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25 stycznia odbyła się sesja 
Rady Miejskiej Bielawy, poświęco-
na głównie rozpatrzeniu projektów 
uchwał.

Radni przyjęli uchwały w spra-
wach:

- zmiany uchwały Nr IX/97/11 
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 
maja 2011r. w sprawie emisji ob-
ligacji Miasta Bielawa oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu 
przez Burmistrza Miasta,

- wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikaty od opłaty za trwały za-
rząd nieruchomościami Gminy Bie-
lawa,

- zmiany uchwały Nr 
XIV/138/11 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 28 września 2011 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w Bielawie,

- zmian budżetu gminy na 
2012 rok,

- odwołania radnego ze składu 
Komisji Promocji Miasta i Współpra-
cy Europejskiej Rady Miejskiej Bie-
lawy,

- zmiany uchwały Nr 
XLIII/311/09 Rady Miejskiej Bielawy 
z dnia 24 czerwca 2009 r. w spra-
wie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 
2007-2013.

Część podjętych na sesji 
uchwał dotyczyła przyjęcia sprawoz-
dań z działalności komisji Rady Miej-
skiej Bielawy za 2011 rok: Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finan-
sów, Komisji Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego, Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Zdrowia, Ko-
misji Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej oraz Komisji Statutowej

Ponadto radni wybrali Leszka 
Stróżyka - przewodniczącego Rady 
do jej reprezentowania w Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia w Dzierżoniowie.

 Barbara Lesiewicz

Obradowali bielawscy radni

Sukcesem zakończyły się sta-
rania Bielawy o refundację kosz-
tów przygotowania dokumentacji 
studyjno-koncepcyjnej, związanej 
z tworzeniem Bielawskiego Parku 
Przemysłowego. Ministerstwo Go-
spodarki, które przed kilkoma dnia-
mi zakończyło podział unijnych 
pieniędzy w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
przyznało Bielawie blisko 320 tys. zł, 
co stanowi 85 % poniesionych wcze-
śniej wydatków.

Tym samym naszemu miastu 
zwrócone zostaną pieniądze, wyda-
ne w latach 2007 - 2010, na opra-

cowanie dokumentacji technicznej, 
niezbędnej m. in do budowy dróg 
wewnątrz nowej części obwodnicy, 
które skomunikowały tereny inwe-
stycyjne. 

Fundusze z Programu POIG 
są pierwszymi, jakie udało się Bie-
lawie pozyskać w ciągu zaledwie 
trzech tygodni nowego roku. Nale-
ży dodać, że w trakcie oceny znaj-
duje się jeszcze kilka innych wnio-
sków złożonych przez miasto. O tym 
czy te starania również zakończą się 
sukcesem, dowiemy się w ciągu naj-
bliższych dni. 

  Lukasz Masyk

320 tysięcy złotych z Ministerstwa Gospodarki

Remonty na ponad 2,6 mln 
zł przeprowadził w minionym roku 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkal-
nych. Najwięcej bo aż 1 mln zł wyda-
no na prace, od których rozpoczyna 
się remonty budynków, czyli wymia-
nę dachów. Nowe pokrycia dacho-
we zyskało 17 budynków, a na 150. 
obiektach przeprowadzono niezbęd-
ne naprawy. Z kolei blisko 350 tys. zł 
wydano na wykonanie nowych ele-
wacji, a 100 tys zł przeznaczono na 
wymianę instalacji gazowych.

W minionym roku bielawska 
spółka dofinansowała również wy-
mianę okien w 22 mieszkaniach, a 
łączne koszty napraw i remontów 
bieżących wykonanych przez bie-
lawski MZBM, wyniosły około 900 
tys. zł.

Oprócz remontów Miejski Za-
rząd Budynków Mieszkalnych sfi-
nansował budowę sieci i przyłącza 
wodociągowego dla budynków przy 
ul. Korczaka. Było to możliwe dzię-
ki wcześniejszemu wykonaniu hy-
droforni. Ważną inwestycją (150 tys. 
zł) był również system wentylacyjny, 
zainstalowany w budynku przy ul. 
Ostroszowickiej 16. 

MZBM: remonty, modernizacje i inwestycje w 2011 roku
Atrakcyjną ofertę dla wszyst-

kich wspólnot mieszkaniowych w 
Bielawie przygotował w minionym 
roku Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych. Wspólnoty, które pla-
nowały remont w swoim budynku, 
a zgromadzony przez nią fundusz 
remontowy nie pozwalał na pełne 
pokrycie kosztów remontów, mogły 
ubiegać się o pożyczkę w bielaw-

skim MZBM. 
Przeznaczona kwota na dofi-

nansowanie w wysokości ponad 30 
tys. zł, pozwoliła przyspieszyć wyko-
nanie remontów o wartości 320 tys. 
zł. Zgodnie z zapowiedziami MZBM-
-u, fundusz pożyczkowy będzie do-
stępny dla mieszkańców również w 
2012 roku. 

  Łukasz Masyk

Tadeusz Szermer – niegdyś 
żołnierz AK, harcerz, ale przede 
wszystkim bielawianin, który przez 
32 lata trenował miejscowych lekko-
atletów - ponownie zamieszkał w na-
szym mieście. Kilka ostatnich lat Ta-
deusz Szermer spędził w jednym z 
dolnośląskich domów spokojnej sta-
rości. W tym czasie marzył jednak o 
tym, żeby móc przeżyć jesień życia 
w swoim ukochanym mieście.

W połowie stycznia 2012 roku 
spełniło się życzenie pana Tade-
usza. Zasłużony bielawianin za-
mieszkał w Domu Pomocy Społecz-
nej przy ulicy Żeromskiego. Teraz 
znów może spotykać przyjaciół i 
znajomych z dawnych lat. 

Tadeusza Szermera oficjalnie 
powitali w Bielawie burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk oraz wiceburmistrz Mar-
iusz Pach. - Pan Tadeusz jest naprawdę 
w doskonałej formie. Rozmawiając z nim 
na wiele tematów, żartując i wspominając 
miniony czas, nie można uwierzyć, że 
honorowy obywatel naszego miasta liczy 
90 lat – podsumował spotkanie burmistrz 
Dźwiniel. W trakcie wizyty władz miasta 
obecna była Barbara Witkowska, córka 
Tadeusza Szermera oraz jego wnuczka 
Marta Witkowska. 

Z pewnością w Bielawie znajdzie 
się wiele osób – przyjaciół, znajomych 
lub po prostu dawnych podopiecznych 

Tadeusz Szermer powrócił do Bielawy
z Klubu Sportowego „Bielawianka”, 
które chciałyby spotkać się z Tadeus-
zem Szermerem. Nasz honorowy 
mieszkaniec z niecierpliwością czeka 
na te wizyty. Aby spotkać się z Tadeus-
zem Szermerem, wystarczy wcześniej 
zadzwonić do Domu Pomocy Społecz-
nej (tel. 74833 41 31) i po prostu umó-
wić się. Na pewno będzie to niezapo-
mniane spotkanie po latach. 

Tadeusz Szermer przez ponad 
30 lat pracy trenerskiej wychował wie-
lu mistrzów Polski oraz setki miłośni-
ków sportu. Historia i osiągnięcia pana 
Szermera sięgają jednak o wiele da-
lej. W czasie wojny należał do Szarych 
Szeregów i Armii Krajowej. Później za-
angażował się w pracę na rzecz harcer-
stwa i lokalnego sportu. Jak mówią jego 
dawni uczniowie - Tadeusz Szermer 
przekazywał podopiecznym nie tylko 
ducha sportowej rywalizacji, ale uczył 
także patriotyzmu i polskich tradycji. Za 
całokształt swojej pracy i działalności 
społecznej, Tadeusz Szermer wyróż-
niony został w 2003 roku tytułem Hono-
rowy Obywatel Miasta Bielawa. 

Życie, karierę sportową i zasługi 
Tadeusza Szermera dla Bielawy, przed-
stawiła Kinga Kowalczyk w filmie do-
kumentalnym „Pan Tadeusz Szermer”. 
Jego premiera odbyła się we wrześniu 
2011 roku. Film zostanie dołączony do 
rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2012”. 

  Łukasz MasykNa turystów, któ-
rzy latem odwiedzą Bie-
lawę, będą czekać udo-
godnienia w poruszaniu 
się po mieście. Jeszcze 
przed sezonem waka-
cyjnym zostanie zamon-
towanych 400 tabliczek 
kierunkowych, które po-
mogą dotrzeć do naj-
ważniejszych miejsc w 
Bielawie.

Osoby odwie-
dzające nasze miasto 
z łatwością dotrą do 
atrakcji turystycznych, 
zabytków, czy miejsc 
użyteczności publicznej. 
Na większości skrzyżo-
wań pojawią się tablicz-
ki wskazujące kierunek 
i odległość na przykład 
do pływalni Aquarius, 

Tabliczki informacyjne dla turystów Ośrodka Wypoczynkowego Sudety, 
wieży widokowej Kościoła WNMP, 
Skateplazy czy Góry Parkowej. 
Oznakowania doczekają się również 
inne miejsca, takie jak Centrum In-
formacji Turystycznej, parkingi, szpi-
tal, policja i urząd. Tabliczki zostaną 
zamontowane w taki sposób, aby 
były pomocne nie tylko kierowcom, 
ale także pieszym. 

Na wykonanie i montaż tabli-
czek miasto pozyskało 100 tys. zł z 
Euroregionu Glacensis. Unijne do-
finansowanie w 95% pokryje kosz-
ty inwestycji, tak więc miasto doło-
ży do całego projektu jedynie około 
5 tys. 

Tabliczki będą uzupełnie-
niem poprzednich działań promo-
cyjnych podejmowanych przez 
bielawski urząd. Z myślą o tury-
stach przygotowano m.in. nową 
stronę internetową miasta, folder, 
mapę i album fotograficzny. 

