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W związku z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców postępem 
inwestycji w Parku Miejskim, przed-
stawiamy  podsumowanie  zrealizo-
wanych  dotychczas  prac moderni-
zacyjnych. 

Na  początku  warto  przy-
pomnieć,  że  miasto  pozyskało 
na  tę  inwestycję  około  2  mln  zło-
tych  z  Unii  Europejskiej.  Według 
głównych  założeń  projektu,  naj-
ważniejsze  zmiany  w  Parku miały 
dotyczyć: wykonania  centrum edu-
kacyjnego,  nowych  alejek,  oświe-
tlenia, wyczyszczenia  i  połączenia 
stawów i zakupu nowych ławek. 

Na początku 2014 roku inwe-
stycja  została  podzielona  na  dwie 
części  –  budowa  budynku  mają-
cego  pełnić  funkcję  centrum  in-
formacyjno  -  edukacyjnego  oraz 
realizacja  pozostałych  zewnętrz-
nych  prac  modernizacyjnych. 

W ślad za  tym 20  lutego minione-
go  roku, Urząd Miejski w Bielawie 
ogłosił  dwa  przetargi  na  wykona-
nie  wyżej  wymienionych  zadań. 

Niestety z uwagi na fakt, że oferty, 
które  zostały  złożone  do  przetar-
gu  przekraczały  budżet  inwestycji, 
Urząd Miejski  zmuszony  był  unie-
ważnić postępowania przetargowe.

Miesiąc  później  ogłoszone  zo-
stały  ponownie  dwa  przetargi, w  ra-
mach których pod koniec kwietnia 2014 
roku udało się wyłonić wykonawców.  
Według umowy zawartej przez miasto 
z  przedsiębiorstwem  budowlanym, 
budowa  Centrum  Informacyjno-Edu-
kacyjnego, powinna zakończyć się do 

Park Miejski – postęp prac inwestycyjnych

Małgorzata Greiner zastępcą burmistrza Bielawy

30  grudnia  odbyła  się  ostat-
nia w 2014  roku  sesja Rady Miej-
skiej Bielawy. Podczas obrad radni 
przyjęli uchwały w sprawach: okre-
ślenia wysokości dotacji dla Ośrod-
ka  Sportu  i  Rekreacji  oraz  sposo-
bu jej rozliczania, ustalenia opłat za 
pobyt i wyżywienie dziecka w Żłob-
ku Publicznym i określenia częścio-
wych zwolnień z  tych opłat. Radni 
przyjęli również uchwałę w sprawie 
zmian do budżetu na 2014 rok.

Podczas wtorkowej  sesji Rada 
Miejska Bielawy przyłączyła się do ak-
cji dolnośląskich samorządów  i przy-

jęła  jednogłośnie apel skierowany do 
polskiego  rządu,  dotyczący  budowy 
drogi ekspresowej nr 8, na odcinku od 
Wrocławia do granicy z Czechami.

Obecnie  samorząd  woje-
wództwa  dolnośląskiego  przygoto-
wuje kilka wariantów przebiegu  tej 
trasy, które zostaną przedstawione 
Ministerstwu  Infrastruktury  i  Roz-
woju.  Jednak  ostateczną  decyzję 
o budowie drogi podejmie już samo 
ministerstwo, które może wpisać tę 
inwestycję  do  rządowego  progra-
mu na lata 2014-2020.

Grudniowa Sesja Rady Miejskiej

Uwaga kierowcy! Już w stycz-
niu na ulicy Hempla w Bielawie obo-
wiązywać będzie nowa organizacja 
ruchu.  Zmiana  zostanie  wprowa-
dzona na odcinku od przewężenia 
w rejonie byłego zakładu „Bielbaw” 
do skrzyżowania z ulicą Strażacką, 
gdzie obecnie obowiązuje ruch jed-
nokierunkowy.  Nowa  organizacja 
przewiduje  wprowadzenie  w  tym 
miejscu  ruchu  dwukierunkowego, 
z  pierwszeństwem  przejazdu  dla 
kierowców jadących od strony ulicy 
Żeromskiego.

Zmiana ułatwi kierowcom nie 
tylko poruszanie się po ulicy Hem-
pla,  ale  także  rozwiąże  bardzo 
ważne  problemy  komunikacyjne 
w tym rejonie miasta. Obecnie każ-

dy kto samochodem chce dojechać 
do centrum Bielawy z górnej części 
miasta,  może  to  zrobić  wyłącznie 
jadąc ulicą Piastowską.

Problemy  z  przejezdnością 
pojawiają  się  często  przy  dużym 
natężeniu  ruchu  oraz  w  przypad-
kach szczególnych – podczas wy-
padków  i  kolizji,  gdzie  zablokowa-
na zostaje ulica Piastowska. Dzięki 
zmianie  organizacji  ruchu  na  ulicy 
Hempla,  wspomniana  część  Bie-
lawy zyskuje nie tylko lepszą płyn-
ność  ruchu,  ale  przede wszystkim 
alternatywną drogę otwartą w obu 
kierunkach.

