miejscu dowia-
duje się, że chodzi o młodą dziewczy-
nę o imieniu Nell, która ostatnio zaczęła 
dziwnie się zachowywać. Zaniepokojo-
na rodzina obawia się, że ich córka zo-
stała opętana przez diabła. Cotton wy-
ruszając do Luizjany zabiera ze sobą 
kamerę video i postanawia uwiecznić 
swój ostatni egzorcyzm.

25 -27.02
POGRZEBANY godz.18.00 i 

20.00 prod. USA
Prywatny przedsiębiorca zo-

staje porwany w czasie wykonywa-
nia zlecenia w Iraku. Mężczyzna 
budzi się zakopany w trumnie na 
pustyni, a jedynymi przedmiotami, 
jakie przy sobie znajduje są telefon 
komórkowy, świeca i nóż.

  kom lg

IX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych  

i UKS-ów w Warcabach Klasycznych 

29 i 30 stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie  odbyły się 
IX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych, 
Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i UKS-ów w warcabach klasycz-
nych pod patronatem Senatora RP Stanisława Jurcewicza. Zawody zor-
ganizowali: Ludowy Warcabowy Klub Sportowy „Złote Piony” oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bielawie. W zawodach udział wzięło 60 zawodniczek 
i zawodników z Wrocławia, Świecia, Pęgowa, Krosna, Świdnicy i Bielawy. 
Mistrzostwa rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Senator RP Stanisław Jurcewicz, 
poseł na Sejm Monika Wielichowska. W uroczystości otwarcia Mistrzostw 
wzięli udział również: przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Ja-
cek Grzebieluch, przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżek, 
v-ce przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Marek Pyziak, z-ca burmistrza 
Miasta Bielawa Mariusz Pach oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielawie Andrzej Świerszczewicz i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z 
oddziałami sportowymi  w Bielawie Dariusz Spychalski.

 
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
- szkoły podstawowe kl. I-III dziewczęta:
I miejsce   - Kamila Misiołek  SP nr 2 Sokół Wrocław
II miejsce  - Karolina Chrzan Społeczna Szkoła Podstawowa Bielawa
III miejsce - Natalia Chałupka SP nr 75 Sokół Wrocław
- szkoły podstawowe kl. I-III chłopcy:
I miejsce   - Tomasz Kołodziejczyk SP nr 19 Sokół Wrocław
II miejsce  - Kacper Wodyński   Społeczna Szkoła Podstawowa w Bielawa
III miejsce - Paweł Bagiński  SP nr 10 Bielawa
- szkoły podstawowe kl. IV-VI dziewczęta:
I miejsce    - Katarzyna Lament  SP nr 19 Sokół Wrocław 
II miejsce   - Aleksandra Hołub  SP  nr 10 Bielawa
III miejsce  - Karolina Czapla SP nr 4 Bielawa
- szkoły podstawowe kl. IV-VI chłopcy:
I miejsce    - Adam Biadasiewicz  SP nr 26 Sokół Wrocław
II miejsce   - Jakub Gazda  SP nr 14 Krosno
III miejsce  - Filip Puć  SP „Pitagoras” Pęgów
- gimnazja dziewczęta:
I miejsce - Julia Łakomska Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
II miejsce - Katarzyna Szymaszkiewicz Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Jagoda Bajkowska  Gimnazjum nr 29 Sokół Wrocław
- gimnazja  chłopcy:
I miejsce - Oskar Budis Gimnazjum w Świdnicy
II miejsce - Oliwier Salamon  Publiczne Gimnazjum „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Kamil Przygoda  Społeczne Gimnazjum Bielawa
Wyniki Drużynowych Mistrzostw Polski:
I miejsce - Społeczna Szkoła Podstawowa w Bielawie 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie 
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 Wrocław
Wyniki UKS-ów:
I miejsce - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „STO” Bielawa
II miejsce - Uczniowski Klub Sportowy „Pitagoras” Pęgów
III miejsce - Uczniowski Klub Sportowy „7” Świecie

Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta dekoracja i wręczanie 
nagród. W turnieju indywidualnym zwycięzcy zajmujący miejsca I-III otrzy-
mali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. W turnieju drużynowym 
zwycięzcy zajmujący  miejsca I-III otrzymali puchary i dyplomy, natomiast 
za miejsca IV-VI zostały wręczone statuetki i upominki.

Nagrody wręczali: Senator RP Stanisław Jurcewicz oraz v-ce Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielawy Marek Pyziak. 

Puchary dla najlepszego zawodnika Powiatu Dzierżoniowskiego 
otrzymali: Kacper Wodyński oraz Karolina Chrzan ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Bielawie. Wszystkim zawodnikom gratulujemy, a miłośni-
ków warcabów zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach, które odbywają 
się w każdy piątek o godz. 16.00 w Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Zajęcia pro-
wadzi arcymistrz Stanisław Urbanek. Serdecznie zapraszamy!

