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Kilkudziesięciu przedsię-
biorców oraz przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych wzięło 
udział w spotkaniu noworocz-
nym z burmistrzem Bielawy. Ry-
szard Dźwiniel podsumował to, 
co wydarzyło się w mieście w mi-
nionych miesiącach oraz przedsta-
wił plany samorządu na 2014 rok. 
Spotkanie po raz pierwszy odby-
ło się w Dolnośląskim Inkubatorze 
Art-Przedsiębiorczości.

Mówiąc o osiągnięciach, 
burmistrz podkreślił dwa rekor-
dowe – największy budżet gminy 
w całym powiecie i potężne fun-
dusze, jakie udało się pozyskać z 
różnych źródeł, w tym z Unii Euro-
pejskiej (23,5 mln złotych). Mowa 
była również o nowych inwesto-
rach w podstrefie ekonomicznej 
i parku przemysłowym, czyli fir-
mach - Techspring, Frech Tools Po-
land oraz DK System. 

Ryszard Dźwiniel przypo-
mniał, iż w minionym roku udało 
się zrealizować w Bielawie kilka 
ważnych dla miasta inwestycji, 
takich jak: Dolnośląski Inkubator 
Art-Przedsiębiorczości, Ekologicz-

Spotkanie noworoczne z przedstawicielami biznesu i stowarzyszeń
ne Centrum Odzysku (nowocze-
sna sortownia odpadów), „Sowie 
Wzgórza” (2 budynki wielorodzinne 
wewnątrz Alei Jana Pawła II) oraz 
Interaktywne Centrum Poszanowa-
nia Energii. W 2013 roku przebudo-
wano również ulice Żeromskiego, 
Kilińskiego i Pułaskiego oraz zmo-
dernizowano budynek Szkoły Pod-
stawowej nr 10. 

Podczas spotkania, które od-
było się 8 stycznia, wiceburmistrz 
Andrzej Hordyj zaprezentował 
gościom najważniejsze zało-
żenia Strategii Rozwoju Gminy 
Bielawa na lata 2014-2020. Omó-
wiono również plany miasta na naj-
bliższe miesiące. 

Na zakończenie burmistrz 
złożył gościom życzenia noworocz-
ne i podkreślił, że - mimo kryzysu 
gospodarczego, miasto radzi so-
bie całkiem dobrze w sferze finan-
sowej. Co ważne, Bielawie udaje 
się również przyciągać zewnętrz-
nych inwestorów, którzy stworzą 
kilkadziesiąt nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców – dodał Ryszard 
Dźwiniel. 

  Łukasz Masyk

W styczniowym numerze 
Wiadomości Bielawskich pisaliśmy 
o tym, że Bielawa jako jedyne mia-
sto w powiecie dzierżoniowskim 
zdobyła dofinansowanie w wysoko-
ści blisko 2 mln złotych w ramach 
tegorocznych „schetynówek” (Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych). Warto jednak dodać, 
że stało się to mimo braku wspar-
cia ze strony starosty powiatu Ja-
nusza Guzdka (PO) oraz koalicyj-
nej większości radnych (PO i OBS) 
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Bielawa prosiła samorząd po-
wiatu o wsparcie, ponieważ sys-
tem oceny składanych wniosków 
do „schetynówek” preferuje inwe-
stycje realizowane w partnerstwie. 
Platforma Obywatelska i Obywa-
telski Blok Samorządowy głosami 
swoich radnych, pozbawili Bielawę 
należnych punktów, czym znacznie 
zmniejszyli szansę naszego miasta 
na otrzymanie funduszy ze „sche-
tynówek”. 

Bulwersującym jest fakt, że 
wsparcia projektowi, który zakła-
dał przebudowę ulic: C.K Norwida, 
B. Prusa i K.K Baczyńskiego, nie 
udzieliło dwóch radnych z Bielawy 
- Jacek Grzebieluch (PO, prze-
wodniczący Rady Powiatu) i Piotr 
Łyżwa (kandydat Platformy Oby-
watelskiej w wyborach na burmi-
strza Bielawy w 2010 r.).  

Na szczęście, polityczna de-
cyzja samorządu powiatu, która 

zapadła stosunkiem głosów 12:10, 
nie zaszkodziła Bielawie i projekt 
złożony przez Urząd Miejski został 
zakwalifikowany do dofinansowa-
nia przez komisję oceniającą. 

Niestety dla mieszkańców 
Bielawy, którzy liczyli w tym roku na 
budowę rond na skrzyżowaniach 
ulic: Żeromskiego – Bohaterów 
Getta i Bohaterów Getta – Wolno-
ści, nie mamy dobrych informacji. 
Z wniosku o modernizację drogi 
Bielawa-Pieszyce złożonego przez 
powiat dzierżoniowski do „schety-
nówek”, wycofane zostały decyzją 
zarządu powiatu wspomniane wy-
żej inwestycje. Polityczna decyzja 
zarządu kosztowała powiat 3 mln 

Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego – Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa 
przeciwko inwestycji w swoim mieście

złotych, ponieważ o dotację w ta-
kiej wysokości ubiegał się powiat 
we wniosku, który nie został wybra-
ny do dofinansowania. 

Budowa rond w Bielawie da-
łaby o wiele większe szanse na po-
zyskanie środków w ramach „sche-
tynówek”, ponieważ w tej edycji 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych preferowano 
wnioski zwiększające bezpieczeń-
stwo i rozwiązujące problemy ko-
munikacyjne na skrzyżowaniach. 
Szkoda tylko, że po raz kolejny 
polityczne decyzje podejmowane 
przez samorząd powiatu, negatyw-
nie odbijają się na mieszkańcach 
naszego miasta. 

Wiemy już jakie kluby i ile pie-
niędzy otrzymają na swoją dzia-
łalność z budżetu miasta w 2014 
roku. O podziale środków zdecy-
dowała komisja konkursowa, po-
wołana przez burmistrza Bielawy, 

w oparciu o wnioski złożone przez 
stowarzyszenia sportowe.

Jak co roku, o wysokości przy-
znanej dotacji decydowała ilość za-

730 tysięcy złotych na sport w 2014 roku

Zainwestuj w strefie ekonomicznej - konferencja dla przedsiębiorców

W tym wydaniu gazety m.in. :
str. 3 – Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy – obrazowe 

przedstawienie uchwalonego budżetu na rok 2014
str. 4-7 – I część podsumowania najważniejszych dokonań i wyda-

rzeń w 2013 roku

Prezes Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Invest-
-Park Barbara Kaśnikowska i 
burmistrz miasta Bielawa Ryszard 
Dźwiniel zapraszają przedsiębior-
ców do udziału w konferencji pod 
hasłem „Szanse i warunki inwesto-
wania w Bielawie i Dzierżoniowie”. 
Spotkanie z przedstawicielami 
firm odbędzie się 6 lutego w 
Dolnośląskim Inkubatorze 
Art-Przedsiębiorczości w Bie-
lawie.

Konferencja ma na celu 
zachęcenie przedsiębiorców 
do inwestowania na teren-
ach WSSE Invest-Park w 
Bielawie i Dzierżoniowie. 
Zalety tych lokalizacji promo-
wać będą przedstawiciele obu 
miast oraz przedstawiciel za-

rządu strefy ekonomicznej. Za-
prezentowane zostaną również 
dostępne na rynku bankowym for-
my finansowania projektów inwe-
stycyjnych. Poniżej program kon-
ferencji:

11:30 – 12:00 Otwar-
cie spotkania: Przedsta-
wiciel zarządu WSSE „IN-

VEST-PARK”, Przedstawiciel 
Miasta Bielawa, Przedsta-
wiciel Miasta Dzierżoniów 
12:00 – 13:00 Samorząd lokal-
ny przyjazny przedsiębiorcy: 
Prezentacja Miasta Bielawa, 
Prezentacja Miasta Dzierżoniów

13:00 – 13:30 Możliwości 
inwestowania w WSSE „INVEST-

PARK”: Małgorzata Włochal 
– Departament Obsługi Inwe-
stora, Maciej Tyszka – Departa-
ment Obsługi Inwestora

13:30 – 14:00 
Formy finasowania pro-
jektów inwestycyjnych: 
Bank Zachodni BZ WBK 
14:00 - 15:00 Poczęstunek 
oraz konsultacje indywidu-
alne 

 Łukasz Masyk

Jacek Grzebieluch - prze-
wodniczący Rady Powiatu

Radny Piotr Łyżwa 
(pierwszy z prawej)

Prezydium Rady Powiatu - drugi 
z lewej Jacek Grzebieluch

Uczestnicy noworocznego spotkania z burmistrzem

dokończenie na str. 2
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730 tysięcy złotych na sport w 2014 roku

wodników uczestniczących w zaję-
ciach, a także zasoby kadrowe oraz 
dotychczasowe osiągnięcia klubów. 

730 tysięcy złotych, bo tyle 
wynosiła pula pieniędzy w kon-
kursie, trafi między innymi do siat-
karzy, zapaśników, piłkarzy, pływa-
ków, lekkoatletów oraz futbolistów 
amerykańskich. Oprócz tego mia-
sto wspomoże działalność warca-
bistów, koszykarzy, wędkarzy i ko-
larzy górskich. Kluby wykorzystają 
dotację na szkolenie dzieci i mło-

dzieży z naszego miasta, a tak-
że na zajęcia dla osób dorosłych. 
Szczegółowy wykaz klubów na-
grodzonych w konkursie zosta-
nie opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Jeśli chodzi o finansowanie 
sportu w 2014 roku, to jeszcze nie 
wszystko. W nadchodzących miesią-
cach miasto rozdysponuje 44 tysiące 
złotych na stypendia dla utalentowa-
nych zawodników oraz 80 tysięcy zło-
tych, jako dofinansowanie dla kadry 
trenerskiej bielawskich klubów. 

  Łukasz Masyk

podjęte na sesji nadzwyczajnej 
w dniu 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLV/438/13 
w sprawie zmiany uchwały 
XXXIX/395/13 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie przekazania środków fi-
nansowych na Fundusz Wspar-
cia Policji

Nastąpiła zmiana §1, który 
otrzymał następujące brzmienie:

„Przekazuje się środki finan-
sowe z budżetu gminy na rok 2013 
na Fundusz Wsparcia Policji w wy-
sokości 37.500,00 zł (słownie: trzy-
dzieści siedem tysięcy pięćset zło-
tych) w tym:

1) kwotę 34.240,00 zł na za-
kup radiowozu dla Komisariatu Po-
licji w Bielawie,

2) kwotę 3.260,00 zł na za-
kup latarek na doposażenie wy-
działu prewencji Komisariatu Policji 
w Bielawie.”

UCHWAŁA Nr XLV/439/13 w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2013 rok

Po dokonanych zmianach 
budżet na 2013 rok wynosił: do-
chody – 100.638.567 zł, wydatki – 
103.032.330 zł.

UCHWAŁA Nr XLV/440/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Bielawa

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

UCHWAŁA Nr XLV/441/13 w 
sprawie udzielenia upoważnie-
nia Dyrektorowi Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Bielawie

Radni udzielili Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej upo-
ważnienia do prowadzenia postę-
powań oraz wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach do-
datku energetycznego.

*****
podjęte na sesji w dniu 30 

grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/442/13 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Bielawa

Radni przyjęli Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Bie-
lawa.

UCHWAŁA Nr XLVI/443/13 
Uchwała Budżetowa

Uchwała ta w całości została 
zamieszczona w poprzednim Wy-

daniu Wiadomości Bielawskich. 
Przypomnę tylko, że wysokość do-
chodów w 2014 roku ustalono w 
kwocie 106.155.855 zł, a wydatków 
w kwocie 105.391.595 zł.

UCHWAŁA Nr XLVI/444/13 
w sprawie określenia stawki do-
tacji przedmiotowej dla zakładu 
budżetowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Bielawie oraz okre-
ślenia szczegółowych zasad i 
trybu udzielania i rozliczenia tej 
dotacji

Radni ustalili stawki dota-
cji przedmiotowej w odniesieniu 
do poszczególnych obiektów oraz 
stawkę dotacji przedmiotowej w 
wysokości 53.124,50 zł na zajęcia 
na basenie dla uczniów wszystkich 
szkół i przedszkoli z terenu Biela-
wy i stawkę dotacji przedmiotowej 
w wysokości 320.330 zł na imprezy 
sportowe organizowane zgodnie z 
kalendarzem imprez na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLVI/445/13 
w sprawie pozbawienia części 
drogi kategorii drogi gminnej w 
Bielawie

Pozbawia się część drogi 
gminnej nr 117946D (ulica Nowo-
bielawska), oznaczonej numerem 
geodezyjnym 390/1, obręb Nowa 
Bielawa, o powierzchni 178 m2, ka-
tegorii drogi gminnej i wyłącza się 
ją z użytkowania.

UCHWAŁA Nr XLVI/446/13 
w sprawie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg gminnych

Radni ustalili przebieg istnie-
jących dróg gminnych zlokalizowa-
nych na terenie miasta Bielawa.

UCHWAŁA Nr XLVI/447/13 
w sprawie Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
Bielawie na rok 2014

Radni przyjęli Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
Bielawie na rok 2014.

UCHWAŁA Nr XLVI/448/13 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Dzierżo-
niowskiemu w związku z reali-
zacją inwestycji pn. „Inkubator 
technologiczny efektywności 
energetycznej w budownictwie”

Radni wyrazili zgodę na 
udzielenie z budżetu Gminy Biela-
wa pomocy finansowej Powiatowi 
Dzierżoniowskiemu z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. „In-
kubator technologiczny efektywno-
ści energetycznej w budownictwie”. 
Pomoc zostanie udzielona w for-

mie dotacji celowej w wysokości do 
500.000,00 złotych.

UCHWAŁA Nr XLVI/449/13 
w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2013 rok

Budżet po dokonanych zmia-
nach na 2013 rok wyniósł: docho-
dy – 100.891.626 zł, wydatki – 
103.285.389 zł.

UCHWAŁA Nr XLVI/450/13 
w sprawie wydatków, które nie 
wygasają z upływem 2013 roku

Ustalono wykaz i plan finan-
sowy wydatków ujętych w budżecie 
gminy w roku 2013, które nie wyga-
sają z dniem 31 grudnia 2013 roku.