O  dokładnym  terminie  wpro-
wadzenia  zapowiadanej  organiza-
cji poinformujemy.

Już wkrótce ulica Hempla będzie dwukierunkowa

Spotkanie opłatkowe 
w świdnickiej Kurii 

Biskupiej
Na zaproszenie biskupa świd-

nickiego Ignacego Deca, burmistrz 
Bielawy  Piotr Łyżwa  uczestniczył 
w spotkaniu opłatkowym w świdnic-
kiej Kurii Biskupiej. Podczas wizyty 
bielawski  samorząd  reprezentował 
również wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  Bielawy  Tomasz Tkacz.
Tradycyjne  spotkanie  było  okazją 
do  złożenia  życzeń  świątecznych 
i  noworocznych  oraz  do  podziele-
nia się opłatkiem. Wspólnie odśpie-
wano  kolędy,  był  czas  na  rozmo-
wy i modlitwę, a także wysłuchanie 
przepięknego koncertu z udziałem 
dzieci i młodzieży. 

Od  14  stycznia  2015  roku 
funkcję  drugiego  zastępcy  bur-
mistrza Bielawy pełni Małgorzata 
Greiner. Nowa wiceburmistrz ma 
42  lata,  jest mężatką  i ma  jedno 
dziecko.

Małgorzata Greiner miesz-
ka w Bielawie od urodzenia. Jest 
absolwentką  filologii  polskiej 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza  w  Poznaniu.  Ukończyła 
studia podyplomowe w zakresie 
wiedzy o sztuce.

Od  1998  roku  zatrudnio-
na  w  Zespole  Szkół  i  Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bie-

lawie jako wychowawca i nauczy-
ciel  języka  polskiego,  wiedzy  o 
kulturze oraz przedmiotów zawo-
dowych.

Od 2005 roku egzaminator 
maturalny Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej.

Zaangażowana w życie kul-
turalne miasta. Od 2009 roku ju-
ror w konkursach literackich i pla-
stycznych organizowanych przez 
Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w 
Bielawie oraz  członek Dyskusyj-
nego Klubu Książki przy MBP w 
Bielawie.  Od  2011  roku  członek 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.
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W  kolejnej  części  posiedzenia  bielawscy  radni  przyjęli  harmono-
gram sesji Rady Miejskiej na 2015 rok oraz plany pracy Komisji na I pół-
rocze 2015 roku. 

Poniżej publikujemy harmonogram sesji Rady Miejskiej na obecny rok:

HARMONOGRAM
SESJI RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

na 2015 rok
28 stycznia 2015r.godz. 14:00
tematy:
Przyjęcie budżetu gminy na 2015r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

25 lutego 2015r.godz. 14:00
tematy:
Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej w Bielawie oraz dodat-
ków mieszkaniowych.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

25 marca 2015r.godz. 14:00
tematy:
Stan dróg i chodników w mieście po sezonie zimowym.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

29 kwietnia 2015r.godz. 14:00
tematy:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

27 maja 2015r.godz. 14:00
tematy:
Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Bielawie.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

24 czerwca 2015r.godz. 14:00
tematy:
Ocena realizacji budżetu gminy za 2014r. - absolutorium
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Przyjęcie planów pracy Komisji RM na II półrocze 2015r.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

LIPIEC przerwa wakacyjna

26 sierpnia 2015r.godz. 14:00
tematy:
Informacja o wyniku finansowym spółek miejskich oraz ich funkcjonowa-
nia w 2014r. i I półroczu 2015r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

30 września 2015r.godz. 14:00
tematy: 
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

28 października 2015r.godz. 14:00
tematy:
Funkcjonowanie oświaty w Bielawie.
Rozpatrzenie projektów uchwał, w tym stawek podatkowych na 2016r.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

25 listopada 2015r.godz.14:00 
tematy:
Wykorzystywanie środków zewnętrznych dla rozwoju Bielawy.
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Przyjęcie harmonogramu Sesji na 2016r.
Interpelacje, wnioski.
Sprawy różne.

30 grudnia 2015r.godz.14:00
tematy:
Uchwalenie budżetu gminy na 2016r.
Rozpatrzenie projektów uchwał;
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na I półrocze 2016r.