Sporządził: 
Rafał Wasiak

W dniach 27-30 stycznia na naj-
większej hali lekkoatletycznej w Polsce, 
rozegrano mistrzostwa Polski juniorów 
w lekkiej atletyce. Były to najbardziej 
udane mistrzostwa dla lekkoatletów 
bielawskiego Muflona w historii klubu. 

Piotr Kuśnierz w eliminacjach 
biegu juniorów młodszych na 200 me-
trów uzyskuje czas 22.42 s. Tym rezul-
tatem ustanawia swój rekord życiowy 
ze stadionu i jednocześnie wyrównu-
je rekord powiatu dzierżoniowskiego, 
także ze stadionu!! Wyniki z hali są 
zawsze gorsze o około pół sekundy. 
W finale, do którego Piotr awansował 
z drugim czasem, uzyskuje 22.46 s., 
co dało mu srebrny medal mistrzostw 
Polski!!! Po tych biegach, jest duża na-
dzieja, na biegi Piotrka poniżej 22 se-
kundy na stadionie. Złoty medal był 
tym razem poza zasięgiem możliwości 
naszego zawodnika. Mistrzem Polski 
zostaje Jabłoński z Olsztyna, ustana-
wiając rekord Polski wynikiem 22.17 s. 

Bardzo dużą niespodziankę 
sprawia Damian Tomalik w 7-boju, 
zajmując świetną 6-tą pozycję!!! 
Uzyskuje 4568 pkt. i ustanawia re-
kord naszego powiatu. W poszcze-
gólnych konkurencjach Damian uzy-
skuje wyniki: 60 metrów - 7.50 s, 
skok w dal 6.29 m, kula 6 kg 11.01 
m., skok wzwyż 190 cm., 60 przez 
płotki 9.10 s., skok o tyczce 3.90 m 
(rekord powiatu) bieg na 1000 me-
trów 3:03 min. Tylko Damian wśród 
całej pierwszej ósemki zawodników 
mistrzostw, był z rocznika 1993. Po-
zostali zawodnicy byli z rocznika 
1992, więc za rok Damian będzie 
miał wielką szansę na medal. 

Marcin Baran uzyskuje w kuli 
6 kg 15.92 m!! Wynik ten to również 
rekord naszego powiatu, który po-
zwolił Marcinowi uzyskać 7-me miej-
sce w POLSCE!!. 

Były to udane mistrzostwa i 
oby takich więcej.

Mistrzostwa POLSKI juniorów w Spale

Lekkoatleci  L-LKS „Bielawian-
ka”  sezon  zimowy  2011  rozpoczęli  
startami styczniowymi w  hali  wał-
brzyskiej. Starty  zaliczamy  do  bar-
dzo  udanych. Jest  to  wynik  dobrze  
przepracowanej  części  okresu   
przygotowawczego do  sezonu  let-
niego . 

Zawodnicy  mogą  poszczycić  
się  licznymi  rekordami życiowymi  w  

Udane  starty  w  hali  L-LKS „Bielawianka” 
następujących  konkurencjach  spor-
towych: Małgorzata  Turkiewicz  kula  
4 kg – 9,70 m,  Kamila  Wardencka  
60 m – 8,93 s, skok  w  dal  4,08 m,  
300 m -  50,7 s, Daniel  Osiński  kula  
5 kg – 9,96 m, Michał  Wardencki  60 
m – 8,0 s , skok w  dal  5,31 m, 300 
m – 45,3 s, Bartłomiej  Kulik  60 m – 
7,82 s, 300 m – 42,5 s, Mariusz  Paz-
dan  60 m – 7,92 s.

Trenerzy  L-LKS „Bielawianka”  
zapraszają  wszystkich  chętnych  do  
uprawiania sportu  lekkoatletyczne-
go . Zapisy  i  zajęcia  prowadzone  
są  na  hali  sportowej przy  ul. Ban-
kowej  w  następujących  dniach: po-
niedziałek – środa – piątek  w  godz.  
16,00  -  17,30. Oprócz  tego  w  każ-
dą  sobotę  w  godz. 9,00 – 11,30  
prowadzimy  zajęcia  na basenie  i  
siłowni  „Aquarius”.  

A.C.

W 15. kolejce spotkań III ligi 
dolnośląskiej mężczyzn siatkarze 
Bielawianki Bester pokonali zespół 
AKS Strzegom 3:1. Przed tym spo-
tkaniem obie drużyny miały jeszcze 
szansę na zajęcie drugiego miejsca, 
premiowanego wyjazdem na turnie-
je barażowe o II ligę, ale konieczne 
do tego było zdobycie 3 punktów w 
tym meczu. Udała się ta sztuka bie-
lawianom. Po dobrej, choć czasem 
nerwowej grze, odstawiliśmy z kwit-
kiem sąsiadów zza miedzy i pozo-
staliśmy w grze o drugą pozycję w III 
lidze. W wygranych przez Bielawian 
setach goście nie mieli nic do po-
wiedzenia, bowiem Bielawianka cały 
czas kontrolowała wypracowaną na 
początku przewagę. 