        Łukasz Masyk
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BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa.
A.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 1137/29 obręb Północ,                           

o  powierzchni 864 m²,  użytek R IIIa, działka ujawniona jest w KW 15432 wraz z udziałem 1/8 
części w działce 1137/34, obręb Północ o pow. 702 m², użytek R IIIa, która stanowi drogę we-
wnętrzną a działka  ta ujawniona jest  w KW 49147. Działki   położone są  w Bielawie  w rejonie 
ulicy  Przemysłowej. Dojazd do nieruchomości od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej.  

Nieruchomość znajduje się w „środkowej” części miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej.  Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy  Przemysłowej i Bohaterów Getta.  Dla 
tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, 
który przeznacza działkę nr 1137/29 obręb Północ pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2012 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1,  pok. Nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).                                                    

B.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 1137/31 obręb Północ                          

o  powierzchni 1422 m²,  użytek R IIIa, działka ujawniona jest  w KW 15432 wraz z udziałem 1/8 
części w działce 1137/34, obręb Północ, o pow. 702 m², użytek R IIIa, która stanowi drogę we-
wnętrzną, a  działka ta ujawniona jest w KW 49147. Działki położone są  w Bielawie  w rejonie 
ulicy  Przemysłowej.  Dojazd do nieruchomości od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej.  

Nieruchomość znajduje się w „środkowej” części miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej. Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy  Przemysłowej i Bohaterów Getta.  Dla 
tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, 
który przeznacza działkę nr 1137/31 obręb Północ pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

C.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 1137/32 obręb Północ o  

powierzchni 1009 m²,  użytek R IIIa,  działka ujawniona jest  w KW 15432 wraz z udziałem 1/8 
części w działce 1137/34, obręb Północ, o pow. 702 m², użytek R IIIa, która stanowi drogę we-
wnętrzną, a działka ta ujawniona jest w KW 49147. Działki położone są w Bielawie w rejonie ulicy 
Przemysłowej. Dojazd do nieruchomości od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej.  

Nieruchomość znajduje się w „środkowej” części miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej. Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy  Przemysłowej i Bohaterów Getta.  Dla 
tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, 
który przeznacza działkę nr 1137/32 obręb Północ pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2012 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).                             

D.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 1137/33, obręb Północ                          

o  powierzchni 705 m²,  użytek R IIIa, działka  ujawniona jest w KW 15432 wraz z udziałem 1/8 
części w działce 1137/34, obręb Północ o pow. 702 m²,  użytek R IIIa, która stanowi drogę we-
wnętrzną, a działka ta ujawniona jest w KW 49147. Działki   położone są  w Bielawie  w rejonie 
ulicy  Przemysłowej. Dojazd do nieruchomości od ul. Bohaterów Getta lub ul. Przemysłowej.  

Nieruchomość znajduje się w „środkowej” części miasta, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej. Infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy  Przemysłowej i Bohaterów Getta.  Dla 
tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, 
który przeznacza działkę nr 1137/33 obręb Północ pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2012 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

E.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana,  oznaczona numerem 653/2  obręb Północ, o  

pow. 647 m². Działka ujawniona jest w KW 15430 położona w Bielawie  w rejonie ulicy  Stefana 
Żeromskiego i  Włókniarzy.

Nieruchomość znajduje się w  „środkowej” części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie 
cmentarza i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka kształtem zbliżona do trapezu. Do-
jazd do nieruchomości  od ul. Stefana Żeromskiego, drogą gruntową. Dla tego obszaru nie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy  Z uwagi na sąsiedztwo 
cmentarza  działkę można zagospodarować na cele niesprzeczne z przepisami ustawy o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych wraz z przepisami wykonawczymi. Gmina przeznaczyła działkę pod 
zabudowę garażową.  Nieruchomość  obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku, gdy nabyw-
cą zostanie  osoba niebędąca dzierżawcą, wydanie nieruchomości nastąpi do dnia 30.06.2012 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2012 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 (II piętro).

Cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć  tysięcy złotych).

F.
Nieruchomość niezabudowana i użytkowana rolniczo,  oznaczona numerem 1190 obręb 

Fabryczna, o  pow. 4830 m², użytek Bp i ŁIII. Działka ujawniona jest w KW 15430, położona w 
Bielawie w rejonie ulicy  Wysokiej. 

Nieruchomość znajduje się w „górnej” peryferyjnej części miasta,  w sąsiedztwie sztucz-
nego zbiornika „Sudety”, będącego centrum rekreacji  i wypoczynku mieszkańców miasta i po-
wiatu. Działka  posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu.  Przez nieruchomość przebiega 
sieć  kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami oraz napowietrzna linia energetyczna wraz ze 
słupem. Część działki jest orientacyjną strefą zalewową potoku Brzęczek, płynącego przy połu-
dniowo - wschodniej granicy działki. Dojazd do działki planowaną do wykonania drogą od ulicy 
Wysokiej. Dla tego obszaru  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Bielawy, który przeznacza ten teren pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. 

Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2012 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w 
Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 255 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć  tysię-
cy złotych).

1. Nieruchomości są  wolne od długów i obciążeń za wyjątkiem nieruchomości wskaza-
nej literą E. 

2. Do cen uzyskanych w przetargach doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
3. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem 

na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK SA. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 
8600 0065  najpóźniej w dniu 05.03.2012r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpły-
wu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

4. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
5. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w cią-

gu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetar-

gowej przed otwarciem przetargu:
-  dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru,  stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsa-

mości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek orga-
nizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktual-
ność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r, Nr 167, poz.1758 z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest 
przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

7. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się na-
bywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

8. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o 
wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bie-
lawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
10. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, 

warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.
11. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca prze-

łoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz 
określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właści-
we służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. 
Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

12.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Go-

spodarki  Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 oraz na 
stronach www.bip.um.bielawa.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Re-
ferat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p),  tel. 74- 832-87-51.

Podczas ferii, jak co roku, Eko-
logiczna Szkoła Podstawowa nr 7 
tętniła życiem. Dzieci, które nie wy-
jechały z Bielawy, miały możliwość 
skorzystać z bogatej oferty przygo-
towanej przez szkołę.  W zorgani-
zowanych zajęciach uczestniczyło  
120 uczniów. Pod czujnym okiem 
opiekunów: R. Sznajder-Zając, B. 
Olejnik, M. Mazur, B. Wszół, E. 

ZIMOWISKO 
W BIELAWSKIEJ „SIÓDEMCE”

Środoń, U. Letniowskiej i W. Kar-
wackiej, pod kierownictwem p. M. 
Cieślik, bezpiecznie i wesoło spę-
dzały czas w godz. 9.00 - 15.00. 
Każdy uczestnik  znalazł tu miejsce 
dla siebie. 

Dwa razy w tygodniu dzieci ko-
rzystały bezpłatnie z Pływalni Miej-
skiej „Aquarius”, gdzie mogły dosko-
nalić naukę pływania lub po prostu 

bawić się w wodzie. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się zajęcia 
sportowe na sali gimnastycznej, za-
bawy w sali korekcyjnej, jak również 
zajęcia komputerowe. Uczestnicy 
półkolonii chętnie brali udział w kon-
kursach, np. karaoke, warcabowym, 
plastycznym czy sportowych. 

Dzieci skorzystały również z 
oferty MOKiS-u,  uczestniczyły w 
projekcjach filmów: „Shrek 4”, „Mi-
kołajek”, „Artur i Minimki 3: Dwa 
Światy”, „Niania i wielkie bum”. 
Wzięły również udział w recitalu ilu-
zjonistycznym w wykonaniu Mistrza 
Łukasza Podymskiego. Dwukrotnie 
odwiedziły Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną, gdzie p. Jolanta Matuszczak 
przygotowała poranki z bajką, a  p. 
Mirosława Ławniczek pokazała, co 
ciekawego może zrobić z papieru.  
Powstały, wykonane z wielką precy-
zją, bałwanki  i serca z gazet i bibuły. 

Natura sprawiła, że były to fe-
rie w prawdziwie zimowej scenerii, 
dlatego większość zajęć odbywała 
się na świeżym powietrzu.  Zorgani-
zowane zostały wycieczki po okolicy, 
podczas których dzieci podziwiały 
przyrodę, bawiły się na śniegu, rzu-
cając śnieżkami czy tworząc fanta-
styczne rzeźby z białego puchu.

Dziękujemy organizatorom i 
sponsorom za zorganizowanie cza-
su wolnego naszym milusińskim.

Barbara Olejnik
Marzena Mazur 
Ferie w „jedynce”

UCHWAŁA Nr XVIII/190/12 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr IX/97/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
25 maja 2011 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Bie-
lawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

W uchwale z maja 2011 r. zmieniła się treść §2, 
§3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2, §4 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, którym 
nadano nowe brzmienie.

UCHWAŁA Nr XVIII/191/12 w sprawie wyraże-
nia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za trwa-
ły zarząd nieruchomościami Gminy

Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty w 
wysokości 99% od opłaty rocznej za oddanie jednostce 
budżetowej Przedszkola nr 4 z siedzibą w Bielawie przy 
ul. Stefana Żeromskiego 18 w trwały zarząd na działal-
ność statutową.

UCHWAŁA Nr XVIII/192/12 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Bielawie

Zmiana dotyczy dopisania  do ulicy Księdza Ro-
mana Biskupa działki geodezyjnej o numerze 1323.

UCHWAŁA Nr XVIII/193/12 w sprawie zmian bu-
dżetu gminy na 2012 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2012 rok wy-
nosi: dochody – 96.060.727 zł, wydatki – 96.622.311 zł.

UCHWAŁA Nr XVIII/194/12 w sprawie odwoła-
nia ze składu Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy

Ze składu komisji odwołano radnego Leszka Stróżyka.
UCHWAŁA Nr XVIII/195/12 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLIII/311/09 Rady Miejskiej Bielawy z 
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 
2007-2013

W uchwale z czerwca 2009 r. uchylono załącznik 
nr 1 i nadano mu nową treść.