UCHWAŁA Nr XLVI/451/13 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXI/314/12 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Bielawa

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

UCHWAŁA Nr XLVI/452/13 
w sprawie planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 
2014 rok 

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XLVI/453/13 
w sprawie zmiany planu pra-
cy Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej na I półrocze 2014 
roku

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na I półrocze 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLVI/454/13 
w sprawie planu pracy Komisji 
Planowania i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Miejskiej na I pół-
rocze 2014 roku

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na I półrocze 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLVI/455/13 
w sprawie planu pracy Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia Rady Miejskiej na I pół-
rocze 2014 roku

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na I półrocze 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLVI/456/13 
w sprawie planu pracy Komisji 
Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej Rady Miejskiej na I 
półrocze 2014 roku

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na I półrocze 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLVI/457/13 
w sprawie planu pracy Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej na I 
półrocze 2014 roku

Radni przyjęli plan pracy ko-
misji na I półrocze 2014 roku.

          Barbara Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

Ponad 34 tysiące złotych 
zebrano podczas 22. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Bielawie. Mieszkańcy 
wrzucali pieniądze do puszek na-
leżących do wolontariuszy, których 
tym razem na ulicach miasta było 
aż 170. Najmłodszy wolontariusz 
zaangażowany w akcję WOŚP w 
Bielawie miał 6, a najstarszy 65 lat.

Na wielkoorkiestrowej sce-
nie odbyło się szereg licytacji cie-
kawych przedmiotów. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
aukcja piłki do koszykówki pod-
pisanej przez Marcina Gortata i 
zawodników Reprezentacji Pol-
ski. Piłkę przekazał na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
burmistrz miasta, który otrzymał ją 
od Michała Ignerskiego (koszy-
karza Reprezentacji Polski i wła-
ściciela firmy deweloperskiej) pod-

czas otwarcia „Sowich Wzgórz”. 
Bielawa zaangażowała się 

nie tylko w zbieranie pieniędzy na 
zakup sprzętu dla dziecięcej me-
dycyny ratunkowej i godną opie-
kę seniorów. Młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielawie 
pod kierownictwem Jolanty Kupis 
w ramach współpracy z Fundacją 
DKMS Baza Dawców Komórek Ma-
cierzystych Polska, prowadziła za-
pisy chętnych do oddania szpi-
ku kostnego osobom chorym na 
białaczkę. Dzięki temu do banku 
zapisanych zostało 47 bielawian. 
A działo się to wszystko w atmosfe-
rze rockowej zabawy. Na scenie w 
bielawskim rynku wystąpiły bowiem 
takie zespoły jak: „Delirium”, „Poxy 
Life” i „Rock Dog”. 

Orkiestra była też okazją do 
szczególnego podziękowania oso-
bie docenianej przez najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. W 
tym roku uznaniem obdarzona zo-
stała Alfreda Graf, wychowawczy-
ni z Niepublicznego Przedszkola 
„Parkowe Skrzaty” za cierpliwość 
i miłość okazywaną na co dzień 
dzieciom, za uwrażliwianie ich od 
najmłodszych lat oraz za stymulo-
wanie do działań charytatywnych, 
artystycznych i kreatywnych. Or-
der Wielkiego Serca został nada-
ny również za wielkoorkiestrowe 
piosenki i wszystkie inicjatywy, 
dzięki którym przedszkolne lata 
były szczęśliwym okresem. 

Organizatorami 22. Finału 
WOŚP w Bielawie byli: Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki, Urząd Miejski oraz 
Stowarzyszenie Spółdzielcza Ani-
macja Kulturalna. 

  Łukasz Masyk

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

II edycja Listów dla Ziemi ru-
szyła na całego. Do akcji zgłaszają 
się kolejne gminy. W gronie pier-
wszych uczestników znalazła 
się również Bielawa. Listy dla 
Ziemi to projekt Fundacji Ekolo-
gicznej Arka z Bielska-Białej. Jej 
głównym celem jest edukacja eko-
logiczna prowadzona w atrakcyj-
nej i angażującej formie oraz po-
dejmowanie ważnych i aktualnych 
problemów dotyczących środowi-
ska. Pierwsza edycja dotyczyła 
segregowania odpadów i recyk-
lingu, w której do ścisłego finału 
zakwalifikowała się Aurelia Kru-
pa - uczennica Gimnazjum nr 1 w 
Bielawie. 

Z kolei tematem wiodącym 
Listów dla Ziemi 2014 jest palenie 
śmieci w piecach domowych i niska 
emisja. 

Z czym wiąże się udział w 
akcji Listy dla Ziemi? Z solidną 
porcją ekologicznej wiedzy i licz-
nymi atrakcjami. Gminy, które wy-
pełnią formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie akcji www.
listydlaziemi.pl, otrzymają spe-
cjalny papier z makulatury do pi-

sania listów oraz materiały edu-
kacyjne. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów z Bielawy i całej Pol-
ski tematy dotyczące problemu 
palenia śmieci w piecach mają 
możliwość dotarcia do znacznie 
większej liczby osób. Na pewno 
warto włączyć się w tę dyskusję! 

Bielawa w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji
W akcji pilotażowej Listów 

dla Ziemi wzięło udział 350 
gmin, około 4000 placówek 
oświatowych i prawie 500 tysięcy 
dzieci i młodzieży.

Więcej informacji można zna-
leźć na oficjalnej stronie akcji listy-
dlaziemi.pl    Łukasz Masyk

dokończenie ze str. 1

Bielawianie chętnie wrzucali do puszek pieniążki

Alfreda Graf
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Na co wydamy najwięcej pieniędzy?
Największe kwoty miasto przeznacza na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, drogi i 
komunikację, a także na inwestycje. Ogółem Bielawa wyda na te zadania 74,4 mln zł.

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA
Patrząc całościowo na budżet Bielawy można zauważyć, że dochody 
miasta przewyższają wydatki. Mamy więc do czynienia z nadwyżką 
budżetową w wysokości 764.260 zł

Inwestycje 2014
Wydatki na inwestycje  w 2014 roku zaplanowano na 

poziomie – 18.364.565 zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2014 roku:

- Budowa kolejnych dróg na terenie WSSE Invest Park w Bielawie

- Przebudowa ulic: C.K Norwida (wpięcie do obwodnicy miejskiej), B. Prusa (do stawu Cegielnia) 

i K.K Baczyńskiego.

- Modernizacja Parku Miejskiego

- Rozwój komunikacji autobusowej – ZKM Bielawa

- Budowa siłowni plenerowej na OW Sudety

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego (kolumbarium)

- Remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

- Utworzenie Centralnej Biblioteki w Art-Inkubatorze

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (adaptacja pomieszczeń po bibliotece na biuro 

meldunkowe i dowodów osobistych)

- Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Szanowni Bielawianie, chcę zapewnić że 
tegoroczny budżet naszego miasta po raz kolejny 
przyczyni się do rozwoju Bielawy. 

Wiem, że miejskimi finansami samorząd 
dysponuje zgodnie z prawem i co najważniejsze, z 
korzyścią dla mieszkańców.

Jak co roku tak i teraz, zachęcam wszystkich 
do kierowania uwag odnośnie spraw związanych z 
funkcjonowaniem miasta. Mogą Państwo kontaktować 
się ze mną osobiście, w każdy wtorek od 13.00 do 15.30 
w Urzędzie Miejskim (pl. Wolności 1), bądź za pomocą 
poczty elektronicznej bm@um.bielawa.pl. Na kontakt 
czekam również na portalu społecznościowym 
Facebook.

Z poważaniem 
Burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel

Transport i łączność 
27.119.350 zł

Gospodarka 
mieszkaniowa  
9.316.888 zł

Oświata i wychowanie 
22.326.846 zł

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej  

924.736 zł

Pomoc społeczna
14.504.785 zł

Ochrona zdrowia 
400.000 zł

Kultura fizyczna
2.055.000  zł

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa   

773.390 zł

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

12.080.875 zł

Obsługa długu publicznego 
3.072.329 zł

Działalność 
usługowa 

283.500 zł

Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza  
853.508 zł

Inne
175.033 zł

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

2.120.120 zł

Różne 
rozliczenia 

1.521.035 zł

Administracja publiczna 

7.864.200 złTegoroczne wydatki sięgną kwoty

105.391.595 zł

TO WARTO WIEDZIEĆ
Budżet miasta jest rocznym planem finansowym, który w drodze uchwały zatwierdza Rada 
Miejska. W skład budżetu wchodzą między innymi: dochody (w tym subwencje i dotacje), 
wydatki, przychody i rozchody.

Dochody, przychody, subwencje i dotacje - co to takiego?

DOCHODY – czyli pieniądze pochodzące z podatków pobieranych od mieszkańców i firm 
oraz wpływających z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji. 
PRZYCHODY – dodatkowe pieniądze zasilające budżet w postaci pożyczek i kredytów. Mogą 
one również wpływać ze sprzedaży gminnego majątku bądź papierów wartościowych.
SUBWENCJE – czyli pieniądze należne gminie z państwowego budżetu na realizację takich zadań jak 
m.in.: oświata, wychowanie lub edukacja. Miasto może nimi dysponować według własnych potrzeb. 
DOTACJE – pieniądze przekazywane gminie z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody. 
Mają one jednak określone przeznaczenie i miasto nie może ich wydać na inne cele. 
Budżet gminy porównać można do budżetu rodzinnego. Różnica polega tylko na wielkości 
środków, z którymi mamy do czynienia. 
Rodzinny budżet także pozyskuje pieniądze z wielu źródeł - pensji, wynagrodzeń za dodatkową  
pracę lub uzyskując pomoc finansową. 

Jak prezentują się dochody gminy Bielawa w 2014 roku?
Ogółem planowane dochody wynoszą – 106.155.855 zł

Ile wydamy pieniędzy z miejskiego budżetu?
Gmina, podobnie jak rodzina musi zaplanować pieniądze, które zamierza wydać na bieżące 
utrzymanie. Rodzina swoje dochody przeznacza na opłaty za mieszkanie, zakup żywności itd., a 
miasto wydaje pieniądze między innymi na oświatę, kulturę fizyczną i sport, czy opiekę społeczną.      

WAŻNE POJĘCIA, KTÓRE WARTO POZNAĆ
WYDATKI – to pieniądze, jakie miasto przeznacza na realizację różnego rodzaju zadań. 
ROZCHODY – tym terminem określane są pieniądze, które miasto wydaje na spłaty 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. 
NADWYŻKA - jest to kwota, o którą wpływy do miejskiej kasy przewyższają wydatki.
DEFICYT -  kwota, o którą wydatki miasta przewyższają wpływy.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE 
I NA CO JE WYDAJEMY

Dochody 
Budżetu Gminy

106.155.855 zł

Z podatków i opłat 
15.199.960 zł

Dochody majątkowe  
18.364.565 zł

Subwencja ogólna 
26.928.184 zł

Pozostałe dochody ogółem  
1.870.410 zł

Wpływy z usług   
6.651.696 zł

Udział w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 

 15.541.129 zł

Dotacje i środki na 
wydatki bieżące 
13.122.911 zł

Dochody z gospodarowania 
majątkiem gminy   
8.477.000 zł

Budżet 
2014

Szanowni Bielawianie, z przyjemnością prezentuję 
Państwu informator „Skąd mamy pieniądze i na co je 
wydajemy”. Przedstawia on najważniejsze zapisy 
budżetu naszego miasta, który obowiązywać będzie w 
2014 roku. Co ważne jest to największy plan finansowy 
w historii miasta i powiatu dzierżoniowskiego. Publikacja 
opisuje także najważniejsze zadania do wykonania w 
nadchodzących kilkunastu miesiącach. Opracowany plan 
miejskich finansów został przyjęty podczas grudniowej 
sesji 2013 roku przez Radę Miejską.

Mam nadzieję, że informator wyjaśni Państwu sposób, 
w jaki zarządzamy miejskimi finansami oraz rozwieje 
ewentualne wątpliwości, związane z gospodarowaniem 
publicznymi pieniędzmi.
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RADA MIEJSKA BIELAWY

16 stycznia przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy 
Leszek Stróżyk był gospodarzem noworocznego spotkania 
z kombatantami. W spotkaniu uczestniczył także burmistrz 
Ryszard Dźwiniel, a rozpoczęła je koncertem kolęd i pieśni 
żołnierskich Barbara Pachura. Przewodniczący Rady omó-
wił współpracę z organizacją kombatancką.

30 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy. 
Szczególnym jej momentem było wręczenie Mieczysławowi 
Sedlaczkowi – wieloletniemu działaczowi sportowemu, Me-
dalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Bielawa. Wręczono 
także listy gratulacyjne. Otrzymali je: Zarząd TKKF „SOWA” 
za 55 lat obecności w naszym mieście, Klaudia Borczyk ze 
Studia Piosenki i Tańca FART za znaczące sukcesy, Tomasz 
Mickiewicz za wszechstronne sportowe zainteresowania i 
Patrycja Mizerska -za dobre wyniki w nauce oraz działalność 
artystyczną – laureaci Programu Stypendialnego „zDolny 
Śląsk” oraz Marcin Sepełowski za sukcesy naukowe – sty-
pendysta Ministra Edukacji Narodowej.

Sesję Rady Miejskiej, która odbyła się 27 lutego, zdo-
minował temat „Oświata w mieście – baza dydaktyczna, licz-
ba uczniów, plany na przyszłość. Edukacyjna Wartość Do-
dana”. 

27 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas 
której radni rozpatrzyli kilkanaście projektów uchwał, m. in w 
sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z 
nimi związanych, Wieloletniego Programu Zagospodarowa-
nia Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-
2017, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

24 kwietnia głównym tematem sesji Rady Miejskiej 
Bielawy był „Rozwój gospodarczy Bielawy – dofinansowa-
nie zewnętrzne i środki unijne w zrealizowanych zadaniach 
gospodarczych, kulturalnych i sportowych.” Podsumowano 
połowę kadencji. W tym czasie miasto pozyskało 28 mln zł, 
przy czym na inwestycje przeznaczono 36 mln zł.

3 maja gospodarzem uroczystości z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja, jaka odbyła się na Placu Kombatantów, 
był Leszek Stróżyk – przewodniczący Rady Miejskiej Biela-
wy, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Progra-
mem artystycznym uroczystość uświetnili uczniowie Zespołu 
Szkół Cechu rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
pod kierunkiem Marii Tomsi i Jadwigi Łakomskiej oraz Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Strzelców Wielkopol-
skich.