Bielawianka Bester vs. AKS 
Strzegom 3:1 (21, 23, -24, 16)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: K. Stryczniewicz, R. Michalik, 
B. Szymeczko, D. Pacioch, M. Ter-
lecki, M. Polakowski, M. Malczewski 
(libero) oraz A. Kula, J. Budziński, P. 
Sidor, B. Świgoń.

W przerwach pomiędzy setami 
czas publiczności umilał beatboxer 
- bielawianin Wojciech Flejszczak. 
Widzów około 250.

*****

Po siedmiu wygranych z kolei 
nasi siatkarze musieli przełknąć go-
rycz porażki. W meczu w Wołowie 
nasza drużyna po dość słabej grze, 
szczególnie w pierwszym i czwartym 
secie, przegrała 3:1. Set pierwszy 
to początkowo wymiana punkt za 
punkt do stanu po 10 i nagle w na-
sze szeregi wstępuje nieporadność, 
dzięki czemu Wołów odskakuje na 
kilka punktów i dowozi przewagę 
do końca seta. Przegrana pierwsza 
partia, tak jakby ustawiła całe spo-
tkanie, ponieważ aby wywieźć z Wo-
łowa trzy punkty, Bielawianie musieli 
pozostałe trzy sety wygrać. To spra-
wiło, że nasi zawodnicy za bardzo 
się spinali i ich akcje nie wychodziły 
tak jak chcieli. W secie drugim była 
duża szansa na wyrównanie w tym 
meczu, ale dzięki  pomocy sędzie-
go (kontrowersyjna decyzja w samej 
końcówce na korzyść TKKF) Wo-
łów wygrywa tego seta na przewagi. 
Trzeci set to koncertowa gra Biela-
wian, którzy pokazali, że jeszcze w 
tym meczu powalczą - kilku punkto-
we prowadzenie i bezpieczne kon-
trolowanie gry do samego końca. I 
gdy wydawało się, że nasi zawod-
nicy złapali już swój rytm, wówczas 
nastąpił przestój, który wykorzystali 

bardzo dobrze w tym dniu dyspono-
wani zawodnicy z Wołowa. 

TKKF Razem Wołów - Biela-
wianka Bester 3:1 (18, 23, -20, -21)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: K. Stryczniewicz, B. Szymecz-
ko, R. Michalik, D. Pacioch, M. Po-
lakowski, M. Terlecki, M. Malczewski 
(libero) oraz B. Świgoń, W. Malczew-
ski, A. Kula, D. Chmielowiec, J. Bu-
dziński (libero II).

Do drużyny Bielawianki, po 
dłuższej przerwie spowodowaną 
pobytem za granicą, powrócił środ-
kowy Wojciech Malczewski (wy-
chowanek) i w meczu z Wołowem 
wchodząc z ławki rezerwowych da-
wał dobre zmiany. Warto dodać, że 
w meczu tym, trener Andrzej Zema-
nek wystawił do gry dwóch zawod-
ników na pozycji libero, którzy mogli 
się zmieniać między sobą w trakcie 
trwania seta (nowy przepis PZPS).

Po tej porażce nasi siatkarze zo-
stali wyprzedzeni w tabeli przez Wo-
łów oraz Głogów i praktycznie stracili 
szansę na zajęcie drugiego miejsca. 

Chcieliśmy podziękować spon-
sorom klubu Bielawianka Bester Bie-
lawa. Są nimi: Lincoln Electric Bester 
Sp. z o.o. w Bielawie, Exact Systems 
z Częstochowy, Intermarche Bielawa 
– DRUM Sp. z o.o., BROEN S.A. w 
Dzierżoniowie, Urząd Miasta Bielawa, 
Przetwórstwo Mięsne - Jerzy Gaw-
rycki z Bielawy a także sklep Wiktoria 
Elektronik w Bielawie oraz p. Sławo-
mir Laszczyński (usługi budowlane), 
Garaż3 (mechanika samochodowa) 
– p. Grzegorz Pendyk. Dziękujemy 
wszystkim i zachęcamy także inne fir-
my do wspierania naszego klubu.

Zapraszamy do odwiedzania 
strony internetowej klubu www.bie-
lawianka-siatkowka.pl. Tam znajdzie-
cie m. in. zdjęcia z meczu w Wołowie.

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Siódma wygrana z rzędu i awans w tabeli!!!