UCHWAŁA Nr XVIII/196/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej za 2011 r.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Ko-
misji Rewizyjnej w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/197/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miejskiej za 2011 r.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Ko-
misji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/198/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Plano-
wania i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej za 
2011 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Ko-
misji Planowania i Rozwoju Gospodarczego w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/199/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej za 
2011 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Ko-
misji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/200/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej 
za 2011 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komi-
sji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej w 2011 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/201/12 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Komisji Statuto-
wej Rady Miejskiej za 2011 rok

Radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Ko-
misji Statutowej w 2011 roku.

    Opracowała 
    Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 25 stycznia 2012 roku

Burmistrz Miasta 
Bielawa informuje

Informuję, że z dniem 31 sierp-
nia 2012 r. zamierza się zlikwidować:

- Przedszkole Publiczne nr 7 „Ku-
busia Puchatka” w Bielawie ul. Klonowa 
4, w celu przekształcenia w przedszkole 
niepubliczne. Gmina Bielawa zapewnia 
dzieciom z Przedszkola Publicznego nr 
7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie możli-
wość uczestniczenia w zajęciach w nie-
publicznym przedszkolu powstałym na 
bazie likwidowanego przedszkola lub w 
innych przedszkolach funkcjonujących 
na terenie Bielawy,

- Przedszkole Publiczne nr 3 „Baj-
ka” w Bielawie. Gmina Bielawa zapewnia 
dzieciom z Przedszkola Publicznego nr 3 
„Bajka” w Bielawie możliwość uczestni-
czenia w zajęciach w Publicznym Przed-
szkolu nr 4 w Bielawie z siedzibą przy ul. 
Żeromskiego 18 i oddziałem filialnym w 
bud. przy ul. Grota Roweckiego 7,

- Gimnazjum Ekologiczne z Od-
działami Integracyjnymi nr 3 w Bielawie. 
Gmina Bielawa zapewnia dzieciom z 
Gimnazjum Ekologicznego z Oddziała-
mi Integracyjnymi nr 3 w Bielawie moż-
liwość realizacji obowiązku szkolnego 
w Gimnazjum nr 2 w Bielawie.

Zmiana cennika komunikacji publicznej
Od 1 marca nastąpi zmiana cen biletów w publicznej komunikacji 

miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Średni wzrost cen biletów 
jednorazowych wyniesie 6,33%, biletów okresowych na okaziciela 4,99% 
oraz biletów okresowych imiennych 4,96%. Decyzję o zmianie cennika kon-
sultowano z gminami powiatu dzierżoniowskiego, należącymi do porozu-
mienia w sprawie organizowania komunikacji publicznej - Bielawa, Dzierżo-
niów, Pieszyce, Piława Górna, Niemcza i gmina Dzierżoniów. 

Od marca przykładowa cena biletu jednorazowego miejscowego wy-
niesie 2,40 zł (przed podwyżką -- 2,20 zł), międzymiastowego 3,40 zł (przed 
podwyżką -- 3,20 zł). Natomiast 30-dniowy imienny miejscowy bilet normal-
ny wzrośnie z 64 zł do 67,20 zł, a międzymiastowy z 95,20 zł do 100 zł.

Koszty paliwa to główny składnik cen biletów, a te rosną w zastrasza-
jącym tempie. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ropa podrożała o oko-
ło 30%. Rosnące ceny paliw i materiałów eksploatacyjnych, przekładają się 
na konieczność zwiększenia stawek, jakie gminy powiatu dzierżoniowskie-
go muszą płacić firmom przewozowym.

Warto w tym miejscu dodać, że wpływy z biletów pokryły w minionym roku 
jedynie około 55% kosztów funkcjonowania komunikacji autobusowej w po-
wiecie dzierżoniowskim. Tak więc aby zbilansować przychody i wydatki, gminy 
wchodzące w skład porozumienia, dołożyły z własnych budżetów do komunikacji 
kwotę stanowiącą około 45% kosztów. Mimo zmiany cennika, ten rok również nie 
będzie lepszy pod względem finansowania przez gminy komunikacji publicznej. 

      Łukasz Masyk

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

ności 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2012 z 2 lutego 2012 r. 
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Żyjemy w czasach, kiedy 
mamy coraz mniej okazji do kontak-
tów z ludźmi starszymi. Znikają rodzi-
ny wielopokoleniowe. Świat zmienia 
się na tyle szybko, że wiedza groma-
dzona przez całe życie, szybko się 
dezaktualizuje. Seniorzy nie są już 
postrzegani jako „skarbnica wiedzy 
i mądrości”. Właśnie dlatego zada-
niem nas, wychowawców, nauczy-
cieli, a przede wszystkim rodziców, 
jest uświadomienie ludziom młodym, 
że „Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” (Jan Paweł II).

Młodzież naszej szkoły z opie-
kunami (mgr D. Adamczyk, mgr J. 
Łakomska) kolejny już raz tradycyj-
nie w styczniu zawitała do pensjona-
riuszy miejscowego Domu Pomocy 
Społecznej. Z tej okazji dziewczę-
ta (M. Dajer, A. Mucha, M. Madej, 
W. Turkiwicz, J. Sochacka – kl. I) 
przygotowały program artystyczny 
– bożonarodzeniowy montaż słow-
no-muzyczny oraz wspólne kolędo-
wanie. Spędziliśmy wraz z pensjo-
nariuszami DPS czas, który naszej 
młodzieży pozwolił na chwilkę za-
trzymania się nad losem starszych, 
schorowanych ludzi, których oknem 
na świat są wizyty tych, którzy pra-
gną ich odwiedzić. Cóż, każdy po-

,,Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem” (J. R. Becher)

Bożonarodzeniowe spotkanie uczniów ZSZ CRRiMP z 
pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

winien dzielić się tym co ma. Zwy-
czajnie. Młodzi ludzie mają ogromną 
ilość niewykorzystanej energii, chcą 
i potrafią pozytywnie zmieniać świat, 
choćby ten najmniejszy, wokół sie-
bie. Nie brak im empatii, wrażliwości; 
trzeba tylko dać im szanse, wskazać 
możliwości. Bo każdy z nas ma coś, 
czym mógłby obdarować innych.

To były dla tych młodych ludzi 
chwile, czasem trudne, czasem nie-
mieszczące się w ramach ich mło-
dego, zwariowanego życia, ale jak 
ważne w budowaniu świadomości 
dobrego, wartościowego człowie-
ka. Dziewczęta potrafiły nawiązać 
kontakt, wysłuchać wspomnień, po-
dzielić się swoimi problemami i suk-
cesami, podziwiać rękodzieła senio-
rów.  Uśmiech, a nawet łzy w oczach 
pensjonariuszy ośrodka, pokaza-
ły uczniom, jak ważna w życiu jest 
życzliwość i radość, którą można 
okazać drugiemu człowiekowi. Po-
eta Tadeusz Różewicz w wierszu 
„Przepaść” wyraża myśl: „Rozstę-
pują się straszliwe ciemności nagro-
madzone nad światem (…) kiedy w 
sercu (...) świeci iskierka miłości”. 
Obiecaliśmy, że na pewno będzie-
my rozniecać tę ,,iskierkę miłości” 
poprzez częstsze kontakty, nie tylko 
bożonarodzeniowe.

              Jadwiga Łakomska

Sukces bielawskiego licealisty !
W dniu 5 stycznia odbyły się we Wrocławiu 

zawody międzyszkolne V Olimpiady Tematycz-
nej „Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża 
polskiego w latach 1768-1864”. Bardzo dobrze 
spisał się na tym etapie konkursu uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  w 
Bielawie – Bartosz Sobol z klasy I a. Bartek wy-
grał rywalizację wśród uczniów rejonu wałbrzy-
skiego i z 8 wynikiem w skali całego wojewódz-
twa uzyskał awans do etapu wojewódzkiego, 
który odbędzie się 29 marca br.. Do rywalizacji 

stanie wtedy 12 najlepszych licealistów z Dolnego Śląska.  Do konkursu 
Bartek przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela historii pana Andrze-
ja Sepełowskiego. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie konkursu !

W dniach 23-27 stycznia w 
Powiatowym Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie odbył się 
kurs pt. „Urządzenia i systemy ener-
getyki odnawialnej” dla uczniów III 
klasy w zawodzie technik elektryk 
z Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu. 
Celem kursu było nabycie podsta-
wowych umiejętności w zakresie 
funkcjonowania, montażu i planowa-

Szkolenie uczniów z Wielunia w PCKP w Bielawie

nia nieskomplikowanych systemów 
energetyki odnawialnej wyposażo-
nych w kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, moduły fotowoltaiczne, gene-
rator wiatrowy oraz kotły spalające 
biomasę. Kurs obejmował 37 godzin 
dydaktycznych. W kursie uczestni-
czyło 17 uczniów. 

Wzrost zainteresowania społe-
czeństwa montażem urządzeń ener-

getyki odnawialnej oraz zmieniające 
się przepisy, w tym zakresie, powo-
dują coraz większe zainteresowanie 
przedsiębiorstw  działalnością oraz 
rozwojem w branży energetyki od-
nawialnej. 

Kształcenie specjalistów w za-
kresie energetyki odnawialnej, za 
sprawą wdrożenia nowego zawo-
du - technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, do klasyfi-
kacji szkolnictwa zawodowego, sta-
ło się możliwe dla zainteresowanych 
uczniów z całej Polski.