15 maja odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miej-
skiej, poświęcona aktualnej sytuacji Zbiornika Sudety, a kon-
kretnie przedstawieniu przez Burmistrza Bielawy działań  w 
okresie od 2006 roku wraz z ich udokumentowaniem oraz 
wysłuchaniu właściciela zbiornika, którego reprezentowali 
na sesji Andrzej Buczek oraz doradca inwestycyjny Jacek 
Kolibski. Ponad 3-godzinna sesja zakończyła się przegło-
sowaniem wniosku, w którym radni poparli działania Burmi-
strza zmierzające do pozytywnego rozwiązania aktualnej sy-
tuacji Zbiornika Sudety.

29 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej radni rozpatrzyli 8 projektów uchwał, m.in. w sprawie 
nadania nazwy trzem bielawskim ulicom.

1 czerwca w sali konferencyjnej nowo otwartego Dol-
nośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej Bielawy, w całości poświę-
cona 20-leciu współpracy partnerskiej Bielawy i Lingen oraz 
15-leciu współpracy partnerskiej Bielawy i Hronova. Obcho-
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dy uświetniły delegacje zagraniczne na czele z burmistrzem 
Lingen Ursulą Haar oraz burmistrzem Hronova Haną Nedve-
dovą.

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej, która odby-
ła się 26 czerwca, była ocena realizacji budżetu gminy za 
2012 rok. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Miasta 13 radnych opowiedziało się „za”, a 6 
było „przeciw”. Ponadto radni rozpatrzyli szereg projektów 
uchwał, w tym uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej 
Bielawy upamiętniającego zbrodnię ludobójstwa na kresach 
wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1918-1947.

31 lipca odbyła się sesja nadzwyczajna, zwołana na 
wniosek Burmistrza Miasta. Radni rozpatrzyli uchwały w 
sprawach: udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powia-
towi Dzierżoniowskiemu oraz zmian budżetu gminy na 2013 
rok.

1 sierpnia, w 69. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, pod obeliskiem spotkali się bielawscy komba-
tanci z prezesem por. Bronisławem Wilkiem, by oddać hołd 
powstańcom. Symboliczny znicz zapalił pod obeliskiem 
przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk.

15 sierpnia, w 93. rocznicę Cudu nad Wisłą, pod bie-
lawskim obeliskiem odbyły się miejskie uroczystości Święta 
Wojska Polskiego, których gospodarzem był Leszek Stróżyk 
– przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy. Wartę Honorową 
pełniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej, działająca przy Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie.

Na pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji Rady Miej-
skiej Bielawy, która odbyła się 28 sierpnia,  radni rozpatrzyli 
7 projektów uchwał, m. in. w sprawach: Wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Bielawa na lata 2013-2017, Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanali-
zacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2013-2015, emisji ob-
ligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu przez Burmistrza Miasta.

Sesja Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 25 
września, rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień i podzię-
kowań dla sponsorów wspierających działalność Szkoły Le-
śnej w Bielawie. Z rąk wiceburmistrza Andrzeja Hordyja oraz 
Jarosława Tatomira – dyrektora ds. technicznych Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego otrzymali je: Roman Jankowski 
– nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk, Ryszard Schneider – 
leśniczy Leśnictwa Jodłownik, Kazimierz Kasprzyk – łowczy 
obwodu łowieckiego Niemcza i Wiktor Białas – mieszkaniec 
Bielawy, ojciec uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 10 z Od-
działami Sportowymi w Bielawie. W listach podziękowano za 
okazaną uprzejmość i wsparcie, dzięki czemu wzbogacona 
została baza środków dydaktycznych w Szkole Leśnej, da-
jąc tym samym możliwość ciekawszej realizacji zajęć przy-
rodniczo-leśnych. Roman Jankowski i Ryszard Schneider 
otrzymali także tytuły Opiekuna Szkoły Leśnej w Bielawie, a 
Kazimierz Kasprzyk tytuł Przyjaciela Szkoły Leśnej w Biela-
wie, nadane im przez dyrektora Szkoły Leśnej Józefa Gajdę 
i Aleksandra Siódmaka – prezesa Bielawskiej Agencji Roz-
woju Lokalnego. Głównym tematem sesji była realizacja bu-
dżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 

25 września tuż przy Placu Kombatantów odsłonięto 
w Bielawie tablicę poświęconą pamięci kontradmirała Ste-
fana Frankowskiego, dowódcy morskiej obrony wybrze-
ża we wrześniu 1939 r., a po kapitulacji jeńca wojennego 
w Nimburgu i Srebrnej Górze. Kawalera orderów Virtuti Mi-
litari i francuskiej Legii Honorowej.  W uroczystości odsło-
nięcia tablicy, której gospodarzem był przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy Leszek Stróżyk, udział wzięli m. in. prezes 

por. Bronisław Wilk i członkowie Zarządu bielawskiego koła 
Związku Kombatantów RP i BWP oraz Osób Represjonowa-
nych, Mariusz Pach – wiceburmistrz Bielawy oraz  Sylwester 
Grzesiak – autor treści napisu zamieszczonego na tablicy.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 paź-
dziernika, radni minutą ciszy uczcili zmarłego dwa dni wcze-
śniej Tadeusza Mazowieckiego – polityka i publicystę, pierw-
szego Premiera III Rzeczypospolitej. Szczególnymi gośćmi 
sesji były zwyciężczynie Ogólnopolskiego Turnieju ORLIKA o 
puchar premiera Donalda Tuska, czyli drużyna Smerfy Bielawa. 
Fragmenty finałowego spotkania, w którym bielawska drużyna 
zwyciężyła z drużyną  warszawską 2:1, radni obejrzeli pod-
czas sesji, nagradzając nasze piłkarki gromkimi oklaskami. Mi-
łym momentem było wręczenie przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej Leszka Stróżyka i burmistrza Ryszarda Dźwiniela li-
stów gratulacyjnych dla zawodniczek, trenera i prezesa klubu.  

11 listopada przewodniczący Rady Miejskiej Leszek 
Stróżyk był gospodarzem uroczystości z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości, która rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pw. WNMP. Wartę honorową pełnili kadeci z klas 
policyjnych Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodo-
wego., a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta FART. 
Druga część uroczystości odbyła się na Placu Kombatantów, 
gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodni-
czący Rady, a specjalnie przygotowany program słowno-mu-
zyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego. Po raz pierwszy odbył się pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu kadetów klas policyjnych.

27 listopada odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, pod-
czas której radni rozpatrzyli 12 projektów uchwał, w tym m. in. w 
sprawach: likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „NESTOR” 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, reorganizacji jednostki bu-
dżetowej działającej pod nazwą Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Bielawie, określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych, Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku.

18 grudnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miej-
skiej. W porządku obrad znalazły się cztery projekty uchwał.

W trakcie ostatniej w 2013 roku sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 30 grudnia, uchwalony został bu-
dżet miasta na 2014 rok. Zaproponowany przez burmistrza 
plan finansowy Bielawy po raz kolejny jest największy w 
powiecie dzierżoniowskim we wszystkich kategoriach – 
dochodów, wydatków oraz nakładów na inwestycje. To, 
jak rozwija się Bielawa, widać właśnie na przykładzie budże-
tu. Jeszcze w 2006 roku wielkość dochodów wynosiła 53 mln 
złotych, a po zaledwie ośmiu latach udało się podwoić ich 
wartość. Warto podkreślić, że przyjęty budżet jest rekordowy 
zarówno w historii miasta, jak i naszego powiatu.

W 2014 roku odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej 
Bielawy, w tym 3 sesje nadzwyczajne oraz 1 uroczysta. 
Łącznie radni podjęli 115 uchwał.

URZĄD MIEJSKI

Bielawa znalazła się w ścisłej czołówce miast w Pol-
sce, które na funkcjonowanie administracji przeznaczają 
najmniej publicznych pieniędzy. W rankingu opiniotwórcze-
go pisma samorządowego „Wspólnota” za 2012 rok Bielawa 
została sklasyfikowana na 15. miejscu w kraju wśród miast 
powyżej 15 tys. mieszkańców, 3. miejscu na Dolnym Śląsku 
i 1. miejscu w powiecie dzierżoniowskim. Jest to najlepszy 
wynik  Bielawy w całej historii rankingu.
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17 stycznia gośćmi burmistrza Ryszarda Dźwiniela byli 
przedstawiciele lokalnego biznesu oraz organizacji społecz-
nych, działających na terenie miasta, a także bielawscy radni 
powiatowi. Na corocznym spotkaniu noworocznym burmistrz 
dokonał podsumowania połowy kadencji, szczególnie pod-
kreślając ilość pozyskanych w tym czasie środków pienięż-
nych (28 mln zł) oraz wysokość środków przeznaczonych na 
inwestycje (36 mln zł).

13 lutego wiceburmistrz Andrzej Hordyj otrzymał z 
rąk rektora Politechniki Wrocławskiej zaproszenie do grona 
członków Rady Społecznej Wydziału Mechaniczno-Energe-
tycznego wrocławskiej uczelni w kadencji 2012-2016. Jest 
jedynym przedstawicielem samorządu w Radzie. Pozostali 
członkowie wywodzą się głównie ze świata nauki, biznesu i 
ważnych organizacji społecznych.

22 lutego burmistrz Ryszard Dźwiniel, podczas gali w 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, odebrał główną nagrodę 
w kategorii „Ekologia”. Bielawa zdobyła statuetkę „Złotego 
Kompasu” i tytuł Samorządowego Lidera Roku 2012 w ple-
biscycie „Tygodnika Dzierżoniowskiego”. Główna nagroda 
przypadła Bielawie za realizowany od wielu lat projekt pod 
hasłem „Bielawa – modelowym miastem ekologicznym”. 
Jury doceniło także dwie flagowe inwestycje – Szkołę Leśną 
i Interaktywne Centrum Poszanowania Energii.

5 marca wiceburmistrz Mariusz Pach spotkał się z Ka-
milem Zielińskim – bielawskim bokserem, który zadebiuto-
wał na zawodowym ringu. Zawodnik pojawił się na spotkaniu 
z Mariuszem Konieczyńskim – wiceprezesem Dzierżoniow-
skiego Klubu Bokserskiego, w którym bielawianin trenuje.

6 marca w Urzędzie Miejskim nastąpiło wręczenie sty-
pendiów sportowych Burmistrza Miasta zawodnikom, którzy 
w minionym roku osiągnęli sukcesy sportowe lub zanotowali 
znaczący rozwój  w uprawianej przez siebie dyscyplinie. W 
sumie stypendium na 2013 rok przyznano 30 sportowcom. 
Miasto przeznaczyło na ten cel 41,5 tys. zł. 

13 marca, z rąk wojewody dolnośląskiego Aleksandra 
Marka Skorupy i wiceministra Administracji i Cyfryzacji, wi-
ceburmistrz Mariusz Pach odebrał w Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu promesę na milion złotych, z przeznaczeniem 
na remont murów oporowych potoku Bielawica.

13 marca wiceburmistrz Andrzej Hordyj uczestniczył w 
Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie 
w konferencji poświęconej jakości kształcenia w dziedzinie 
energii odnawialnych. Podczas konferencji zaprezentował 
osiągnięcia Bielawy w dziedzinie edukacji ekologicznej.

19 marca burmistrz Ryszard Dźwiniel i wiceburmistrz An-
drzej Hordyj spotkali się z Barbarą Kwaśnikowską – nową pre-
zes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. 
Burmistrz omówił podczas spotkania najważniejsze działania, 
jakie miasto podejmowało na rzecz rozwoju gospodarczego. Z 
kolei prezes strefy zapewniła, że podejmie starania, aby w Bie-
lawie pojawiły się kolejne przedsiębiorstwa, a przez to nowe 
miejsca pracy dla mieszkańców Bielawy i regionu.

23 marca Bielawa, jako modelowe miasto ekologicz-
ne, po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnoświatowej akcji 
„Godzina dla Ziemi WWF”.  W naszym mieście na godzinę 
została wyłączona iluminacja świetlna budynku Urzędu Miej-
skiego na pl. Wolności.

26 kwietnia bielawski ratusz zwołał konferencję praso-
wą, która w całości została poświęcona Zbiornikowi Wodne-
mu Sudety. Władze Bielawy poinformowały dziennikarzy o 
bieżącej sytuacji zbiornika i działaniach, jakie miasto podej-

mie wobec właściciela obiektu.

27 maja w sali teatru Robotniczego odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji 20-lecia „Wiadomości Bielawskich”. 
Gospodarzami uroczystości byli burmistrz Ryszard Dźwiniel 
i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk. Były listy 
gratulacyjne i podziękowania, m. in. dla Emiliana Kupca – 
burmistrza I kadencji – za pomysł stworzenia lokalnej gazety.

30 maja, już po raz piąty, Urząd Miejski w Bielawie uzy-
skał pozytywną ocenę z audytu, którą w maju przeprowadzili 
niezależni audytorzy z polskiej Izby Handlu Zagranicznego 
„Certyfikacja”. Audyt potwierdził, że bielawski Urząd pracuje 
w oparciu o najwyższe standardy i stosuje System Zarzą-
dzania Jakością ISO 9001:2008. Tym samym Urząd Miasta 
otrzymał rekomendację do posługiwania się Certyfikatem 
Jakości ISO 9001:2008 przez kolejne dwanaście miesięcy.

1 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia Dolnoślą-
skiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. Obok władz samo-
rządowych i wojewódzkich, a także osób reprezentujących 
różnego rodzaju instytucje z naszego regionu, w wydarzeniu 
wzięły udział delegacje miast partnerskich Bielawy – Lingen i 
Hronowa oraz z zaprzyjaźnionego miasta Ciechanów.

Na podstawie zarządzenia podpisanego 24 czerwca 
przez wojewodę dolnośląskiego, prawa własności Zbiornika 
Sudety należącego do Skarbu Państwa zostaną nieodpłat-
nie przeniesione na rzecz miasta Bielawa.

26 czerwca trzynastu wyjątkowo zdolnych uczniów 
otrzymało stypendia Burmistrza Miasta Bielawa za osiągnię-
cia sportowe i bardzo dobre wyniki w nauce. Statuetkę Zło-
tej Sowy oraz nagrodę pieniężną otrzymali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen po-
wyżej 5,0 oraz byli laureatami lub uczestnikami konkursów i 
olimpiad różnej rangi.

12 lipca Burmistrz Bielawy zorganizował konferencję 
prasową, podczas której odniósł się do decyzji wojewody 
uchylającej zarządzenie, dające podstawę do przeniesienia 
własności gruntów, na których znajduje się Zbiornik Sudety. 
Burmistrz zaprezentował także list przekazany 11 lipca do 
wojewody dolnośląskiego w tej sprawie.