Wiele szkół w Polsce przygo-
towuje się do uruchomienia kształ-
cenia w tym zawodzie. Nie posia-
dają one tak przygotowanej bazy 
dydaktycznej jak Centrum, dlatego 
w ramach współpracy wysyłają swo-
ich uczniów na zajęcia do Centrum. 
Coraz większym zainteresowaniem 
szkół i instytucji z całego kraju cieszy 
się oferta edukacyjna Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Bielawie. Uczniowie, studen-
ci, słuchacze korzystają z wiedzy, 
doświadczenia oraz bazy techno 
dydaktycznej zdobywanych przez 
wiele lat funkcjonowania Centrum. 
W Centrum odbywają się szkolenia, 
kursy, zajęcia dydaktyczne nie tylko 
dla uczniów z powiatu dzierżoniow-
skiego. 

Tak jak w ubiegłych latach, w 
Dziale Dziecięco-Młodzieżowym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) 
w Bielawie zorganizowane zostały 
ferie zimowe dla dzieci. W tym roku 
biblioteka zaprosiła je na smerfa-
styczne „Poranki z bajką i nie tyl-
ko...”. 

W pierwszym tygodniu 
(17.01-19.01) na warsztaty pro-
wadzone przez panią Mirę Ławni-
czek, której hobby jest rzemiosło 
artystyczne oraz bibliotekarkę Jo-
lantę Matuszczak, przyszły „Pra-
cusie” z Ekologicznego Przed-
szkola Niepublicznego, 
sześciolatki z Niepublicznego 
Przedszkola MONTESSORI oraz 
dzieci z zimowiska z Ekologicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 7 
(ESP nr 7). Zadaniem przedszko-
laków było wykonanie z gazet i ko-
lorowej bibuły serduszek dla Bab-
ci i Dziadka z okazji ich święta, a 
dzieci z zimowiska „lepiły” z tych 
materiałów bałwanki. Robiły to z 
zachwytem i wielkim zapałem przy 
wtórze dziecięcych piosenek. Wła-
snoręcznie zrobione przedmio-
ty „mali artyści” zabrali ze sobą: 
przedszkolaki, by serduszka po-
darować swoim dziadkom, a bał-
wanki na wystawę w szkole. 

W drugim tygodniu fe-
rii (24.01-26.01) znów przybyły 
na zajęcia dzieci z zimowiska z 
ESP nr 7, z zimowiska ze Szko-
ły Podstawowej nr 10 z Oddzia-
łami Sportowymi oraz „Tygry-
ski” i „Puchatki” z Przedszkola 
Niepublicznego z Oddziałami 

Integracyjnymi. Tym razem z za-
pałem i nie mniejszą satysfakcją 
dzieci z tych samych materiałów 
wykonały walentynkowe serdusz-
ka, kwiaty i grzybki- muchomorki. 
Przerywnikiem ich twórczej pracy 
były zabawy integracyjne. Po zro-
bieniu porządku, mogły zapoznać 
się z „Kącikiem dla Malucha” i jego 
mieszkańcami oraz pooglądać so-
bie pięknie ilustrowane bajki.

Podczas spotkań w dziale za-
panował gwar i śmiech. Nie wia-
domo kiedy upłynął czas przezna-
czony na zajęcia i trzeba się było 
pożegnać. Zadowoleni uczestni-
cy obiecali przyjść na następne 
warsztaty zorganizowane w biblio-
tece. 

Miejska Biblioteka Publiczna
Poranki z bajką i nie tylko…

Dziękujemy nauczycielkom: 
Annie Grzebieluch, Ewie Marzec, 
Barbarze Olejnik, Małgorzacie 
Moździerz, Martynie Karpińskiej, 
Ewie Jasion, Barbarze Walczak, 
Monice Rybce i Iwonie Kucinie, 
że zechciały przybyć ze swoimi pod-
opiecznymi do smerfastycznej „Kra-
iny Bajek” oraz za wspólną wspania-
łą zabawę, w której uczestniczyło 
130 dzieci. Zapraszamy wszystkich 
tych, którzy swój wolny czas chcą 
spędzić w sposób twórczy, a nie sie-
dząc tylko przed monitorem kompu-
tera, na spotkania feryjne za rok. A 
więc do zobaczenia.

Ponadto młodych zwolenni-
ków czytania zachęcamy do wstą-
pienia do Działu Dziecięco-Młodzie-
żowego MBP przy ul. Żeromskiego 
43. Zapewniamy, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

 Jolanta Matuszczak

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami/ oraz uchwały nr IX/93/11 Rady Miejskiej Bie-
lawy  z dnia 25 maja 2011 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa, za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU   ZMIANy STUDIUM UWARUNKO-
WAń I KIERUNKóW ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO GMINy BIELAWA

OBSZARU POMIĘDZy GRANICĄ Z GMINĄ 
WIEJSKĄ DZIERŻONIóW A ŁySĄ GóRĄ,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 lutego 2012 r. do 26 marca 2012 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, w Refera-
cie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18, w godzinach 
pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 
marca 2012 r.,  o godz. 10, w sali nr 16 Urzędu. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i 
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Bielawy, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 
z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmiana-
mi/, każdy może wnieść uwagi i wnioski do progno-
zy oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany 
studium. Uwagi i wnioski należy składać w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.biela-
wa.pl  do Burmistrza Bielawy, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wnio-
sek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Bielawy
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu  zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawa

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Zwycięstwo narciarza z Muflona Bielawa
W rozegranym 4 lutego Biegu Pabla w Karłowie, na dystansie 5 km sty-

lem dowolnym zwyciężył Dawid Kucharek. Na dystansie 20 km, w najsilniej 
obsadzonej kategorii Mateusz Łaski zajął 5 miejsce, a Grzegorz Kos miej-
sce 8. Zawody były bardzo trudne, gdyż kilkunastostopniowy mróz dawał się 
mocno we znaki, a dobór smarowania odgrywał wyjątkowo dużą rolę. Poziom 
zawodów podnosili zawodnicy z Czech, a także kilku znanych zawodników z 
Polski, m.in. Radosław Szwade, zwycięzca ostatniego Biegu Gwarków.
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Sukces ucznia Gimnazjum nr 5 !
W dniu 5 stycznia odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Hi-

storycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W tym roku kon-
kurs poświęcony jest dziejom naszego oręża w latach 1768-1864 (Od 
konfederacji barskiej do powstania styczniowego). Zawody odbywały się 
na szczeblu rejonowym we Wrocławiu, Świebodzicach, Polkowicach oraz 
Bolesławcu i uczniowie walczyli o kwalifikację do finału wojewódzkiego. 
Doskonale spisał się na tym etapie konkursu uczeń Gimnazjum nr 5 w Bie-
lawie – Radosław Pohl z klasy III a. Radek wygrał zawody w Świebodzi-
cach uzyskując 93 % pkt. Był to drugi wynik w całym województwie dolno-
śląskim. Komisja konkursowa zakwalifikowała do zawodów wojewódzkich 
23 uczniów z całego województwa i będą oni rywalizowali 29 marca 2012 
r. o awans do etapu centralnego w/w konkursu. Warto dodać, że warunki 
kwalifikacji były bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ uczniowie musie-
li uzyskać przynajmniej 80 % pkt. Do konkursu Radek przygotowywał się 
pod kierunkiem nauczyciela historii pana Andrzeja Sepełowskiego.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w III etapie konkursu !

26 stycznia odbyło się pierw-
sze w 2012 r.  spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki (DKK). Tym 
razem rozmawiałyśmy o rodzimej 
literaturze kobiecej. Tematem spo-
tkania była książka Małgorzaty Gu-
towskiej-Adamczyk „Mariola, moje 
krople….”

Małgorzata Gutowska-Adam-
czyk należy do grona lubianych i 
poczytnych współczesnych pisarek. 
Jest autorką bestsellerowej „Cukier-
ni pod Amorem”. Również „Mariola, 
moje krople…” została ciepło przy-
jęta przez czytelników. Akcja tej za-
bawnej powieści rozgrywa się w 
listopadzie 1981 r., wśród pracowni-
ków pewnego teatru mieszczącego 
się w pewnym prowincjonalnym mia-
steczku na Dolnym Śląsku. W tym 
barwnym towarzystwie jest m.in.: 
znerwicowany dyrektor teatru, jego 
sekretarka – tytułowa Mariola, grupa 
opozycjonistów i niegrzeszący inte-
ligencją – towarzysz sekretarz. Po-
stacie są mocno przerysowane, jed-
nak bohaterom nie można odmówić 
uroku. Klubowicze pozytywnie oce-
nili powieść, która bawi i przywołuje 

wiele wspomnień. Długo rozprawia-
łyśmy o talonach, kartkach, przy-
działach i kolejkach.

„Mariola, moje krople…” to 
lekka, przekorna powieść dobra na 
chandrę i na długie zimowe wieczory. 
Poczucie humoru Małgorzaty Gutow-
skiej-Adamczyk z pewnością przy-
padnie do gustu miłośnikom twórczo-
ści np.  Joanny Chmielewskiej.

Już za miesiąc, 23 lutego br., 
kolejne spotkanie DKK - tym razem 
młodzi gniewni polskiej prozy współ-
czesnej. Rozmawiać będziemy o 
twórczości Michała Witkowskiego 
oraz o najnowszej książce Huberta 
Klimko-Dobrzanieckiego „Bornholm, 
Bornholm”.

Z a p r a s z a m y ! ! ! 
Izabela Fiedler

od lewej Elżbieta Błachut, Izabela Fiedler, Maria Siewruk, Anna Kot, Urszula Ubych, 
Barbara Popiuk, Anna Mroczek, Małgorzata Greiner, fot. Urszula Ubych

Miejska Biblioteka Publiczna

Pierwsze spotkanie DKK w 2012 roku

Zagraj na Sudety Sound
Kto ma ochotę zagrać na kolejnej edycji Sudety Sound? Jest taka 

możliwość. Ogłaszamy konkurs na najlepszego seta. Sety należy przesy-
łać do nas na adres info@sudetysound.pl do 13 lutego 2012! Wykonawca 
najlepszego zestawienia zagra na tegorocznej imprezie godzinny występ!. 