12 lipca burmistrz Ryszard Dźwiniel spotkał się z funk-
cjonariuszami Policji – Dariuszem Pajdą i Straży Miejskiej - 
Sławomirem Różyckim i Remigiuszem Markowskim, którzy 
kilka dni wcześniej w rejonie ul. Grunwaldzkiej ujęli groźnego 
przestępcę. Burmistrz pogratulował funkcjonariuszom prawi-
dłowo przeprowadzonej akcji.

29 lipca, na zaproszenie wojewody dolnośląskiego, 
burmistrz Bielawy uczestniczył w spotkaniu, które w cało-
ści zostało poświęcone zbiornikowi Sudety. W rozmowach 
oprócz wojewody Aleksandra Marka Skorupy i burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela, uczestniczyli między innymi wicewo-

jewoda Ewa Mańkowska oraz dyrektor Wydziału Nieru-
chomości i Rolnictwa Marek Kończak. W trakcie spotka-
nia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano 
o możliwych działaniach, które spowodowałyby przede 
wszystkim zaprzestanie dewastacji obiektu, a także jak 
najszybsze napełnienie zbiornika „Sudety” wodą. Poru-
szono również kwestie podjęcia kolejnych kroków prawnych, 
które w całości uregulowałyby sprawę zbiornika. 

6 września nastąpiło długo oczekiwane podpisanie 
aktu notarialnego, na podstawie którego doszło do prze-
niesienia prawa własności Zbiornika Wodnego Su-
dety, należącego do skarbu państwa, na rzecz miasta 
Bielawa. Dokument podpisali burmistrz Bielawy Ryszard 
Dźwiniel i starosta powiatu dzierżoniowskiego Janusz Guz-
dek. Dzięki prawu własności do nieruchomości, będących 
w użytkowaniu wieczystym państwa Buczek, miasto będzie 
mogło wreszcie wystąpić do sądu o wygaszenie umowy 
użytkowania. 

25 września odbyła się na terenie Akademii Po-
lonijnej w Częstochowie konferencja ekologicz-
na pod hasłem „Zmiany w energetyce w kontekście 
sąsiedztwa niemiecko-polskiego”. Udział w konferencji 
zorganizowanej przez Niemiecką Fundację Ochrony 
Środowiska DBU, wzięli przedstawiciele świata nauki, 
biznesu i dyplomaci z Polski, Ukrainy i Niemiec. Zapro-
szenie otrzymali między innymi: konsul generalny RFN 
Heidrun Jung, były minister środowiska Maciej No-
wicki, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek 
oraz wiceburmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, który pod-
czas swojego wystąpienia opowiedział o dokonaniach 
Bielawy na rzecz edukacji ekologicznej i poszanowania 
środowiska naturalnego. Omówił także inwestycje ekolog-
iczne zrealizowane przy dofinansowaniu Unii Europejskiej 
i fundacji DBU oraz powiedział o szczegółach Inkubatora 
Technologicznego, który dzięki wsparciu niemieckiej fundacji 
zostanie wybudowany na terenie Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie.

14 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W Dolnośląskim Inkubatorze Art-
Przedsiębiorczości burmistrz Bielawy spotkał się z tej okazji 
z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami oświaty. Były 
kwiaty, gratulacje i życzenia, które za całoroczny trud i 
zaangażowanie, przekazał obecnym burmistrz Ryszard 
Dźwiniel. W trakcie uroczystości zostały wręczone listy 
gratulacyjne dla nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień 
awansu zawodowego. Burmistrz przekazał także nagro-
dy dla kilkunastu nauczycieli i dyrektorów, mogących 
pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w pracy. 
Specjalnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniow-
ie z Gimnazjum nr 1 przygotowali występ artystyczny, 
którym podziękowali nauczycielom za ich codzienną 
pracę.

Po kilku miesiącach prac, 18 października 
nastąpiło oficjalne otwarcie ulic Jana Kilińskiego, Ka-
zimierza Pułaskiego oraz kolejnej drogi na terenie Pod-
strefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Bielawie. Realizacja inwestycji wyniosła 2,6 mln złotych, 
ale połowę kosztów pokryły fundusze pozyskane przez 
miasto z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Inwestycję dofinansował również Powiat 
Dzierżoniowski kwotą w wysokości 50 tys. złotych. W 
uroczystym otwarciu dróg wzięli udział m.in.: burmis-
trz Ryszard Dźwiniel, przewodniczący Rady Miejskiej 
Leszek Stróżyk, radni, przedstawiciele parlamentarzys-
tów i gestorów sieci, a także duchowieństwo. 

19 października w Dolnośląskim Inkubatorze Art-
Przedsiębiorczości odbyła się uroczystość z okazji ju-
bileuszu Złotych Godów. Z rąk burmistrza Ryszarda 
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Dźwiniela 21 par małżeńskich otrzymało medale, nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczając 
odznaczenia, burmistrz życzył Jubilatom zdrowia, zad-
owolenia z życia i kolejnych wspaniałych uroczystości. 
Specjalnie dla Jubilatów, którzy przeżyli w związku 
małżeńskim 50 lat, wystąpił zespół „Poloneziaki” ze 
Spółdzielczego Centrum Kultury. 

26 października wiceburmistrz Mariusz Pach 
uczestniczył w niemieckim mieście Osnabruck w uroc-
zystej gali Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska, 
podczas której prezydent Niemiec Joachim Gauck 
wręczył nagrody, zwane „Ekologicznym Oskarem”, 
przyznawane za podejmowanie działań na rzecz 
zrównoważonej energii i ochrony środowiska. W trakcie 
spotkania wiceburmistrz Bielawy podziękował fundacji 
DBU za wieloletnią współpracę z Bielawą.

27 listopada burmistrz Ryszard Dźwiniel spotkał 
się w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości 
z mieszkańcami górnej części miasta, by wysłuchać ich 
opinii  i propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Bielawa na lata 2014-2020, który obejmie swoim 
zasięgiem obszar od ronda Bielbawu w górę miasta.

Blisko dwustu sportowców, działaczy i kibiców 
wzięło udział w I Gali Bielawskiego Sportu. Uroczy-
stość, podczas której nagrodzono najbardziej aktywne klu-
by i najzdolniejszych sportowców, odbyła się 20 grudnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Od wielu lat dzięki 
zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy zawodników i 
klubów, a także nakładom finansowym przeznaczanym 
przez miasto i sponsorów, Bielawa może pochwalić się 
znaczącymi sukcesami w wielu dziedzinach sportu. To 
właśnie w naszym mieście działa pierwszoligowy Klub 
Futbolu Amerykańskiego Bielawa OWLS (tegoroczny 
mistrz Polski juniorów), najlepszy w kraju klub pływania 
synchronicznego „Aquarius”, czy drugoligowy siatkar-
ski zespół Beewatec Bielawianka Bester. To również 
reprezentantki Bielawy (Smerfy Bielawa) wygrały w tym 
roku 4. Turniej Orlika o puchar premiera Donalda Tuska, 
do którego przystąpiło 18 tysięcy drużyn. 

Bielawa wykonała kolejny krok w kierunku przeję-
cia całkowitej kontroli nad Zbiornikiem Sudety. 30 grudnia 
2013 roku burmistrz Ryszard Dźwiniel złożył zapowiada-
ny wcześniej pozew do Sądu Okręgowego w Świdnicy, 
który pozwoli miastu stać się właścicielem urządzeń decy-
dujących o gospodarce wodnej bielawskiego jeziora, będą-
cych obecnie w posiadaniu Grażyny Buczek. Dokument 
wnosi również o zabezpieczenie przedmiotu sporu, czyli 
wydanie postanowienia przez sąd o napuszczeniu wody 
do zbiornika. Pozwoli to uniknąć degradacji jeziora w czasie 
trwania procesu sądowego. Pozew złożony został w cztery 
miesiące po podpisaniu aktu notarialnego przez bur-
mistrza Bielawy i starostę dzierżoniowskiego, na pod-
stawie którego gmina stała się właścicielem terenu pod 
Zbiornikiem Sudety.

Urząd Miejski zdobył pierwszą nagrodę w 
ogłoszonym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Ak-
cja” konkursie na „Najciekawszą formę informacyjną 
skierowaną do mieszkańców w zakresie postępowania 

z odpadami”. Nagrodę przyznano Bielawie za ulotkę 
informującą mieszkańców o zmianach, jakie wiązały 
się ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

POZYSKANE FUNDUSZE

8.275.140,72 zł  na zwiększenie atrakcyjności inwesty-
cyjnej Bielawy poprzez budowę infrastruktury dla podstrefy 
WSSE „INVEST-PARK” - z programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka

3.536.520,00 zł na rozwój transportu na terenie powia-
tu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż centralnego 
sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monito-
ringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej - z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 3

2.039.760,00 na zagospodarowanie zdegradowanych 
terenów wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bie-
lawie - z Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 9

1.954.999,99 zł na Ekologiczne Ogrody Dydaktyczne 
w Bielawie dla NATURY 2000 - z Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Priorytet 9

1.750.000,00 zł na budowę dróg gminnych łączących 
obwodnicę miejską Bielawy z akwenem rekreacyjnym „Ce-
gielnia” - z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych

1.000.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w Gminie Bielawa - z Budżetu Państwa

967.670,00 zł na Program Rewitalizacji Społecznej 
„Bielawskie Centrum Aktywności Lokalnej” - z Budżetu Pań-
stwa

600.000,00 zł na Bibliotekę + infrastruktura = zadowo-
lony czytelnik w Gminie Bielawa - z Programu „Biblioteka+”

542.964,00 zł na zadanie „Dać Szansę” - z POKL

500.000,00 zł na inkubator technologiczny efektywno-
ści energetycznej w budownictwie - z DBU

469.368,00 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi dla lat 3 w Żłobku Publicznym w Gminie 
Bielawa - z Programu „Maluch” 

335.600,00 zł na modernizację i adaptację II piętra 
budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bielawie – etap II - z Budżetu Pań-
stwa

216.000,00 zł na usuwanie skutków zdarzeń losowych 
w SP 10 - z Budżetu Państwa

205.000,00 zł na utworzenie dodatkowych gabinetów 
dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach 
oświatowych - z Budżetu Państwa

200.000,00 zł na remonty bieżące w placówkach 
oświatowych, mające na celu likwidację barier architekto-
nicznych – SP4 i GE3 - z Budżetu Państwa

150.000,00 zł na  utworzenie dodatkowych gabinetów 
dydaktycznych i małych sal gimnastycznych w placówkach 
oświatowych - z Budżetu Państwa

136.325,00 zł na promocję walorów turystycznych pol-
sko-czeskiego pogranicza - z PO EWT Czechy-Polska i Bu-
dżetu Państwa

122.252,00 zł na roboty publiczne w Gminie Bielawa - 
z Budżetu Państwa

93.000,00 zł na Gminny program aktywizacji społecz-
no-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego w Gminie 
Bielawa - z Budżetu Państwa

84.000,00 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3  w Gminie Bielawa - z programu „Maluch”

78.550,00 zł na 2013=15 – kryształowa rocznica 
współpracy Bielawy i Hronowa - z PO EWT Czechy-Polska i 
Budżetu Państwa

Rok 2013
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77.000,00 zł na Inkubator Równych Szans - z budżetu 
Państwa

73.554,00 zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkol-
nych z tytułu wzrostu liczby uczniów - z Budżetu Państwa

41.350,00 zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkol-
nych z tytułu wzrostu liczby uczniów - z Budżetu Państwa

32.741,00 zł na odprawy dla nauczycieli - z Budżetu 
Państwa

5.101,00 zł na roboty społecznie użyteczne w Gminie 
Bielawa - z Budżetu Państwa

W sumie gmina Bielawa pozyskała w 2013 roku 
23.486.895,71 zł. Warto zwrócić uwagę, że jest to rekordo-
wy wynik Gminy mimo, że 2013 jest ostatnim rokiem per-
spektywy programowej Unii Europejskiej 2007-2013 i w 
związku z tym nie było ogłaszanych zbyt wiele konkursów.  
Udało się też osiągnąć ponad 80 % skuteczność, tzn. na 
32 oceniane w 2013 r. projekty aż 26 otrzymało dofinan-
sowanie. 

INWESTYCJE

Na początku sierpnia nastąpił odbiór wyremontowa-
nych ulic: Hotelowej oraz fragmentów ulic 1 Maja (na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Berlinga do ul. Słonecznej) i 3 Maja 
(w rejonie Galerii Bielawskiej). Koszt wykonanych moderni-
zacji wyniósł około 260 tys. złotych.

23 września zakończyła się trwająca dwa tygodnie 
ekomodernizacja Aquariusa. W ramach inwestycji, na którą 
miasto pozyskało 2,1 mln złotych z unijnych funduszy, 
nastąpiła wymiana urządzeń odpowiedzialnych za ogrzewa-
nie wody w nieckach pływalni oraz powietrza w całym Aqu-
ariusie. Wymianą zostały objęte urządzenia klimatyzacji 
i wentylacji oraz filtry do basenów. Zamontowano nowe 
systemy zasilające, zbiorniki przelewowe do brodzika, a tak-
że nowe prysznice. Unijne dofinansowanie umożliwiło zain-
stalowanie układu chłodniczego z pompą ciepła, który 
będzie chłodzić powietrze latem oraz ogrzewać zimą, 
korzystając z energii powietrza wywiewanego. Oprócz 
tego w Aquariusie pojawiły się reduktory zużycia prądu, któ-
re usprawnią gospodarkę energią elektryczną w obiekcie.

Na początku października zakończył się remont bu-
dynku Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 
Remont kosztował 1,6 mln złotych. Efekty modernizacji są 
duże, a najbardziej zauważalną zmianą jest oczywiście 
nowa elewacja, która stała się wizytówką „dziesiątki”. 
Budynek nie tylko nabrał pięknych barw, ale dzięki termo-
modernizacji, wymianie instalacji centralnego ogrzewania 
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i pomp obiegowych oraz zamontowaniu termostatów, stał 
się również znacznie tańszy w utrzymaniu. Na poprawę ra-
chunku ekonomicznego będzie miała także wpływ wymiana 
oświetlenia na energooszczędne.

BARL

1 czerwca, nastąpiło uroczyste otwarcie Dolnośląskie-
go Inkubatora Art-Przedsiębiorczości. Ideą powstania inku-
batora było stworzenie odpowiednich warunków dla nowo 
powstałych podmiotów gospodarczych, związanych z sze-
roko rozumianą działalnością kreatywną, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży artystycznej. Realizacja remontu 
trwała 12 miesięcy. Zadanie współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bu-
dżetu Państwa.

Uruchomienie zajęć edukacyjnych w Interaktywnym 
Centrum Poszanowania Energii od 1 września 2013r. Zaję-
cia dotyczą tematyki wytwarzania energii z różnych źródeł w 
szczególności źródeł odnawialnych i metod racjonalnego jej 
wykorzystania.

Ponad 100 osób wzięło udział w dniach otwartych w 
Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii (ICPE), któ-
re odbyły się w weekend 14 i 15 września. Podczas pier-
wszego spotkania z mieszkańcami Bielawy i regionu, 
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego, która zarządza 
Centrum, zaprezentowała efekt modernizacji zabyt-
kowego obiektu. Interaktywne Centrum Poszanowania 
Energii zostało utworzone na bazie zabytkowej prze-
pompowni wody, należącej niegdyś do byłego zakładu 
Bielbaw. Dzięki pozyskanym przez miasto funduszom 
z Unii Europejskiej oraz z fundacji DBU, udało się 
uratować od zniszczenia wyjątkowy na europejską 
skalę zabytek i ponownie udostępnić go mieszkańcom. 
W trakcie dni otwartych można było zwiedzić część 
muzealną i zobaczyć podczas pracy urządzenia 
przetwarzające energię.

   
Wymieniono odcinek 0,7 km tradycyjnej sieci ciepłow-

niczej na nową preizolowaną w obszarze ul. Kwiatowej i wie-
żowców, dzięki czemu uzyskano znaczne oszczędności na 
przesyle energii oraz zwiększono bezpieczeństwo energe-
tyczne mieszkańców. Zadanie współfinansowane ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

MZBM
W ciągu roku Spółka czterokrotnie ogłaszała nabór 

wniosków o przyznanie mieszkań. Złożone wnioski rozpa-
truje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, w skład której wcho-
dzą osoby reprezentujące m.in. stowarzyszenia i organiza-
cje pozarządowe.

Z dniem 1 kwietnia MZBM obniżył koszty zarządza-
nia wspólnotami mieszkaniowymi. Jest to przede wszyst-
kim efekt restrukturyzacji i odczuwalnego obniżenia kosztów 
funkcjonowania spółki.

Miasto Bielawa przy współpracy z Miejskim 
Zarządem Budynków Mieszkalnych pozyskało 93 
tys. złotych z programu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Pieniądze zostały przeznaczone na remont 
5. lokali socjalnych w budynku przy ulicy Wolności 
120. Zgodnie z założeniem projektu, remont mieszkań 
wykonują, pod nadzorem pracowników spółki MZBM, 
ich przyszli lokatorzy.

Inwestycje i remonty o wartości blisko 3. mln 
złotych przeprowadził w 2013 roku Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych w Bielawie. W minionych miesiącach 

spółka wykonała prace w budynkach gminnych i należą-
cych do wspólnot mieszkaniowych. Jak zawsze, najwięcej 
pieniędzy przeznaczono na modernizacje dachów, 
kominów, elewacji oraz na prace związane z wymianą 
okien i drzwi, instalacji gazowych, elektrycznych czy wod-
no-kanalizacyjnych. W sumie nowe dachy pojawiły się 
na osiemnastu budynkach zarządzanych przez bielawską 
spółkę, elewacje na siedmiu budynkach. Komisja mieszka-
niowa przyznała bielawianom 114 mieszkań do remontu i so-
cjalnych.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W MIEŚCIE, 
DROGI, KOMUNIKACJA

Podczas sesji w dniu 29 maja trzy ulice w naszym 
mieście otrzymały nazwy: SOSNOWA – (przebiegająca od 
ul. Wojska Polskiego przez działkę geodezyjną o nume-
rze 1014/10 obręb Południe do działek o numerze 1014/6 
i 1014/7 obręb Południe), JAŚMINOWA (przebiegająca od 
ul. Kruczej przez działkę geodezyjną o numerze 1327 obręb 
Południe do działki o numerze 1329 obręb Południe) oraz 
TULIPANOWA (przebiegająca od ul. Księdza Romana Bi-
skupa przez działkę geodezyjną o numerze 863/1 obręb Po-
łudnie do działki o numerze 1327 obręb Południe).

Od 1 lipca, czyli w dniu wejścia w życie znowelizowa-
nej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
usługę wywozu śmieci na terenie Bielawy świadczy konsor-
cjum firm – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz 
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski.

20 listopada odbyło się spotkanie zespołu do 
spraw publicznego transportu zbiorowego, złożonego z 
przedstawicieli gmin organizujących wspólną komunikację 
miejską na terenie powiatu dzierżoniowskiego i gminy Sto-
szowice. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele 
firmy „Refunda” z Wrocławia, przygotowującej zrównoważo-
ny plan rozwoju transportu dla gmin powiatu dzierżoniow-
skiego, Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele prze-
woźników pracujących na zlecenie ZKM Bielawa.

OPIEKA SPOŁECZNA
4 kwietnia Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nestor” i 

środowiskowy Dom Samopomocy byli organizatorami Śnia-
dania Wielkanocnego, w którym uczestniczyli m.in. prze-
wodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, wiceburmistrz 
Mariusz Pach oraz ks. dr Robert Begierski – proboszcz pa-
rafii Miłosierdzia Bożego. Były świąteczne życzenia. Zebrani 
mogli także wysłuchać rozważań pasyjnych, odwołujących 
się do opisu Męki Jezusa Chrystusa, przygotowanych przez 
podopiecznych domów.

17 czerwca w ramach projektu systemowego „Dać 
szansę” pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 
zorganizowali „Majówkę 2013”, adresowaną do dzieci w 
wieku od 1 roku do 10 lat, ich rodziców  oraz najbliższego 
środowiska lokalnego. Ideą „Majówki” było propagowanie 

zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz integracja społeczna dzieci z różnych 
środowisk.

19 czerwca w ramach „Czerwca aktywnych społeczno-
ści” i Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i So-
lidarności Międzypokoleniowej, w Zakładzie Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczym w Bielawie odbyło się cykliczne spotkanie pod 
nazwą „Dzień otwartych serc”. Inicjatorami przedsięwzięcia 
byli pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej. Spo-
tkanie zorganizowano w partnerstwie z ZPO „MEDSZKOL” 
oraz Ekologiczną Szkołą Podstawową Nr 7. Celem spotka-
nia było wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, zmiana 
negatywnego widzenia seniorów.

19 czerwca pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
zorganizowali wycieczkę rowerową pt. „Spędzamy aktyw-
nie czas” - w ramach pracy metodą CAL. Celem wycieczki 
było promowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczna 
dzieci z różnych środowisk oraz społeczności lokalnej.

25 czerwca Ośrodek Pomocy Społecznej był po raz 
siódmy organizatorem festynu pn. „Wakacje w kolorach tę-
czy”. Festyn zorganizowano w partnerstwie z Ekologicz-
ną Szkołą Podstawową Nr 7 oraz Szkołą Podstawową Nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi. Celem festynu była przede 
wszystkim integracja społeczności lokalnej.

9 sierpnia Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach projektu 
systemowego „Dać szansę”, zorganizował wycieczkę do kopalni 
złota w Złotym Stoku. Jej celem była popularyzacja turystyczna 
naszego regionu, integracja uczestniczących i wspólna zabawa.

W ramach promowania aktywnego wypoczyn-
ku i rozwoju zainteresowań turystyczno-krajoznawczych, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w dniu 13 września 
zorganizował dla beneficjentów projektu systemowego „Dać 
szansę” i ich rodzin wycieczkę do Srebrnej Góry. Zwiedza-
nie Twierdzy Srebrnogórskiej to wyśmienicie spędzony czas. 
Nie sposób było się nudzić, a przy tym pozwoliło  znacznie 
poszerzyć wiedzę militarną i historyczną.

15 listopada w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w 
Bielawie przy ul. Wolności 114 odbyło się spotkanie pod nazwą 
„Dobrem należy się dzielić ”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli pra-
cownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie Panie 
Magdalena Brzuska, Wiesława Kawa, Urszula Rutkowska i Bo-
żena Uznańska. Spotkanie zorganizowano w partnerstwie z ZPO 
„MEDSZKOL” w Bielawie oraz  Szkołą Podstawową nr 10 w Bie-
lawie. Celem spotkania była integracja społeczności lokalnej.

W dniu 04 grudnia pracownicy i wolontariusze Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielawie, w ramach Centrum Aktyw-
ności Lokalnej (CAL), zorganizowali zabawę andrzejkową 
dla dzieci, która zgromadziła około czterdziestu uczestni-
ków w różnym wieku. Impreza odbyła się dzięki uprzejmo-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, która bezpłatnie 
udostępniła salę na zabawę. Ideą zabawy była integrac-
ja społeczna dzieci, promowanie zdrowego stylu życia, 
zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i ich rodziców, a także budzenie zainteresowań trady-
cjami, obrzędami i zwyczajami ludowymi.

Ogromnym sukcesem zakończyła się dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bielawie prestiżowa gala „Dolnośląskiego 
Festiwalu Wolontariatu”. Podczas uroczystości, która odbyła 
się 5 grudnia w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław, 
Wojciech Kubasik z bielawskiego OPS-u otrzymał tytuł 
„Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku 
2013”. Z kolei tytuł “Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej 
2013” zdobyli wolontariusze pracujący w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bielawie.

    Opracowała
    Barbara Lesiewicz
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Następne wydanie „Wiadomości Bielawskich” 

ukaże się 1 marca

21 stycznia pojawiły się w 
Bielawie pierwsze w tym roku opa-
dy śniegu. Na szczęście, długo 
oczekiwana zima nie zaskoczyła 
drogowców, którzy do intensywnej 
pracy ruszyli 21 stycznia. Efekt to 
bardzo dobrze odśnieżone drogi 
i chodniki, dzięki czemu kierow-
cy i piesi nie mają powodów do 
narzekań.

O dobre warunki do po-
ruszania się po bielawskich dro-
gach gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich dba Zakład Gosp-

odarki Komunalnej. Według infor-
macji przekazanych przez spółkę 
na ulicach miasta pracuje 6 pługo-
piaskarek, a chodniki i przystanki 
autobusowe odśnieża 25. pracow-
ników firmy ZGK. 

Mieszkańcy, którzy w tym se-
zonie zimowym mieliby ewentual-
ne uwagi w sprawie odśnieżania, 
mogą kontaktować się z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej - ul. Dzier-
żoniowska 31, tel. 074 - 833 49 31, 
e-mail: zgk@poczta.pop.pl

  Łukasz Masyk

Zima nie zaskoczyła drogowców

W dniu 09 stycznia 2014 
roku w Zakładzie Pielęgnacyjno – 
Opiekuńczym „Medszkol” w Biela-
wie przy ul. Wolności 114 odbyło 
się  spotkanie pod nazwą „Jaseł-
ka bożonarodzeniowe”. Inicja-
torami przedsięwzięcia byli pra-
cownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielawie Panie Mag-
dalena Brzuska, Wiesława Kawa, 
Urszula Rutkowska  i Bożena 
Uznańska  w partnerstwie z ZPO 
„Medszkol” w Bielawie oraz Szkołą 
Podstawową nr 10 w Bielawie.  

W świąteczny nastrój wpro-
wadził wszystkich program ar-
tystyczny przygotowany przez 
uczniów kl. II b Szkoły Podstawo-
wej nr 10 w Bielawie.   Czas Świąt 
Bożego Narodzenia jest niewątpli-
wie jednym z najważniejszych w 
roku,  to czas dawania sobie na-
wzajem otuchy, wsparcia, ludzkiej 
solidarności ,  a każdy z nas zasłu-
guje na godne i wyjątkowe ich prze-
życie. Okres świąteczny jest dla 
wszystkich okazją do refleksji nad 
przemijającym czasem, do wspo-
mnień, wzruszeń, do pojednania z 
bliskimi, do czynienia dobra dla in-
nych ludzi. 

Sala ZPO „Medszkol” nabra-
ła uroku, gdy nakryliśmy stoły, na 
których pojawiły się stroiki ze świe-
żych gałązek świerkowych, między 
którymi migotały ozdoby i płomyki 
palących się świec. 

Uczniowie w specjalnie przy-
gotowanych kostiumach oraz na tle 
scenografii nawiązującej do Betle-
jem przedstawili sceny narodzin 

Jezusa Chrystusa. Był św. Józef, 
Maryja, Aniołowie, dzieci, młodzi i 
starsi ludzie. Kolędy i scenki z ży-
cia podczas Jasełek podkreślały 
uniwersalność historii o narodzi-
nach Chrystusa. Inscenizacja prze-
platana była pięknymi kolędami w 
wykonaniu uczniów  i pensjonariu-
szy ZPO „Medszkol”.    

My, pracownicy socjalni oraz 
uczniowie SP nr 10 w Bielawie sta-
ramy się wypełnić pustkę pensjo-
nariuszy nadzieją i serdecznością; 
bo nie wszyscy z nich mogą spę-
dzić Boże Narodzenie w familijnej 
atmosferze. Okres Świąteczny jest 
dla tych osób bardzo trudnym cza-
sem, bardziej czują swoją samot-
ność.  Seniorzy tak bardzo dobrze 
czuli się na tej uroczystości, że ani 
się spostrzegli, jak na kolędowaniu 
upłynęły im dwie godziny. Serdecz-
nie gratulujemy zaangażowania 
uczniom w poszczególnych rolach 
i wyrażamy słowa uznania nauczy-
cielce p. Renacie Centka za trud 
pracy włożonej w przygotowanie 
przedstawienia.

W niejednym oku widać było 
łzy wzruszenia, przez te łzy prze-
bijała radość, że są jeszcze ludzie, 
którzy o nich pamiętają, są im życzli-
wi jak ktoś bardzo bliski. My ze swo-
jej strony robiliśmy wszystko, aby 
czuli się jak w kochającej rodzinie. 
Cieszymy się, że mogliśmy Im spra-
wić radość, że czuli się potrzebni. 
Myślę, że takie spotkania są trady-
cją naszego Ośrodka i za rok spo-
tkamy się  w większym gronie.