Nadesłane materiały nie mogą być zrealizowane na programach kom-
puterowych służących do miksowania muzyki w czasie rzeczywistym. 

Czas start ! 

30 stycznia w Przedszkolu 
Językowym Europejska Akademia 
Dziecka  w Bielawie oraz Niepublicz-
nym Żłobku Akademia Maluszka od-
był się bal karnawałowy. Wszyst-
kie dzieci przebrały się za ulubione 
postaci z bajek i filmów, tj.  piratów, 
wróżki, księżniczki, biedronki czy 
pszczółki. Barwna grupa przebie-
rańców odwiedziła znajdujący się w 
tym samym budynku bank i złoży-
ła serdeczne życzenia noworoczne 
wszystkim jego pracownikom. 

Po powrocie do sali zaczę-
ły się tańce, zabawy i konkursy. 

Dzieci chętnie brały udział w róż-
nych konkurencjach takich jak ta-
niec owiniętych serpentyną, tor 
przeszkód z niesieniem piłeczki 
na łyżce czy zdobywanie krzesła. 
W zabawach towarzyszyła dzie-
ciom Telewizja Sudecka, która do-
datkowo przeprowadzała z nimi 
krótkie wywiady. Na zmęczonych 
zabawą przebierańców czekał 
słodki poczęstunek w postaci cia-
stek i owoców. Wszystkie dzieci 
bawiły się wspaniale, za co otrzy-
mały dyplomy udziału w  balu kar-
nawałowym.

Bal karnawałowy w Przedszkolu Językowym 
Europejska Akademia Dziecka

Zachęcamy wszystkich tych, 
dla których muzyka jest czymś wię-
cej niż tylko nutami zapisanymi na 
pięciolinii, do wzięcia udziału w 
Przeglądzie Zespołów Rockowych 
„Rockmania”. Impreza skierowa-
na jest do grup muzycznych gra-
jących wszelkie odmiany rocka. To 
doskonała szansa ku temu by po-
kazać się znajomym oraz szerokiej 
publiczności oraz zaprezentować 
swój dorobek artystyczny. Nie sta-
wiamy limitów, zakazów i nakazów. 
Gwarantujemy profesjonalne nagło-
śnienie, akustyków oraz oświetlenie 
dla wszystkich zespołów biorących 
udział w przeglądzie. Najlepsi za-
grają na tegorocznej edycji Sudec-
kiego Lata wśród innych gwiazd 
polskiego showbiznesu, otrzymają 
1000 zł oraz zniżki na sprzęt mu-
zyczny w jednym z największych 
sklepów muzycznych we Wrocławiu 
- Ragtime. 

Na najlepszego wokalistę cze-
ka gotówka 300 zł! 

Aby wziąć udział w imprezie 
wystarczy przesłać do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie 
drogą mailową, pocztową lub też 
dostarczyć osobiście, demo zespo-
łu (3-5 minut) oraz kartę zgłoszenia 
dostępną na stronie www.mokisbiel-
awa.pl. Na zgłoszenia czekamy do 
29 lutego 2012. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich muzyków do wspólnej 
imprezy. Szczegółowe informacje 
udzielane są pod numerem telefo-
nu 74 8333 007 (od 8.00 do 16.00) 
oraz pod adresem rafal@mokis-
bielawa.pl.” 

Przegląd Zespołów Rockowych „ROCKMANIA”

Choroby nowotworowe są 
wciąż największym problemem w 
naszym społeczeństwie – tak mówią 
statystyki. Aby zapobiec nowotworo-
wi potrzeba tak niewiele wystarczy 
tylko wykryć chorobę w jej wcze-
śniejszym stadium. Z tego powodu 
już po raz piąty ruszyła ogólnopol-
ska akcja ,,Mam haka na raka”,  co 
roku akcja podejmuje inną tematykę 
przedstawiając różnego rodzaju no-
wotwory. Odbyły się już kampanie o 
raku piersi, szyjki macicy, prostaty, 
płuc. W tym roku tematyka dotyczy 
bardzo groźnego nowotworu -  raka 
jelita grubego.  Akcja promuje wyko-
nywanie badań profilaktycznych.  

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bielawie  już po raz czwarty 
bierze udział w tego typu akcji. ,,Mam 
haka na raka” to ogólnopolski program 
edukacyjny, który jest skierowany 
do młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych w całej Polsce. Istotą programu 
jest zaangażowanie młodych ludzi w 
stworzenie kampanii społecznej, która 
będzie promowała profilaktykę nowo-
tworową.  Priorytetem akcji jest przede 
wszystkim  przekazanie młodzieży 
wiedzy, za pomocą której skutecznie 
może  walczyć z niską świadomością 
profilaktyki chorób nowotworowych w 
naszym społeczeństwie. W ubiegłym 
roku reprezentacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących jako jedyna  z po-
wiatu dzierżoniowskiego i nieliczna z 
województwa dolnośląskiego dostała 
się do ścisłego finału. Młodzież dosta-
ła zaproszenie na finałową galę, która 
odbyła się w Warszawie!

Coraz częściej słyszymy o 
chorobach jelita grubego, zwłasz-
cza o hemoroidach, czyli żylakach 
odbytu i o nowotworach. Rola jelita 
grubego w organizmie jest bardzo 
ważna, z czego na ogół nie zdaje-
my sobie sprawy. Bardziej interesuje 
nas żołądek, wątroba, dwunastnica. 
Rak tego organu  jest trzecim naj-
częściej spotykanym u kobiet i męż-
czyzn nowotworem. Jest również 
drugim pod względem śmiertelności 
rakiem w Stanach Zjednoczonych. 
Jednak przy wczesnym wykryciu 
daje wysokie szanse na wylecze-
nie. Ten rodzaj nowotworu pojawia 
się, gdy tworzą się nieprawidłowe 
komórki w ściankach jelita grubego 
lub odbytnicy. Rak jelita grubego za-
czyna się od małego polipa lub innej 
narośli na powierzchni jelita. Dlatego 
wczesne jego wykrycie i usunięcie 
może uchronić nas przed bardzo po-
ważną, a nawet śmiertelną chorobą. 
Rak jelita grubego może przez długi 
czas ukrywać się, objawy pojawiają 
się dopiero, gdy choroba osiąga bar-
dziej zaawansowaną fazę.

Ważne są więc takie akcje, któ-
re propagują profilaktykę – przekonu-
ją do zmiany naszych złych nawyków 
i namawiają do częstszych kontro-
li lekarskich. W akcji ,,Mam haka na 
raka” bierze udział zespół z ZSO w 
Bielawie, w składzie: Monique Siecz-
kowska, Aleksandra Cukiernik, Patry-
cja Król, Martyna Walaszczyk i Grze-
gorz Bagiński, opiekę nad zespołem 
sprawuje pani Jolanta Kupis. 

  Monika Cukiernik

ZSO kolejny raz walczy z rakiem!

„Wiadomości Bielawskie” przeważnie raz w miesiącu
Począwszy od miesiąca marca „Wiadomości Bielawskie” będą, poza nielicznymi wyjątkami (czerwiec, gru-

dzień), ukazywały się raz w miesiącu. Na wszelki wypadek, w każdej gazecie znajdzie się informacja o kolejnym 
terminie jej wydania.

Ograniczenie ilości edycji gazety podyktowane jest koniecznością obniżenia kosztów jej wydawania.
Tak przedstawia się planowany terminarz wydawania gazety w 2012 roku: 16 stycznia, 1 i 16 lutego, 1 marca, 

1 kwietnia, 1 maja, 1 i 15 czerwca, 1 lipca, 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada oraz 1 i 16 grudnia.

          Barbara Lesiewicz
          redaktor naczelna
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Marcin Sepełowski z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Biela-
wie zwyciężył w zawodach okręgo-
wych 53. edycji Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, 
rozgrywanej 14 stycznia w Dolnoślą-
skiej Szkole Wyższej. Drugie miej-
sce zajęła Dorota Wieczorkowska 
z XIV LO z Wrocławia, a trzecie To-
masz Wojtczak z Zespołu Szkół nr 2 
z Wałbrzycha.

Tegoroczna 53. edycja Olim-
piady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym była organizowana 
pod hasłem „Etyka w życiu publicz-
nym”. - W tym roku wyjątkowo trudny 
był test pisemny. Tylko 25 osobom, 
spośród ponad 70, udało się prze-
kroczyć wymagany próg 50% po-
prawnie rozwiązanego testu - mówi 
dr Adam Sokołowski, zastępca dy-
rektora Instytutu Bezpieczeństwa i 
Spraw Międzynarodowych DSW, se-
kretarz Komitetu Okręgowego Olim-

piady. Wśród tematów w części pi-
semnej znalazły się m. in. pytania o: 
rozumienie pojęć dysfunkcjonalno-
ści moralnej sfery politycznej i go-
spodarczej, np. klientelizm, kumo-
terstwo, letaprywacja i nepotyzm, 
koncepcje w etyce laickiej czy eu-
ropejskie dokumenty z dziedziny 
ochrony praw człowieka. 

W zawodach okręgowych 
wzięło udział 72. najlepszych Dol-
noślązaków, reprezentujących pra-
wie 50 szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu Dolnego Śląska. Dziewięciu 
z nich w marcu pojedzie do stolicy 
walczyć o ocenę celującą z WOS-u 
na maturze i indeksy na wybranych 
kierunkach studiów w zakresie nauk 
społecznych (m.in. politologia, sto-
sunki międzynarodowe, europeisty-
ka) w większości uczelni w kraju. 

Na osobiste zaproszenie Po-
seł do Parlamentu Europejskiego Li-
dii Geringer de Oedenberg pierwsza 

trójka zwycięzców zawodów okręgo-
wych Olimpiady we Wrocławiu, tak 
jak w ubiegłych latach, pojedzie z 
wizytą do siedziby Parlamentu Eu-
ropejskiego. Najlepsi Dolnoślązacy 
otrzymali także nagrody książkowe 
i prezenty. 