  OPS Bielawa

„ … Ten szczególny dzień się budzi , 
niosąc ciepło w każdą sień , 
to dobroci dzień dla ludzi ,  

tylko jeden w całym roku taki dzień …”

Po raz kolejny mammobus 
zawita do Bielawy. Jednak ponad 
połowa Kobiet uprawnionych do 
bezpłatnego badania mammogra-
ficznego w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi nadal nie skorzystała 
z możliwości zyskania spokoju o 
swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w gru-
pie, która już się przebadała,  bądź 
ambasadorem profilaktyki, zachęć 

Mammobus w Twojej miejscowości! 
Przebadałaś się już? 
Zachęć przyjaciółkę!

swoje przyjaciółki do zgłoszenia 
się na badanie! Jeśli jeszcze się 
nie badałaś – przyjdźcie na bada-
nie razem!

Mammografia to najważniej-
sze badanie diagnostyczne w kie-
runku wykrycia raka piersi. Ponie-
waż jest to najczęściej występujący 
nowotwór złośliwy wśród kobiet doj-
rzałych, można powiedzieć, że 
mammografia to najważniejsze ba-

danie, któremu świadoma kobieta 
powinna się regularnie poddawać. 

Niektóre kobiety nie zdają so-
bie sprawy z tego, jak istotna jest 
regularna kontrola i profilaktyka, 
która umożliwiając wczesne wykry-
cie zmian nowotworowych, pozwa-
la na ich niemal 100% wyleczenie. 
Zachęcamy do aktywnego włącze-
nia się w propagowanie wspomnia-
nego Programu w swoim najbliż-
szym otoczeniu!

Mammografię można bę-
dzie wykonać w Bielawie 6 lute-
go. Mammobus będzie do dyspo-
zycji Pań  przy Sklepie Netto, ul. 
1 Maja 2a. 

Nie dostała Pani imiennego 
zaproszenia na badanie? Nie szko-
dzi, jeśli jest Pani w wieku pomiędzy 
50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 
– 1964) i w ciągu dwóch lat nie mia-
ła Pani wykonywanej mammografii, 
przysługuje Pani bezpłatne bada-
nie. Zachęcamy do rejestracji!

Pozostałe Panie mogą wyko-
nać badanie odpłatnie, ponieważ 
nie jest ono refundowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. 

Aby nie musiały panie czekać 
w kolejce przy mammobusie, reko-
mendujemy wcześniejszą rejestra-
cję pod nr tel. 801 080 007 lub 58 
666 2 444. Call Center czynne jest 
7 dni w tygodniu. Informacje o ba-
daniach dostępne również na stro-
nie internetowej www.fado.pl 

14 stycznia trzy wokalistki 
ze Spółdzielczego Centrum Kultu-
ry w Bielawie wzięły udział w XIII 
Dziecięcym Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek „Atrium 2014” w Legnicy. 
W przedsięwzięciu uczestniczyło 
20 zespołów i 36 solistów z wie-
lu miejscowości Dolnego Śląska. 
Wśród tegorocznych wykonaw-
ców nie zabrakło ubiegłorocznych 
zwycięzców, jednakże sporą ich 
część stanowili debiutanci na sce-
nie „Atrium”. 

Po przesłuchaniach konkurso-
wych trwających blisko pięć godzin 
jury w składzie: Anna Piwowarczyk, 
Maria Kościelna i Ewa Czeszejko-
-Sochacka ogłosiło werdykt. 

Dziewczynki ze Spółdziel-
czego Centrum Kultury w Biela-
wie wyśpiewały kolejno: soliści 
11-13 lat – I miejsce Julia Pa-
stuszka z pastorałką „Pierwsza 
Gwiazdka”, soliści do lat 10 - II 
miejsce zdobyła Natalia Minkina 
wykonaniem  „Kolędy ze świersz-
czem”, III miejsce – Małgorzata 

Sukces bielawskich wokalistek

Stawicka, która zaśpiewała pa-
storałkę „Okno w chmurach”.

Dzieci wróciły do domów 
szczęśliwe, z pięknymi statuetka-
mi, dyplomami, pluszakami oraz z 
mocnym postanowieniem dalszej 
pracy nad swoim warsztatem wo-
kalnym. 

Instruktorki wokalne Spółdziel-

czego Centrum Kultury w Bielawie – 
Joanna Barczyk i Sabina Radziem-
ska mają powód do dumy i ogromną 
motywację do dalszej pracy. 

Trzy uczestniczki i trzy nagro-
dy, to wielki powód do radości i ko-
lejne potwierdzenie sensu, czasem 
ciężkiej pracy z uzdolnioną wokal-
nie młodzieżą.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 19 c

KLUB POZYTYWKA
zaprasza dzieci podczas ferii zimowych na zajęcia w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10.00-13.00

W programie: zajęcia plastyczne, muzyczne, tańce integracyjne, pedagogika zabawy...
Zajęcia z dziećmi  prowadzi: pedagog - mgr Barbara Pachura, 

zgłoszenia: nr tel.74 645 09 62
WSTĘP BEZPŁATNY  !!!

FERIE ZIMOWE 
2014

Radosnych, 
prawdziwie 

zimowych ferii 
życzy

Redakcja
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18 stycznia odwiedziliśmy z 
uczniami koła turystycznego „Szko-
łę Leśną w Bielawie”. Uczestni-
czyliśmy w zajęciach terenowych, 
podczas których uczniowie wypo-
sażeni w aparaty fotograficzne, lor-
netki i notatniki, obserwowali tropy 
zwierząt,a nawet udało im się zo-
baczyć muflony. 

Dodatkową atrakcją było pie-
czenie chleba, wyrób masła i oczy-
wiście ognisko. Nie wiedzieliśmy, 
że tak blisko Dzierżoniowa znajdu-
je się profesjonalnie wyposażone 

miejsce z kompetentnym gospoda-
rzem, w którym można pogłębiać u 
młodzieży zainteresowanie przyro-
dą. 

Po powrocie uczniowie wy-
pełniali przygotowane wcześniej 
karty pracy oraz prezentowali wyni-
ki obserwacji terenowych. 

Zajęcia bardzo nam się podo-
bały i z pewnością wybierzemy się 
tam jeszcze na wiosnę. 

Marzena Myszakowska 
Opiekun koła turystycznego 
w SP5 Dzierżoniów 

,,Szkoła Leśna w Bielawie” 

W I semestrze w bieżącym 
roku szkolnym, dzieci ze świetlicy 
szkolnej w ESP 7  odniosły duży 
sukces, zajmując czołowe miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym pt.,, Bohaterowie wierszy 
J. Tuwima’’.

I miejsce zajęła Natalia Sa-
dek z kl. Ib, III miejsce zajęła Ni-
kola Dudkowiak z kl. Ib, a wyróż-
nienia otrzymały: Karolina Biały z 
kl. Ib, Paulina Wuntorska z kl. Ib i 
Oliwia Cesnajtys  z kl. IIIc.

Prace nagrodzone wykona-
ne były pod kierunkiem wychowaw-
czyń grup świetlicowych Natalii 
Gawrysiak, Agnieszki Szafrań-
skiej i Bożeny Halczuk. 

Nasze świetlice od począt-
ku roku biorą udział w akcji CAŁA 
POLSKA CZYTA DZIECIOM,  a 
wiersze Juliana Tuwima należą do 
naszych ulubionych, więc ucznio-
wie zaznajamiali się z poezją Tu-
wima na różne sposoby, min. od-
bywały się  u nas różne konkursy: 
recytacji wierszy, inscenizacji i 
przedstawień oraz konkursy pla-
styczne. Systematyczne czytanie 
literatury polskiej wpłynęło na roz-
budzenie zainteresowań pięknem 

naszego języka, inne formy rozwi-
jały u dzieci wrażliwość artystycz-
ną, wyobraźnię i poczucie estety-
ki, dając przy tym ogromną frajdę 
zabawy, inicjatywę tworzenia i eks-
presji. 

Najlepsze prace plastyczne 
wykonane przez dzieci ze świetli-
cy przesłano do Krakowa, a tam 

jury przyznało czołowe miejsca na-
szym twórcom, co potwierdza fakt, 
iż patron naszej szkoły nawet w 
XXI wieku zachwyca pięknem swej 
ponadczasowej poezji dzieci z Bie-
lawy i uruchamia najdelikatniejsze 
pokłady wrażliwości i inwencji arty-
stycznej młodych odbiorców.

Opracowała: Bożena Halczuk

SUKCES DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z EKOLOGICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE

Uwaga młodzi artyści! Dolno-
śląski Inkubator Art-Przedsiębior-
czości zaprasza Was do udziału 
w warsztatach wokalnych prowa-
dzonych przez znanego wokalistę 
Szymona Wydrę. Spotkanie bę-
dzie miało miejsce w niedzielę 16 
marca w Art-Inkubatorze przy uli-
cy Piastowskiej 19c.

W ramach warsztatów będzie-
cie mogli między innymi pogłębić 
wiedzę w zakresie pracy z mikrofo-
nem, skorzystać ze wskazówek w 
dziedzinie doboru repertuaru, po-
prawić emisję głosu oraz nauczyć 
się poprawnej interpretacji tekstu.

Uczestnicy zostaną podzie-
leni na dwie kategorie wiekowe: 7- 
11 lat od godziny 11:00 do godziny 
13:30 oraz 12 - 20 lat od godziny 
15:00 do godziny 18:30.

Koszt udziału w warsztatach to 
jedyne 35 złotych od osoby. Zgłosze-
nia wraz z opłatą należy składać 
w Biurze Dolnośląskiego Inkuba-
tora Art-Przedsiębiorczości do 3 
marca. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Wszelkie informacje na temat warsz-
tatów udzielane są pod numerem te-
lefonu 609 120 070 lub 74 645 64 21. 
Można również kontaktować się ma-
ilowo: artinkubator@barl-bielawa.pl

Warsztaty wokalne z Szymonem Wydrą

6 stycznia na scenie Teatru 
Robotniczego wystąpiła Między-
narodowa Grupa Operowa SONO-
TRIO ENSEMBLE, która zabrała 
nas w świat muzyki operowej i ope-
retkowej.  Soliści gali to: sopranist-
ki – Agnieszka Drożdżewska (Wro-
cław), Barbara Spitzer (Wiedeń) i 
Anna Wilczyńska (Wrocław), Izabe-
la Strzelecka – mezzosopran (Wro-
cław), tenor Mateusz Myrlak (War-

 „Hurrah, hurrah”
czyli Gala operowo-operetkowa w Bielawie

szawa) i baryton Ivo Michl (Praga). 
Akompaniował Witold Janusz.

Usłyszeliśmy najpiękniejsze 
arie operetkowe kompozytorów: Imre 
Kalmana „Księżniczka Czardasza” 
i „Hrabina Marica”,  Franza Lehara 
„Wesoła wdówka”, Johanna Straus-
sa „Zemsta nietoperza”, Jacquesa 
Offenbacha „Opowieści Hoffmana”, a 
także arie z oper „Carmen” Georgesa 
Bizeta, „Lakme” Leo Delibesa, „Kawa-

ler Srebrnej Róży” Richarda Straussa, 
„Porgy and Bess” Georga Gerschwi-
na i „Traviatta” Giuseppe Verdiego. 
Koncert uzupełniła najbardziej znana 
kompozycja Aleksandra Aleksandro-
wicza Alabjewa – pieśń „Słowik” oraz 
„Song” George Gerschwina.

W sumie przeżyliśmy niezwy-
kły wieczór, na który złożyły się piękna 
muzyka, piękne arie i przepiękne gło-
sy. Niezwykle miły początek roku.
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Po meczu ostatniej 14-tej ko-
lejki sezonu zasadniczego w II lidze 
pozostał duży niedosyt, bowiem 
przegraliśmy przed własną publicz-
nością spotkanie z AZS Zielona 
Góra. Był to mecz przyjaźni, bo-
wiem graliśmy z zespołem, w któ-
rym pierwsze skrzypce grają dwaj 
nasi wychowankowie: Błażej Szy-
meczko oraz Przemysław Kępski, 
a także Paweł Skibicki, który po-
przednie trzy sezony spędził w Bie-
lawie.

Co prawda zwycięstwo w tym 
spotkaniu nic nam tak naprawdę nie 
dawało, bowiem szans na awans w 
tabeli nie mieliśmy oraz nikt nam 
nie mógł odebrać 5-tej pozycji, ale 
nie można było w taki sposób prze-
grać tego spotkania. Oddaliśmy je 
kompletnie bez walki i należy prze-
prosić wszystkich kibiców, którzy 
pojawili się na tym spotkaniu za 
żenującą postawę naszego zespo-
łu w końcówkach wszystkich setów 

(szczególnie drugiego i trzeciego). 
A kibiców było rekordowo dużo, jeśli 
chodzi o ten sezon, co akurat bar-
dzo cieszy. Jednal po takiej wpadce 
pewnie znowu trzeba będzie przez 
kilka spotkań zyskiwać ich zaufa-
nie. Wyraźnie rywalizacja z Zielo-
ną Górą nam nie leży, ponieważ 
jest to jedyny zespół, z którym nie 
wygraliśmy choćby seta. Z liderem 
Gwardią Wrocław wygraliśmy seta 
na inaugurację, a pozostałym sze-
ściu zespołom urwaliśmy co naj-
mniej 1 punkt, więc widać, że coś 
jest na rzeczy. Może jest to zasłu-
ga naszych wychowanków, którzy 
dobrze znają nasz zespół i obna-
żają jego słabe punkty. A akurat w 
spotkaniu w Bielawie czy to Błażej, 
czy Przemek grali na fantastycz-
nym poziomie, podobnie zresztą 
jak Skiba, który pojawił się na par-
kiecie w trzeciej partii. No, ale AZS 
miał o co grać, bowiem po zwycię-

stwie w Bielawie i straty choćby 
punktu Astry Nowa Sól w meczu w 
Żaganiu ,AZS miał szansę awanso-
wać na trzecią pozycję po rundzie 
zasadniczej. Tak też się stało, AZS 
wygrał a Astra przegrała i dzięki 
temu na start w drugiej fazie w wal-
ce o pozycje 1-4 mają handikap 3 
punktów (zamiast zera). My nato-
miast po pewnym piątym miejscu w 
II fazie walki o utrzymanie (miejsca 
5-8), mamy na starcie maksymalną 

ilość 9 punktów, a w tej rywalizacji 
do rozegrania zostanie 6 kolejek, w 
których zagramy z Olavią Oława (0 
pkt), Chrobrym Głogów (3 pkt) i So-
bieskim Żagań (6 pkt). 