Marcin Sepełowski i Doro-
ta Wieczorkowska już po raz drugi 
będą reprezentowali barwy Dolne-
go Śląska na zawodach centralnych 
w Warszawie. Należy podkreślić, że 
po raz pierwszy od kilku lat ucznio-
wie spoza Wrocławia (5 osób) stano-
wią większą grupę zwycięzców eta-
pu okręgowego nad wrocławskimi 
uczniami (4 osoby). 

Organizatorem zawodów II 
stopnia na szczeblu Okręgu Dolno-
śląskiego jest już po raz piąty Insty-
tut Bezpieczeństwa i Spraw Między-
narodowych Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej. Przewodniczącym Komi-
tetu Okręgowego jest dyrektor Insty-
tutu prof. DSW dr hab. Piotr Mickie-
wicz. Olimpiada jest organizowana 
na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

W tegorocznej edycji Olimpia-
dy jej uczestników w auli DSW do-
pingował osobiście Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Rafał 
Jurkowlaniec. W uroczystym otwar-
ciu zawodów okręgowych wziął rów-
nież udział Poseł na Sejm RP Michał 
Jaros. 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym już po raz 
drugi odbywa się pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego. Dolnośląska Szko-
ła Wyższa znalazła się w gronie 16 
najlepszych uczelni publicznych i 
niepublicznych w kraju, tworzących 
Komitety Okręgowe oraz zaanga-
żowanych w prowadzenie kolejnych 
edycji Olimpiady.

Marcin Sepełowski zwycięzcą Olimpiady

W zaległym spotkaniu pomiędzy 
dwoma najlepszymi drużynami w III lidze 
swoją wyższość udowadnia Bielawian-
ka Bester, pokonując 3:0 wicelidera KKS 
Ren But Złotoryję. Mimo, że wygraliśmy 
to spotkanie  kolejny raz nie tracąc seta, 
to w cale nie było aż tak łatwo i zwycię-
stwo to trzeba było wręcz wydrzeć do-
brze grającym gościom. Mecz stał na 
bardzo wysokim poziomie, a hala wy-
pełniona była po brzegi kibicami. którzy 
w ilości około 400-tu pojawili się na tym 
meczu.  Nasz zespół pokazał monolit, 
zagrało wszystko co tkwi w nim najlep-
szego, ale przede wszystkim wygraliśmy 
to spotkanie w obronie i zagrywce. Chło-
paki wybierali piłki wręcz niemożliwe do 
obronienia a wygrywane długie wymiany 
oraz żywiołowo reagująca bielawska pu-
bliczność jeszcze bardziej dodawała im 
skrzydeł. Na zagrywce brylowali Borkow-
ski i Skibicki, ale także pozostali zawod-
nicy Bielawianki Bester konsekwentnie 
serwowali, utrudniając Złotoryi przyjęcie. 
Cieszy to, że w takim meczu nasi siatka-
rze kolejny raz udowodnili II-go ligowe 
aspiracje. Gratulacje należą się dla tre-
nera, zawodników i całego zarządu.

Bielawianka Bester - KKS Ren 
But Złotoryja 3:0 (19, 19, 20)

Skład Bielawianki Bester: K. 
Kurpiel, B. Jerzyk, B. Szymeczko, P. 
Borkowski, P. Dobrzański, P. Skibicki, 
J. Budziński (libero), oraz D. Pacioch, 
P. Sidor, M. Polakowski, W. Malczew-
ski, K. Stryczniewicz. Trenerzy: A. Ze-
manek i J. Dusza.

Skład KKS Ren But Złotoryja: P. 
Migut, B. Celoch, K. Lewicki, A. Pie-
trzak, P. Płotnicki, R. Gulczyński, M. 
Kozar (Libero 1), oraz M. Maciejewski, 
R. Głowacki, M. Pokrywka, A. Kuczyń-
ski, P. Napora (Libero 2). Trener: Z. 
Mularczyk.

Widzów: 400
Po tym zwycięstwie Bielawian-

ka Bester ma już 7 punktów przewagi 
nad Złotoryją i 9 nad Miliczem, z którym 
mamy jeszcze do rozegrania spotkanie. 

*****
Stracony pierwszy set w sezo-

nie Bielawianki Bester
Przed meczem 15-tej kolejki Mi-

licz zapowiadał, że jedzie do Bielawy 
wygrać przynajmniej jednego seta i tak 
też się stało. Pierwszego seta w sezo-
nie Bielawianka Bester straciła w pierw-
szej odsłonie tego stojącego na bardzo 
wysokim poziomie spotkania. Na prawie 
stu procentowej skuteczności grał w tym 
secie Maciej Zając a wtórował mu na za-
grywce Michał Patykiewicz. Gra jednak 
odmieniła się w drugiej partii, choć łatwo 
wcale nie było, bowiem Milicz doprowa-
dził do remisu w samej końcówce tego 
seta. Jednak trzy ostatnie punkty zdo-
byli Bielawianie i na tablicy wyników po-
jawił się remis 1:1. Wygrana w tej partii 
uskrzydliła nasz zespół i dwie następne 
odsłony zagraliśmy wręcz koncertowo, 
kontrolując wypracowane kilku punk-
towe przewagi. Obie drużyny pokaza-

ły drugoligowy poziom, a kibice, którzy 
szczelnie wypełnili halę, mieli naprawdę 
co oglądać.

Bielawianka Bester – Klub Siat-
karski Milicz 3:1 (-18, 22, 20, 19)

Skład Bielawianki Bester: K. 
Kurpiel, B. Jerzyk, B. Szymeczko, P. 
Borkowski, D. Pacioch, P. Skibicki, M. 
Malczewski (libero), oraz P. Dobrzań-
ski, P. Sidor, M. Polakowski, W. Mal-
czewski, K. Stryczniewicz. Trenerzy: 
A. Zemanek i J. Dusza.

Skład KS Milicz: M. Patykiewicz, 
T. Surtel, A. Olczyk, W. Szczurowski, 
M. Zając, Ł. Wroński, G. Kukla (libero), 
oraz T. Józefowicz, A. Nakonieczny, D. 
Bienkiewicz, Ł. Krupa, M. Stachowiak.

Trenerzy: K. Janczak, M. Pańsz-
czyk.

Widzów: około 400
Bielawianka Bester grała w tym 

dniu wyśmienicie a po zakończeniu spo-
tkania kibice na stojąco skandowali na-
szym siatkarzom DZIĘKUJEMy.

Na trzy kolejki do końca Bielawian-
ka Bester ma 7 punktów przewagi nad 
Złotoryją i 12 nad Miliczem, także jak do-
brze pójdzie to już za tydzień będziemy 
mogli świętować mistrzostwo III ligi dol-
nośląskiej. Aktualna tabela znajduje się 
na http://www.bielawianka-siatkowka.pl/
index.php?i=52

Również chcieliśmy bardzo po-
dziękować za ufundowane nagrody dla 
kibiców:

- właścicielowi Restauracji RO-
DOS w Bielawie, Panu Piotrowi Kiner

- właścicielowi Pizzerii BARIZOLA 
w Dzierżoniowie, Pani Marii Matuszczyk

- Panu Kazimierzowi Aftanas
- Panu Grzegorzowi Jacznik
- dyrekcji OSiR-u w Bielawie za 

wejściówki na basen Aquarius.
*****

ZAPROSZENIE  NA  TRENINGI  
SIATKóWKI

Klub Sportowy Bielawianka - Be-
ster Bielawa serdecznie zaprasza na tre-
ningi piłki siatkowej chłopców z roczników:

1998 r. i 1999 r. – treningi odbywa-
ją się  we wtorki i czwartki w godzinach 
między 15:45 a 17:15 w sali sportowej 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w 
Bielawie na os. Włókniarzy 10

1997 r. i 1996 r. – treningi odbywa-
ją się we wtorki i czwartki w godzinach 
między 17:30 a 19:00 w sali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Bielawie przy ul. Szkolnej 5

Zajęcia prowadzi doświadczony 
trener z Wałbrzycha, pan Jarosław Du-
sza (tel. 502 266 840). 

Treningi oczywiście są bezpłatne. 
Zapraszamy !!!

*****
Dziękujemy za owocną współpra-

cę naszym sponsorom, partnerom oraz 
patronom medialnym i zachęcamy także 
inne instytucje do współpracy. Zaprasza-
my na naszą stronę: www.bielawianka-
siatkowka.pl

Zwycięstwo w meczu na szczycie w siatkarskiej III lidze

Podczas ferii od 16 do 27 
stycznia Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bielawie był organizatorem Grand 
Prix w Pływaniu - Aquarius 2012r. 
W zawodach udział brały dzieci ze 
szkół podstawowych klas I-III oraz 
IV-VI.  Zwycięzcą został zawodnik, 
który w całym cyklu zawodów zdobył 
największą ilość punktów w swojej 
kategorii wiekowej.

KLASYFIKACJA OGÓLNA:

Chłopcy:
Klasa III
Filip Rosół 40 pkt.
Klasa IV
Damian Drzyzga 800 pkt.
Antoni Kotasek 696 pkt.
Jakub Smoliński 504 pkt.
Klasa V
Jakub Bielski 316 pkt.
Kacper Krasiński 76 pkt.
Dziewczęta:
Klasa IV
Zuzanna Mika 720 pkt.

Grand Prix w Pływaniu - Aquarius 2012r.
16-27.01.2012r.

Klasa V
Joanna Bełtowska 720 pkt.
Klasa VI
Natalia Winiarska 640 pkt.

Zawodnicy zajmujący miej-
sca I - III otrzymali medale, dyplomy 
oraz upominki. Wszystkim zawodni-
kom gratulujemy i życzymy samych 
sukcesów sportowych. Już dziś ser-
decznie zapraszamy na kolejną edy-
cję imprezy.

Podczas tegorocznych ferii nie 
mogło zabraknąć zmagań na ma-
cie w naszym mieście. Zapaśniczy 
Klub Sportowy Bielawianka Bielawa 
oraz OSiR w Bielawie zorganizowali 

dla dzieci i młodzieży zajęcia spor-
towo-rekreacyjne. Zajęcia prowa-
dzone były przez całe ferie dwa razy 
dziennie dla poszczególnych grup . 
Treningi zapaśnicze prowadził Pan 

Podsumowanie ferii u grapplerów z Bielawy Władysław Stolarczyk, a zajęcia 
ogólnorozwojowe z elementami sa-
moobrony prowadził Norbert War-
choł. 

Podczas zajęć dzieci miały do 
dyspozycji halę sportową, basen, 
organizowane były wyjścia w góry, 
marszobiegi w lesie oraz gry i zaba-
wy na macie. 

Uwieńczeniem ferii był Po-
wiatowy Turniej Zapaśniczy „Mistrz 
Ferii – 2012”,  w którym wystarto-
wało blisko 50 zawodników z po-
wiatu. 

W czasie ferii nasz klub odwie-
dziło dwóch zawodników z Lubina któ-
rzy przyjechali „szlifować” formę przed 
zbliżającym się sezonem. Maciek Kru-
szewski i Stanisław Tuszyński bardzo 
chwalili sobie pobyt w Bielawie, ocenia-
jąc bardzo dobrze warunki sportowe jak i 
krajobrazowe naszego pięknego miasta.     

19 lutego o godz. 16.00 w sali bielawskiego MOKiSu odbędzie 
się koncert pt. „Usta milczą dusza śpiewa”. Najbardziej znane pieśni o 
miłości z operetek i musicali (min. „Wesoła wdówka”, „Księżniczka czar-
dasza” czy „My fair lady”) zaprezentują Elżbieta Mach - sopran i Jacek 
Szymański - tenor. 

Cena biletu 10 zł - dla szkół i organizacji społecznych jest moż-
liwy zakup w przedsprzedaży biletów dla grup zorganizowanych (pow. 
10 osób) w cenie 8 zł.

Bilety można nabywać od 1 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki.

ZAPRASZAMY NA KONCERT OPERETKOWY!
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17 – 19.02  
POKAŻ KOTKU CO MASZ W 

ŚRODKU godz.19.00 prod. POL
Seria niefortunnych zdarzeń 

stawia na głowie życie dwóch męż-
czyzn – Andrzeja (Jacek Borusiński) 
i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). 
Ojciec Andrzeja (Marian Dziędziel) 
nagle postanawia ożenić się z ta-
jemniczą nieznajomą (Grażyna Sza-
połowska), a wkrótce potem traci 
wszystkie oszczędności. Andrzej, 
próbując desperacko odzyskać stra-
coną fortunę, porywa podejrzaną 
o kradzież dziewczynę (Katarzyna 
Cynke) i… zakochuje się w niej od 
pierwszego uprowadzenia. Tymcza-
sem Zygmunt musi zmierzyć się jed-
nocześnie z natrętnym adoratorem 
(Jacek Braciak) swojej żony (Iwona 
Wszołkówna) oraz brzemiennym w 
skutki romansem nastoletniej córki 
(debiutująca Delfina Wilkońska).

24 – 26.02
WyŚCIG Z CZASEM 

godz.19.00 prod. USA
Świat w niedalekiej przyszło-

ści: aby uniknąć przeludnienia, 
wprowadzono reglamentację czasu 
do przeżycia, który stał się najcen-
niejszym dobrem, powszechnie ak-
ceptowaną walutą wymienialną. Bo-
gaci, których stać, by go kupować, 
mogą żyć wiecznie, biedni muszą 
wykazać się inwencją, by go zdo-
być…

kom lg

14 lutego
g.17.00 MI-NUTKA – II Festiwal  piosenek o miłości –  Teatr Kino MOKiS
19 lutego 
godz. 16:00 – Koncert  USTA MILCZĄ DUSZA SPIEWA czyli DUETy 

MIŁOSNE I CZARDASZE - muzyczne pożegnanie karnawału. Wystąpią: Elż-
bieta Mach – sopran i Jacek Szymański – tenor,  akompaniuje Piotr Łu-
kaszczyk – fortepian. Wykonawcy zapraszają nas w pełną wrażeń karna-
wałową podróż w świat musicalu, operetki oraz pieśni neapolitańskich. W 
programie usłyszymy m.in. najpiękniejsze duety miłosne z KSIĘŻNICZKI 
CZARDASZA, WESOŁEJ WDóWKI, WIKTORII I HUZARA,  BARONA Cy-
GAńSKIEGO, przeboje z My FAIR LADy, PTASZNIKA Z TyROLU I HRABI-
Ny MARICy - cena biletu 8 zł grupowe (przedsprzedaż) - 10 zł indywidualne 

Elżbieta Małgorzata Mach - sopranistka, absolwentka wydz. Wo-
kalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wcześniej ukończy-
ła Liceum Muzyczne w Poznaniu. Debiutowała w Operze Wrocławskiej w 
„Zaczarowanym balu” K.Goertner. Śpiewała w Niemczech, Holandii, Bel-
gii, Hiszpanii, Szwajcarii i Norwegii. Występowała w wielkich inscenizacjach 
Carmen, Aidy i Nabucco we wrocławskiej Hali Ludowej. Obecnie z dużym 
sukcesem koncertuje - śpiewa recitale kameralne muzyki operowej ,operet-
kowej, pieśniarskiej i musicalowej. Sopranistka o ciepłej barwie głosu i ory-
ginalnej osobowości. Zaangażowana w pedagogikę wokalną i instrumen-
talną, prowadzi zajęcia edukacji artystycznej w Centrum Kultury Agora we 
Wrocławiu. Dyrygentka chóru „Aster”.Wybrana do nowych władz Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu Solowego. Zasiada w Radzie Progra-
mowej Radia Wrocław. Pomysłodawca i współtwórca cyklicznych koncer-
tów pt „Dla Przyjaciół”.

Jacek Szymański – solista śpiewak (tenor). Absolwent Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku na wydziale wokalno-aktorskim. Uczestnik kursów i se-
minariów w Bachakademie (Stuttgart), stypendysta klasy mistrzowskiej Stu-
dia Operowego w Kopenhadze.  W latach 1987-1988 śpiewał w Centralnym 
Zespole Artystycznym Wojska Polskiego w Warszawie; w roku 1989 r. miał 
swój oficjalny debiut estradowy jako solista w Requiem W. A. Mozarta (Biel-
sko - Biała); w 1992 r. oficjalny debiut sceniczny wykonując partię Kamila w 
operetce Wesoła Wdówka F. Lehara (Opera Bałtycka w Gdańsku). W 1992 
r. rozpoczął współpracę z Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Operą i Operet-
ką w Szczecinie, w roku 1996 r. współpracę z Operą Nova w Bydgoszczy 
oraz Teatrem Otwartym w Gdańsku, a w 2001 r. - współpraca z Teatrem 
Wielkim w Łodzi oraz Operą Wrocławską. W roku 2009 wziął udział w reali-
zacji opery „Ariadna na Naxos” R. Straussa, w międzynarodowej obsadzie, 
zaprezentowanej na Międzynarodowym Festiwalu w Szeged (Węgry), zare-
jestrowanym i wyemitowanym przez francuski, telewizyjny kanał muzyczny 
MEZZO. Posiada nagrania radiowe, płytowe i telewizyjne. Aktualnie solista 
Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 

26  lutego 
g.12.00  Klub Dobrego Filmu DKF  - PROJEKT MONSTER -  film 

prod. UDA  reż. Matt Reeves 
W przeddzień wyjazdu do Japonii, Rob (Michael Stahl-David) widzi w 

zorganizowanym dla niego przez przyjaciół przyjęciu pożegnalnym, moż-
liwość wyznania uczuć i ostatecznego uporządkowania spraw. Jego plan 
przybiera jednak niespodziewany obrót w chwili, kiedy następuje seria 
gwałtownych wstrząsów. Uczestnicy przyjęcia zastygają w miejscu oglą-
dając wiadomości informujące o trzęsieniu ziemi, po czym pędzą na dach 
starając się przyjrzeć zniszczeniom. Na horyzoncie eksploduje kula ognia. 
Gaśnie...- Teatr Kino MOKiS

27  lutego 
g.11.00 Uniwersytet III Wieku – wznowienie zajęć po przerwie seme-

stralnej  - Teatr Kino MOKiS

Zajęcia stałe:
Studio Piosenki – poniedziałki, czwartki, 16.00 – sala prób
Dziecięce Studio Teatralne – poniedziałki, środy g.16.00 - scena
Teatr „Od dzisiaj” – poniedziałki 17.00 - 21.00  - scena
Chór Kameralny – wtorki 15.30 – 16.30 – sala prób
Teatr „Biel’arte” – wtorki, czwartki 16.30 – 19.00 - scena
Zespół wokalny dorosłych „Quartet” 18.00 – 20.00  – sala prób
Zespół wokalny seniorów Czerwona Jarzębina – sala prób
Zespół wokalny „Erato” – wtorki 16.00 – 20.00 – sala prób
Taniec HIP-HOP – wtorki, czwartki  19.00 (młodzież) środy g.17.30 

(dzieci) - scena

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
INFORMUJE I ZAPRASZA

Choć pogoda zimowa podczas 
tegorocznych ferii nawet dopisała, to 
i tak w salach MOKiSu było gwarno i 
tłoczno. Najbardziej podczas nieod-
płatnych seansów filmowych. Z tej 
propozycji skorzystało kilkaset osób. 