Beewatec Bielawianka Be-
ster Bielawa vs AZS Zielona 
Góra 0:3 (-19,-20,-20)

BBBB: Wajdowicz, Strubbe, 
Leński, Prokopowicz, Kurpiel (K), 
Jurczyński, Wierzbicki (libero) oraz 
Sdebel, Botwina, Jerzyk, Pacioch, 
Surtel. Trenerzy: Ratajczak, Ze-
manek.

AZS: Szymeczko, Klucznik 
(K), Kępski, Bitner, Mariaskin, Ka-
czurowski, Zasowski (libero) oraz 
Skibicki, Ruciński, Smętek. Trene-
rzy: Paluch, Zarzeczny.

Widzów około 350.
Serdecznie dziękujemy na-

stępującym firmom za ufundo-
wanie w ten weekend nagród 
dla naszej publiczności: Pizze-
ria Barizolla z Dzierżoniowa – Pani 
Maria Danuta Matuszczyk, Piero-
garnia S.C.  w Bielawie (ul. Pade-
rewskiego i ul. Żeromskiego) - pani 
Agnieszka Łomoć i Beata Masta-
lerz, Pizzeria Koko-Haus w Biela-
wie (ul. Wolności) - Pan Łukasz Ku-
rek, Restauracja Rodos w Bielawie 
(ul. Kopernika) - Pan Piotr Kiner, 
OSiR Bielawa - basen Aquarius, 
PHU Aftanas - Pan Kazimierz Afta-
nas

Kadeci zwyciężają 
z faworyzowaną 

Gwardią Wrocław
Kadeci w swojej trzeciej bez-

pośredniej konfrontacji z Gwardią 
Wrocław po raz pierwszy pokonują 

faworyzowanego rywala i tym sa-
mym pozostają w grze o Mistrzo-
stwo na Dolnym Śląsku. Zwycię-
stwo to cieszy bardzo, bowiem 
po przegranej w pierwszej kolejce 
II fazy rozgrywek (o miejsca 1-4) 
trzeba było je wygrać, aby potem 
nie grać tzw. meczów o wszystko. 
Celem naszym jest minimum trze-
cie miejsce, które daje awans do 
ćwierćfinałów Mistrzostw Polski 
(rozgrywki centralne) i po tym me-
czu jesteśmy na dobrej drodze, aby 
te założenia zrealizować. W me-
czu z Gwardią prowadziliśmy już 
2:1, ale Gwardziści doprowadzili 
do remisu i o zwycięstwie w całym 
spotkaniu miał decydować tie-bre-
ak. Piątego seta lepiej rozpoczęła 
Gwardia Wrocław szybko wycho-
dząc na sześciopunktowe prowa-
dzenie (1:7), ale nasi kadeci zdoła-
li tą stratę odrobić i wyjść na punkt 
przewagi przy stanie 13:12. Mecz 
zakończyliśmy w drugiej piłce me-
czowej wygrywając do 14-tu.  
Gratulujemy ważnego zwycięstwa 
podopiecznym Radosława Duszy.  
Beewatec Bielawianka Bester 
Bielawa vs Gwardia Wrocław 3:2 
(-17,26,15,-15,14)

BBBB: Rekieć, Gawrysiak, 
Jacznik, Skwarcan W., Rudzki, Bo-
cianowski (K), Rycąbel (libero) oraz 
Wałachowski, Chabiński, Bortnik.

Gwardia: Jajor, Mrozek, 
Mackało, Malicki, Cierniak, Curko-
wicz, Lebioda (libero) oraz Szubart, 
Mierzejewski (K), Wachuła, Krzy-
szycha

Dwunaste 
zwycięstwo juniorów 

w trzynastym 
spotkaniu

Wspaniałą passę kontynu-
ują juniorzy Beewatec Bielawianki 
Bester Bielawa, którzy już od po-
przedniej kolejki mają zapewnione 
pierwsze miejsce po rundzie za-
sadniczej. W niedzielnym spotka-
niu 13-tej serii spotkań (19 stycz-
nia) nasi juniorzy pokonali młodszy 
zespół Gwardii I Wrocław w stosun-
ku 3:1. Zespół z Wrocławia skła-
da się głównie z kadetów, którzy 
także w Bielawie przegrali z na-
szymi młodszymi kadetami 2:3. W 
juniorskim składzie BBBB w pod-
stawowej szóstce występuje tak-
że dwóch kadetów (Bocianowski i 
Gawrysiak), a trzecim jest zmiennik 
Wojciech Skwarcan. Mecz z Gwar-
dią toczony był pod dyktando go-
spodarzy, poza drugim setem, w 
którym kompletnie nic nam nie wy-

AZS Zielona Góra zwyczajnie nie leży Beewatec Bielawiance Bester
chodziło, a młodzi gwardziści po-
czuli wiatr w żagle i wypunktowali 
bardzo zdecydowanie faworyzowa-
nych bielawian. To jednak podzia-
łało na nas jak płachta na byka i w 
kolejnych dwóch partiach nie było 
mowy o oddaniu pola gry rywalom. 
Wszyscy zagrali dobrze, ale indy-
widualnie warto wyróżnić za to spo-
tkanie Michała Kuśnierza, który po 
raz pierwszy zagrał na pozycji libe-
ro i wywiązał się z tego zadania re-
welacyjnie. Dobrze też zagraliśmy 
środkiem, raz po raz punktując z tej 
strefy rywali. Cieszy passa 10-ciu 
wygranych spotkań z rzędu, która 
trwa od przegranego w Jaworze 
2:3 spotkania 3-ciej kolejki. 

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa vs Gwardia I 
Wrocław 3:1 (25:20, 16:25, 25:17, 
25:20)

BBBB: Saryczew, Gawry-
siak, Józwiszyn, Lasota (K), Kap-
czuk, Bocianowski, Kuśnierz (li-
bero) oraz Biłozor, Skwarcan M., 
Skwarcan W., Rycąbel. Trener: Ja-
rosław Dusza.

Gwardia I: Jajor, Szubart, 
Cierniak (K), Jarmuż, Wachuła, 
Balcer, Niedośpiał (libero) oraz Lin-
kowski, Malicki, Krzyszycha, Du-
sienka. Trener: Piotr Lebioda

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

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

Zapraszamy do polubie-
nia naszego fan-page Biela-

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

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

 Rzecznik Klubu BBB
        Łukasz Gryś
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7 – 9.02 
WĘDRÓWKI Z DIZNOZAU-

RAMI 3D godz.17.00
Po raz pierwszy w historii 

kina widzowie zobaczą, jak na-
prawdę wyglądał świat, gdy żyły 
dinozaury. Wytwórnia Twentieth 
Century Fox zaprasza na fanta-
styczny film familijny, dzięki któ-
remu zajrzymy do prehistorycz-
nego świata. Paczi jest odważny, 
a jednocześnie zabawowy i sym-
patyczny. Żyje w górnej kredzie - 
ostatnim okresie ery mezozoicz-
nej, czyli siedemdziesiąt milionów 
lat temu, tam gdzie dziś jest Ala-
ska. Ten mały dinozaur stawi czoło 
wielkim wyzwaniom i zostanie bo-
haterem.

8 i 9.02
SIERPIEŃ W HRABSTWIE 

OSAGE godz.19.00 prod. USA
„Sierpień w hrabstwie Osa-

ge” to zabarwione sarkastycznym 
humorem spojrzenie na trudną 
relację matki (Meryl Streep) i jej 
trzech dorosłych córek (Julia Ro-
berts, Juliette Lewis, Julianne Ni-
cholson), które opuściły rodzinny 
dom, dystansując się od bliskich i 
od przeszłości. Pewnego dnia po-
wracają, by zmierzyć się z emocja-
mi, które niegdyś doprowadziły do 
niezgody w rodzinie. To film, który 
nie unikając wzruszeń opowiada 
uniwersalną historię o rodzinnych 
więzach. Jest w nim przejmująca 
prawda, ale także wielka nadzieja 
na to, że wspólnie przeżywany kry-
zys stanie się dla bohaterek wstę-
pem do rozwiązania dawnych kon-
fliktów.

14 – 16.02
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ 

DOLINY 3D  godz. 17.00 prod. BEL
W malowniczych okolicz-

nościach przyrody, wśród pozo-
stałości po niedzielnym pikniku 
wybucha wojna mrówek. Praco-
wite Czarne rywalizują z plemie-
niem Czerwonych o wielki skarb 
- pudełko pełne kostek cukru. 
Nieoczekiwanie w ich zmagania 
o pyszne słodkości miesza się 
mała niesforna biedronka, któ-
ra zgubiła rodziców. Waleczny 
robaczek Bzyk przyłącza się do 
Czarnych i wspólnie z nimi broni 
skarbu przed czerwonymi łakom-
czuchami. A to zaledwie początek 
niezwykłych przygód, które prze-
żyją biedronka Bzyk, mrówka Ed, 
pajęczyca Helga i ich przyjaciele 
w bajecznie kolorowej Zaginionej 
Dolinie.

WKRĘCENI godz. 19.00 
prod. POL

„Wkręceni” to opowieść o 
trójce przyjaciół ze Śląska. Fran-

czesko (Piotr Adamczyk), Fikoł 
(Bartosz Opania) i Szyja (Paweł 
Domagała) znają się od lat, razem 
pracują i razem spędzają wolny 
czas. Kiedy tracą pracę w lokal-
nej fabryce, postanawiają spędzić 
szalony weekend w stolicy. Jed-
nak prawdziwa przygoda ma się 
dopiero zacząć, gdy podczas przy-
musowego postoju w urokliwych 
okolicach Zarzecza trójka kumpli 
zostaje omyłkowo wzięta za nie-
mieckich inwestorów.

21 – 23.02
JA, FRANKENSTEIN godz. 

17.00 prod. AUSTRALIA
Walczące ze sobą klany nie-

śmiertelnych chcą poznać tajem-
nicę zmartwychwstania Adama, 
potwora dra Frankensteina, by 
przejąć kontrolę nad hordami ży-
wych trupów.

 ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK 
godz.19.00 prod. USA

„Złodziejka książek” to ekra-
nizacja bestsellera, który opowia-
da historię niezwykłej dziewczynki 
o imieniu Liesel. Akcja rozgrywa 
się w Niemczech w przededniu 
i w trakcie II wojny światowej, a 
główna bohaterka mieszka wraz z 
przybranymi rodzicami w fikcyjnym 
mieście Molching. Siła słów i wy-
obraźni staje się dla Liesel uciecz-
ką od rzeczywistości i źródłem ra-
dości. Jej niezwykły hart ducha, 
siła i determinacja są imponujące. 
To wzruszająca opowieść o sile 
charakteru i umiejętności dostrze-
gania w życiu tego, co najpiękniej-
sze.

28.02 – 02.03
ROBOCOP godz. 17.00 prod 

FRA
Alex Murphy, kochający 

mąż, ojciec i dobry glina, zostaje 
śmiertelnie ranny. Dzięki korpora-
cji OmniCorp dostaje drugie życie i 
zadanie: ma strzec prawa jako poli-
cjant-cyborg.

SEKRETNE ŻYCIE WALTE-
RA MITTY godz.19.00 prod. USA

Nikt nie wie, jaką moc mają 
marzenia, póki nie zaczną kształ-
tować naszej rzeczywistości. Wal-
ter Mitty (Ben Stiller) to fantasta, 
pracujący jako fotoedytor. Więk-
szość czasu poświęca na wy-
obrażanie sobie, że jest herosem, 
doświadczającym mnóstwa in-
trygujących przygód. Kiedy wraz 
z koleżanką, w której się skrycie 
podkochuje, dowiaduje się, że 
grozi im utrata pracy, dokonuje 
niemożliwego - rozpoczyna przy-
godę, o której do tej pory tylko 
śnił.

   kom lg

W niedzielę 15 grudnia na 
Poznańskich Termach odbyły się 
zawody Mikołajkowe dla najmłod-
szych zawodniczek (12 lat i młod-
sze). W zawodach udział wzięło 70 
zawodniczek z 6 klubów.  Nasze 
najmłodsze bielawskie synchronki 
wypadły tam fantastycznie: w kon-
kurencji ZESPÓŁ zdobyły złoty me-
dal (Cios Jula, Łyś Jadzia i Zuzia, 
Socha Kasia i Basia, Sienkiewicz 
Justyna i Ania, Mika Zuzia) 4 miej-
sce (Białek Natasza, Izdebska 
Justyna, Szymczykiewicz Matyl-
da, Pakosz Martyna),  5 miejsce 
(Czyżykiewicz Jula, Dziekońska 
Jula, Jakubczak Paulinka, Kar-
pierz Jula, Sieroń Natala) i nasze 
naj naj najmłodsze maleństwa - 11 
miejsce (Ardeli Maja, Biały Karo-
linka, Kozłowska Maja, Kumiec 
Nikola, Mika Rozalka, Parkitna 
Ania, Wiśniewska Maja) . 

W konkurencji DUET meda-
le złoty (Białek Natasza, Mika Zuzia) 
i srebrny (Socha Basia i Kasia) oraz 
miejsce 4 (Sienkiewicz Ania i Justyn-
ka) i miejsce 5 (Łyś Jadzia i Zuzia). 

Zawodniczki z Bielawy jak 
zwykle były najliczniejszą ekipą i 
najgłośniejszą, dzięki gorącemu 
dopingowi rodziców. 

Ten sezon był dla zawodni-
czek klubu LUKS Aquarius Bielawa 
zdecydowanie baaaardzo udany, 
ale poprzedzony też ciężką pracą.

SUKCES NAJMŁODSZYCH SYNCHRONEK
ZAWODY MIKOŁAJKOWE

POZNAŃ 2013

Szkoła Społeczna w Bielawie organizuje w 
dniach od 17 – 21 lutego 2014 roku ferie zimowe o te-
matyce NA LUDOWĄ NUTĘ, TROPAMI ZWIERZĄT, 
ZABAWY SŁOWEM, W MUZEACH WROCŁAWIA. 
Dzieci i młodzież z Bielawy skorzystają z wielu atrak-
cji w postaci tańca, zajęć plastycznych, warsztatów 
teatralnych, poranków filmowych, zwiedzą Wrocław 
śladami krasnoludków, a także wyjdą w Góry Sowie 
poprawiać kondycję ruchową. 

Tegoroczne ferie w Bielawie będą z pewnością 
atrakcją także dla grupy młodzieży z Wilna, która przy-
jedzie do nas w ramach wymiany międzyszkolnej. 
Uczniowie ze szkoły w Pakienie (Litwa)  będą wraz z 
zaprzyjaźnionymi rodzinami naszych uczniów uczest-
niczyć w zajęciach feryjnych, poznawać walory Bie-
lawy, Dzierżoniowa i Wrocławia.  Wspólnie spędzony 
czas zostanie przypieczętowany uroczystym podpi-
saniem, w obecności władz miasta, Porozumienia o 
wzajemnej współpracy między szkołami. 

*****
PROGRAM FERII
17 lutego / poniedziałek
NA LUDOWĄ NUTĘ
9.00 poznajmy się
11.00 mały artysta
12.00 w rytmie cha cha
12.30 poczęstunek
13.00 wycieczka w teren – spotkanie z Poloneziakami
15.00 zakończenie zajęć

18 lutego / wtorek
TROPAMI ZWIERZĄT
9.00 wycieczka do Leśnej Szkoły
12.00 mały artysta
12.30 poczęstunek
13.00 popołudnie z bajką
15.00 zakończenie zajęć

19 lutego / środa
ZABAWY SŁOWEM
9.00 warsztaty teatralne
11.00 wyjście na Trzy Buki i pieczenie kiełbasek
15.00 zakończenie zajęć
20 lutego / czwartek
W MUZEACH WROCŁAWIA
9.00 – 15.00 śladami wrocławskich krasnoludków – 
wyjazd do Wrocławia
21 lutego / piątek
TAK NIEDAWNO ŻEŚMY SIĘ POZNALI
9.00 poranek filmowy
11.00 komputerowy zawrót głowy
12.30 poczęstunek
13.00 pożegnania nadszedł czas
15.00 do zobaczenia za rok!
              ZAPRASZAMY !!!

ZAPISY w sekretariacie szkoły DO 7 LUTEGO!!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Ferie w Szkole Społecznej wraz z młodzieżą z Litwy

Po raz czwarty, 14 lutego 
2014,  staną w szranki młodzi wo-
kaliści z rejonu Dolnego Śląska, 
prezentując swoje zdolności śpie-
wając o miłości. Festiwal piosenki 
o miłości zapisał się na stałe w ka-
lendarzu imprez organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie. Na scenie Teatru 
Robotniczego prezentowało się do-
tychczas kilkadziesiąt wokalistek i 
wokalistów, którzy swój kunszt wo-
kalny oddali jednemu z najpiękniej-
szych uczuć, jakim potrafi obdarzyć 
człowiek. Dlatego też, festiwal od-

bywa się w dniu Św. Walentego, 
patrona wszystkich zakochanych. 

Prezentacje rozpoczną się o 
godz. 17.30, a uczestników będzie 
oceniać Jury w składzie: Małgorza-
ta Kuś SHATAQS, Tomasz Grząd-
kowski z zespołu FairyTaleShow 
oraz muzyk i artysta estradowy Ja-
nusz Kot.

Nagrody dla zwycięzców 
funduje Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie, a patronują festi-
walowi oczywiście Wiadomości 
Bielawskie.

Zapraszamy wszystkich bar-
dzo serdecznie na tak uczuciowy 
festiwal, gwarantujemy moc do-
brych piosenek, moc emocji i oczy-
wiście nagrody dla widzów. 

Wstęp symboliczne 2 zł.  

Festiwal piosenki „MINUTKA”

Warsztaty montażu filmowego i telewizyjnego
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego i Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości zapraszają na 

warsztaty z zakresu  podstawowych technik oraz narzędzi montażu cyfrowego z wykorzystaniem progra-
mu Adobe Premiere Pro CS6.

Zajęcia wykładowo-warsztatowe poprowadzi absolwentka wyższej szkoły reżyserii filmowej w 
Stanach Zjednoczonych Kinga Kowalczyk. Planowany termin rozpoczęcia kursu 15 lutego 2014. Liczba 
miejsc ograniczona. 
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 od 1 do 28 lutego
POCZTÓWKA Z BIELAWY: 

coroczna wystawa najlepszych prac 
plastycznych dzieci (klasy I-III)  wy-
różnionych konkursie BIELAWA 
MOJE  MIASTO - galeria 

3 lutego
g.16.00 Uniwersytet III Wieku 

–„ Emocje, stres i... asertywność”  - 
wykład B.Karaś - Teatr Robotniczy 

6 lutego 
g. 10.00  Konkurs Recytatorski  

PEGAZIK –  eliminacje miejskie – Te-
atr Robotniczy

10 lutego
g. 16.00 Uniwersytet III Wieku – 

„Najczęściej dokonywane oszustwa na 
osobach starszych” - wykład przygo-
towany przez Komendę Wojewódzką 
Policji  - Teatr Robotniczy 

14 lutego
g. 17.00 MINUTKA 2013 - IV 

Festiwal Piosenki o Miłości (wstęp 2 
zł) – (więcej w odrębnej informacji) 
Teatr Robotniczy 

FERIE ZIMOWE
17 lutego 
g. 9.30 – Feryjny seans filmo-

wy: TAJEMNICE ZIELONEGO KRÓ-
LESTWA -  animowany prod.USA – 
Teatr Robotniczy

g. 11.00 – ZABAWA PRZE-
STRZENIĄ - warsztaty para-architek-
toniczne dla dzieci w wieku 6 -12 lat 
prowadzi inż. arch. kraj. Agnieszka Ju-
raszek. – galeria Korytarz (patrz plakat)

więcej
Zbliżają się ferie zimowe, a 

wraz z nimi... kolejne spotkania z ar-
chitekturą, sztuką i dizajnem.. Już w 
dniach 17-21.02.2014 o godz.11.00 
odbędzie się cykl kreatywnych zajęć 
przestrzennych pn. „Zabawa prze-
strzenią”. Jeśli Twoje dziecko jest w 
wieku 6-12 lat, a do tego ma głowę 
pełną pomysłów i lubi tworzyć prze-
strzenne konstrukcje - to zajęcia z 
pewnością dla niego! 

Tym razem przyjrzymy się jak 
powstaje miasto naszych marzeń, 
zbudujemy mobilne domy, stworzy-
my przestrzeń niezwykłej zabawy i 
doświadczymy  czym jest dizajn. Za-
jęcia są bezpłatne, lecz obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy. Informacje i 
kontakt: MOKiS tel. 748333007

18 lutego
g. 11.00 - ZABAWA PRZE-

STRZENIĄ - warsztaty para-architek-
toniczne dla dzieci – galeria Korytarz

g. 11.00 - ŚNIEŻNY KROK czy-
li feryjne warsztaty tańca - prowadzi 
J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

g. 17.00 – Feryjny DKF - PO-
WRÓT DO PRZYSZŁOŚCI I - film 
prod. USA reż. R.Zemeckis – Kino - 
art.inkubator

19 lutego
g. 9.30 - Feryjny seans filmowy: 

MALI AGENCI 4 WYŚCIG Z CZA-
SEM - fabularny prod. USA – Teatr 
Robotniczy

g. 11.00 - ZABAWA PRZE-
STRZENIĄ - warsztaty architekto-
niczne dla dzieci – galeria Korytarz

g. 17.30 -  ŚNIEŻNY KROK 
czyli feryjne warsztaty tańca  - prowa-
dzi J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

20 lutego
g. 10.00 -  ŚNIEŻNY KROK 

czyli Feryjne warsztaty tańca  - pro-
wadzi J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

g. 11.00 - ZABAWA PRZE-
STRZENIĄ - warsztaty architekto-
niczne dla dzieci – galeria Korytarz

g. 17.00 – Feryjny DKF - PO-
WRÓT DO PRZYSZŁOŚCI II - film 
prod. USA reż. R.Zemeckis – Kino – 
art. inkubator

21 lutego
g. 9.30 – Feryjny seans filmo-

wy: NANCY DREW - fabularny prod. 
USA – Teatr Robotniczy

g. 11.00 - ZABAWA PRZE-
STRZENIĄ - warsztaty architekto-
niczne dla dzieci – galeria korytarz

22 lutego
g. 17.00 – BAJKOWE PODRÓ-

ŻE RUMCAJSA – program estradowy 
przygotowany przez SCK w Bielawie  
– Teatr Robotniczy

24 lutego 
g. 9.30 – Feryjny seans filmowy: 

MINIONKI ROZRABIAJĄ - animowa-
ny prod. USA – Teatr Robotniczy

25 lutego
g. 11.00 -  ŚNIEŻNY KROK 

czyli Feryjne warsztaty tańca  - pro-
wadzi J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

g. 17.00 – Feryjny DKF - PO-
WRÓT DO PRZYSZŁOŚCI III - film 
prod. USA reż.R.Zemeckis – Kino – 
art. inkubator

26 lutego 
g. 9.30 – Feryjny seans filmo-

wy: ASTERIX – W SŁUŻBIE JEJ 
KRÓLEWSKIEJ MOŚCI - animowany 
prod. francuskiej – Teatr Robotniczy

g. 17.30 -  ŚNIEŻNY KROK 
czyli feryjne warsztaty tańca - prowa-
dzi J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

27 lutego
g. 10.00 - ŚNIEŻNY KROK czy-

li feryjne warsztaty tańca - prowadzi 
J.Jabłoński – Teatr Robotniczy

g. 17.00 – Feryjny DKF - PO-
WRÓT DO PRZYSZŁOŚCI suple-
ment – Kino – art. inkubator

28 lutego
g. 9.30 – Feryjny seans filmo-

wy: TEDI JONES i POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEGO MIASTA – animowa-
ny prod. USA – Teatr Robotniczy

Zajęcia stałe:
- Dziecięce Studio Teatralne 

prowadzi instr. Magdalena Cios – za-
jęcia środa: 15.30 – scena

- Scena M (teatr młodzieżowy) 
–  prowadzi M. Cios -  poniedziałki: 
17.30 – 19.00 

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

- Studio Tańca  HIP-HOP prowa-
dzi instr. Jacek Jabłoński  – poniedzia-
łek g.17.30, wtorek  16.00, środa-  17.30 
scena (od.17.02.wg/ programu ferii)

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

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

-  Fotograficzne seniorów – prowa-
dzi R.Smoliński – wtorki – 12.00 – galeria

- Teatralne seniorów – prowa-
dzi J.Florczak – piątki 15.30 - scena

W następnym miesiącu za-
praszamy i polecamy m.in:

15 marca - konkurs zespołów 
rockowych ROCKMANIA. Zachęca-
my wszystkich tych, dla których mu-
zyka jest czymś więcej niż tylko nu-
tami zapisanymi na pięciolinii, do 
wzięcia udziału w Przeglądzie Ze-
społów Rockowych. Impreza skie-
rowana jest do grup muzycznych 
grających wszelkie odmiany roc-
ka. To doskonała szansa ku temu 
by pokazać się znajomym oraz sze-
rokiej publiczności oraz zaprezen-
tować swój dorobek artystyczny. 
Nie stawiamy limitów, zakazów i na-
kazów. Gwarantujemy profesjonalne 
nagłośnienie, akustyków oraz oświe-
tlenie dla wszystkich zespołów biorą-
cych udział w przeglądzie. Najlepsi 
zagrają na tegorocznej edycji Sudec-
kiego Lata, którego gwiazdą będzie 
BUDKA SUFLERA z programem 
„Greats Hits” z gościnnym udziałem 
Izabeli Trojanowskiej i Felicjana An-
drzejczaka. Na najlepszych czekają 
nagrody: I Miejsce - 1000 zł, II miej-
sce - nagroda rzeczowa, III miejsce 
- wstęp do studia nagrań. Dla najlep-
szego wokalisty - 300 zł! Serdecznie 
zapraszamy wszystkich muzyków do 
wspólnej imprezy. Info. tel. 74 833 30 
07, rockmania@mokisbielawa.pl

18 marca - CZY JEST NA 
SALI LEKARZ - komedia szpitalna w 
gwiazdorskiej obsadzie!.

Szalona, pełna absurdów i za-
bawnych nieporozumień, komedio-
-farsa, będąca odzwierciedleniem 
tego wszystkiego, co dzieje się w tzw. 
„służbie zdrowia”. Szpital nadaje się 
w zasadzie do zamknięcia. Perso-
nel szpitala przez cały czas w napię-
ciu oczekuje wizyty komornika. Kie-
dy ten wreszcie się zjawia... no, ale 
w tym miejscu właśnie musimy już 
zaciągnąć zasłonę tajemnicy, w na-
dziei, że widz przychodząc na spek-
takl, z ciekawości sam ją sobie odsłoni.  
W komedii jest również wątek miłosny, 
a nawet dwa, jest rywalizacja między 
lekarzami, jest nieoczekiwany zwrot 
akcji, który wszystko wywraca do góry 
nogami, jest też nawet „Hamlet” w ama-
torskim wykonaniu szpitalnego perso-
nelu. Całość jest przepleciona łatwo 
wpadającymi w ucho piosenkami oraz 
śmiesznymi dialogami. Dwie godziny 
dobrej zabawy. To trzeba zobaczyć! 
Reżyseria: Zbigniew Lesień. Wystę-
pują (wymiennie): Jacek Fedorowicz 
/ Tadeusz Ross, Dariusz Gnatowski 
/ Andrzej Zaborski, Piotr Pręgowski / 
Sylwester Maciejewski, Tomasz Stoc-
kinger, Viola Arlak, Alicja Kwiatkowska

Bilet- 65 zł.  Zbiorowe powyżej 
20 osób 60 zł do nabycia w Miejskim 
Ośrodku Kultury i Sztuki w godzinach 
8.30 -16.00

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI 
informuje i zaprasza  

Finał WOŚP w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Bielawie
12 stycznia odbył się już 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. Uczniowie ZSO w Bielawie pod opieką p. Jolanty Kupis posta-
nowili w nietypowy sposób włączyć się do pomocy. Wolontariusze pro-
wadzili rejestrację dla potencjalnych dawców szpiku kostnego. Każdy 
zainteresowany mógł zgłosić się, wypełnić formularz, który następnie zo-
stał przesłany wraz z wymazem do badań genetycznych. 

Wolontariuszom z ZSO  udzieliły wsparcia instytucje: Urząd Miejski w Bie-
lawie, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Efek-
tem pracy uczniów jest kilkadziesiąt pobranych próbek, które dają  wiele szans  
osobom chorym na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego. Pozytywny 
odzew  świadczy o tym, że wśród nas jest wiele osób skłonnych do pomocy. Dla  
chorych na białaczkę przeszczep szpiku jest często ostatnią szansą, dlatego 
uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne, gdyż ratują życie.

      Alicja Froń