Przez dwa tygodnie, kilkadzie-
siąt osób uczestniczyło we wszyst-
kich zajęciach interaktywnych zaofe-
rowanych przez poszczególne koła 
zainteresowań bielawskiego ośrod-
ka. Pierwszą FERIADĘ, czyli tur-
niej gier komputerowych o tematyce 
sportów zimowych, ukończyło 5 za-
wodników, a najlepszym wśród za-
wodników okazał się Jakub Janicki. 
Miejsce drugie zajął Mikołaj Florczak, 
a trzecie Kamil Klich. W pierwszym 
tygodniu odbywały się warszta-
ty wokalne prowadzone przez Elż-
bietę Zachowską. Dzieci i młodzież 
mogły sprawdzić możliwości swo-

Kapryśna zima nie przeszka-
dza narciarzom biegowym z Muflo-
na Bielawa. W górach śniegu jest 
pod dostatkiem i dzięki temu bie-
lawscy narciarze mogą trenować, 
przygotowując się do startów. Za-
kończone ferie zimowe były okre-
sem szczególnie intensywnych, 
codziennych treningów. Oprócz tre-

Treningi Muflonistów i udane starty
ningów mufloniści zaliczyli udane 
starty w zawodach.

21 stycznia w Andrzejówce od-
był się XII Bieg Skalnika. Na bardzo 
trudnej trasie (pętla wokół Waligó-
ry pokonywana dwukrotnie) o dłu-
gości 13 km Mateusz Łaski zajął 3 
miejsce w biegu stylem dowolnym 
w swojej kategorii wiekowej. Dawid 

Wielkimi krokami zbliża się 
trzecia edycja Festiwalu Niezależ-
nych Filmów Fantastycznych i Hor-
rorów. Już 22 kwietnia okaże się, kto 
zdobędzie statuetkę eFHy, jednak 
na razie trwają przygotowania i roz-
mowy z przyszłymi jurorami i przed-
stawicielami firm z branży filmowej. 

Jednym z nich jest firma SPEC-
TATOR, będąca polskim przedsta-
wicielem stowarzyszenia EuCiGo 
- European Cinema Group of Distri-
butors. W skład tego stowarzyszenia 
wchodzi 11 krajów europejskich, któ-
rych celem jest popularyzacja ambit-
nego i wartościowego, niezależnego 
kina europejskiego. Dlatego też two-
rzy się w Polsce sieć dystrybucyj-
ną, w której wraz z filmami z Europy 
będą dołączane filmy Polskie. 

SPECTATOR poszedł jeszcze 
dalej. Sam ogłasza konkursy filmo-
we, a najlepsze produkcje będzie 
dołączał do dystrybucji poszczegól-
nych tytułów. Tematem pierwszego 
był krótki film grozy czyli horror. Po-
nieważ tematyka jest zbieżna z bie-
lawskim festiwalem, postanowiono 
zewrzeć szeregi i działać wspólnie w 
tym temacie. W skład jury konkursu 
krótkich horrorów wszedł kierownik 
festiwalu Jarosław Florczak, w gro-
nie jurorów byli: Dariusz Gajewski 
- reżyser i scenarzysta, przewodni-

czący Rady „Studio Munka” i autor 
filmu „Warszawa”, dziennikarka i 
prezenterka Magda Miśka Jackow-
ska, Tomaszem Szafrański - reżyser 
i autor scenariuszy do filmów fabu-
larnych i seriali, dziennikarka Anna 
Serdiukow i prezes SPECTATORA 
Marek Poznerowicz, którzy spośród 
nadesłanych kilkudziesięciu filmów 
i wytypowanych z nich najlepszych 
ośmiu, po wnikliwej ocenie wybrali 
najlepszych. Zwyciężył film (anima-
cja) Beniamina Szweda „Rosa alba”, 
a na drugim miejscu znalazł się zwy-
cięzca ubiegłorocznego „eFHa Fe-
stiwal-u” film „Pokój” w reżyserii Mar-
ka Kurzoka. 

Oficjalna prezentacja zwycię-
skich filmów wraz z konferencją pra-
sową z jury konkursu odbyła się w 
Warszawie w dniu 24 stycznia. Na kon-
ferencji tej obecny był również kierow-
nik bielawskiego festiwalu, który przy 
okazji omówił dalszą współpracę przy 
realizacji kolejnych edycji Festiwalu 
Niezależnych Filmów Fantastycznych 
i Horrorów. Jednym z założeń jest pró-
ba stworzenia systemu przekazu infor-
macji oraz wyboru najlepszych filmów 
festiwalowych do dystrybucji ogólno-
polskiej, którą realizowałby właśnie 
SPECTATOR. Decyzje mają w pełni 
zapaść już w kwietniu podczas kolejnej 
edycji „eFHa Festiwal”.

NAJNOWSZE WIEŚCI Z DZIAŁALNOŚCI „EFHA FESTIWAL”

Od lewej Przedstawicielki firmy SPECTATOR, Jarosław Florczak, Anna Serdiukow

Kucharek na dystansie 3 km stylem 
dowolnym uplasował się na 18 miej-
scu.

28 stycznia w Opawie koło 
Lubawki odbył się XIII Bieg Stasz-
ka Bodzka, który był jednocze-
śnie eliminacją do Mistrzostw Pol-
ski Amatorów i dlatego był bardzo 
silnie obsadzony. Ponownie najle-
piej wystartował Mateusz Łaski. W 
biegu stylem dowolnym na 15 km 
zajął 4 miejsce, natomiast Grze-
gorz Kos 5. Zajęte miejsca nie 
odzwierciedlają udanego startu, 
gdyż kategoria, w której sklasyfiko-
wani zostali mufloniści to roczniki 
82-94, oprócz tego w tym sezonie 
obaj starują na dłuższych dystan-
sach niż do tej pory (w zeszłym se-
zonie było to maksymalnie 10 km 
FT i CL). Dawid Kucharek w ka-
tegorii 96-97 zajął 14 miejsce na 5 
km FT. Dla niego początek sezonu 
jest szczególnie trudny. W drugim 
sezonie startów przeszedł do star-
szej kategorii wiekowej i dystanse 
również się zwiększyły (w zeszłym 
sezonie było to maksymalnie 3 km 
FT i 2 km CL).

jego głosu, a te najbardziej chętne 
i uzdolnione po feriach rozpoczną 
działalność solową. Każdy zaintere-
sowany mógł przyjść na zajęcia te-
atralne prowadzone przez Annę Zy-
chowicz i poczuć się przez moment 
aktorem scenicznym lub też, jeśli nie 
chciał tańczyć na lodzie, zatańczyć 
Brake Danc’a pod kierunkiem Jacka 
Jabłońskiego. Z wielkim aplauzem 
przyjęto występ iluzjonisty Mistrza 
Łukasza Podymskiego, a najbardziej 
podobała się wyczarowana walizka 
pełna pieniędzy. Nie zabrakło wra-
żeń dla młodzieży, która mogła obej-
rzeć cała serię filmów o wampirach 
ze zdecydowanie ludzkimi uczuciami. 

Zimowa przerwa w nauce się 
zakończyła. Trzeba powrócić do na-
uki i czekać na wakacje. Wszystkim 
uczniom życzymy samych szóstek i 
promocji do następnej klasy. 

Nawet nigdzie nie wyjeżdża-
jąc z Bielawy można cudownie, w 
sposób aktywny i atrakcyjny spę-
dzić ferie zimowe. Tegoroczne mi-
nęły w sposób pełen zabawy i 
świetnego humoru. Wielkim zainte-
resowaniem cieszyły się na półko-
loniach zimowych turnieje sportowe 
z nagrodami: turniej sportowy ”TOR 
PRZESZKóD” oraz turniej tenisa 
stołowego. Dużo radości sprawiały 
nam też zabawy na sali gimnastycz-
nej, gdzie pod okiem wychowawców 
– nauczycieli wychowania fizyczne-
go, układaliśmy konstrukcje z mate-
racy, huśtaliśmy się na linie lub grali-
śmy w gry zespołowe: DWA OGNIE, 
BEREK itp. Niesamowitych wrażeń 
artystycznych dostarczyły nam po-
kazy iluzjonisty, w których mieliśmy 
możliwość aktywnego uczestnictwa. 
Bardzo podobały się nam również 
seanse filmowe, które w tym roku 
zaproponował nam bielawski MO-
KiS.

W dniach 20 i 26 stycznia byli-
śmy na lodowisku do Świdnicy. Pod 
fachową opieką naszych wycho-
wawców próbowaliśmy swoich sił 
na lodzie. Kaski, których nie lubimy, 
chroniły nasze ”mózgi” przed zamar-

Minęły ferie....
znięciem i stłuczeniem. Wyjazdy spra-
wiły nam niesamowitą frajdę. Braliśmy 
również udział w różnych konkursach, 
wykazując się swoimi możliwościami i 
uzdolnieniami. Nasze prace plastycz-
ne wywieszaliśmy w ”MINI GALERII” 
prac półkolonijnych.

Byliśmy też na ”Leśnym Dwor-
ku”; weszliśmy na Platformę Wido-
kową. Dla niektórych z nas było to 
pierwsze wejście na ten punkt wido-

kowy Bielawy. Podziwialiśmy widoki 
i panoramę miasta, piekliśmy kiełba-
ski, zjeżdżaliśmy z górki, bawiliśmy 
się na śniegu. Harcom i zabawom 
na śniegu nie było końca. Wszystkim 
dopisywał świetny humor.

Ferie bardzo szybko nam minę-
ły i przyszedł moment na podsumo-
wanie. Uznaliśmy, że był to dla nas 
bardzo mile, ciekawie i atrakcyjnie 
spędzony czas, na pamiątkę którego 
wszyscy otrzymali ”dyplomiki” uczest-
nika ferii oraz słodki poczęstunek.

                Grażyna Grabczak 

FERIE 2012 W MOKiS-ie