Grudniowa Sesja Rady Miejskiej

Betlejemskie  Światło  Poko-
ju zawitało do Bielawy dzięki lokal-
nej drużynie harcerskiej. Przepięk-
ny  symbol  Narodzenia  Pańskiego 
otrzymał  jako  pierwszy  burmistrz 
Bielawy  Piotr Łyżwa.  Spotkanie 
przedstawicieli  Związku  Harcer-
stwa Polskiego  z  burmistrzem od-
było  się  23  grudnia  w  Urzędzie 
Miejskim.Polscy  harcerze  uczest-
niczą w betlejemskiej  sztafecie od 
1991  roku.  Nasz  kraj  jest  jednym 
z  ogniw  tej  wspaniałej  akcji.  Har-
cerki  i  harcerze  przekazują  Świa-
tło  dalej  na  wschód:  do  Rosji,  Li-
twy, Ukrainy i Białorusi, na zachód 
do Niemiec, a  także na północ do 
Danii.Burmistrz  podczas  spotka-
nia  z  młodzieżą  podziękował  za 
pamięć  oraz  za  trud  przekazywa-
nia  Światła  Pokoju  wielu  ludziom 
w Bielawie  i naszym regionie. Wy-
raził  również  nadzieję,  że  tradycja 
będzie  nadal  przekazywana  z  po-
kolenia na pokolenie.

“Światełko Pokoju” w Urzędzie Miejskim

Tradycyjnie tuż przed Bożym 
Narodzeniem,  Bielawski  Uniwer-
sytet  Trzeciego  Wieku  zorganizo-
wał spotkanie opłatkowe, w którym 
uczestniczyło około 200 słuchaczy.
Gośćmi specjalnymi spotkania byli 
między  innymi:  burmistrz  miasta 
Piotr Łyżwa,  ks  prałat Stanisław 

Spotkanie opłatkowe z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Chomiak, a także radni Rady Miej-
skiej.Burmistrz  dla  którego  była  to 
pierwsza oficjalna wizyta u słucha-
czy BUTW, złożył wszystkim obec-
nym w sali przy ulicy Wodnej życze-

nia, z okazji zbliżających się świąt 
oraz szczęśliwego nowego roku.Po 
przemówieniach odśpiewano  kolę-
dy, podzielono się opłatkiem i przy-
stąpiono do wieczerzy. 

15 września 2014 roku. Niestety mię-
dzy  innymi  ze względu na niesprzy-
jające warunki pogodowe, termin ten 
nie  został  dotrzymany.  12  września 
miasto podpisało z wykonawcą aneks 
do umowy, przedłużający czas  reali-
zacji do 30 listopada. Firma wykonała 
obiekt w zakładanym terminie, a od-
biór  techniczny  budynku  nastąpił  19 
grudnia 2014 roku.  

Większe problemy pojawiły się 
w trakcie realizacji pozostałej części 
projektu,  czyli  przy  zewnętrznych 
pracach modernizacyjnych w Parku. 
Miasto  po  rozstrzygnięciu  przetar-
gu, podpisało 23 kwietnia 2014 roku 
umowę z firmą budowlaną, według 
której termin zakończenia prac przy-
padał na 15 września. Niestety  już 
11  czerwca  2014  roku wykonawca 
odstąpił od realizacji umowy. 

Gmina  zmuszona  więc  była 
ogłosić  kolejny  przetarg,  w  ramach 
którego  9  lipca  podpisano  umowę 
z nowym wykonawcą. Zgodnie z za-
pisami  umowy,  termin  zakończenia 
inwestycji przypadał na 30 paździer-
nika 2014 roku, który m.in. z uwagi na 
niekorzystne warunki  pogodowe  nie 

Park Miejski – postęp prac inwestycyjnych
został dotrzymany. Miasto podpisało 
z wykonawcą aneks do umowy, prze-
dłużający termin realizacji prac do 30 
listopada  minionego  roku.  Niestety 
wspomniana  firma  również  nie  za-
kończyła prac w określonym czasie. 

W związku z tym władze mia-
sta podjęły decyzję o naliczaniu kar 
umownych w stosunku do wykonaw-
cy, za każdy dzień opóźnienia. Obec-
nie firmie pozostało jeszcze do ukoń-
czenia m.in.: ścieżki szutrowe, bramy 
wejściowe, 2 mostki na  terenie sta-
wów, ułożenie kostki w obrębie Cen-
trum  Informacyjno-Edukacyjnego, 
montaż 125 ławek i budowa wjazdu 
do Parku od strony ul. 1 Maja.

Według  informacji  uzyska-
nych  od  wykonawcy,  zakończenie 
prac nastąpi na przełomie stycznia 
i lutego 2015 roku. 

Jednocześnie  Urząd  Miejski 
w  Bielawie  zwraca  się  z  prośbą  do 
wszystkich  osób,  a  w  szczególności 
do dzieci i młodzieży, o niekorzystanie 
z  urządzeń  rekreacyjnych  w  ramach 
traktu  linowego.  Obecnie  są  one  po-
zbawione niezbędnego nadzoru i kon-
troli przeszkolonego instruktora. Zagro-
żenie stanowić może przede wszystkim 
trakt linowy, zawieszony na kilkumetro-
wej wysokości. O tym kiedy bezpiecz-
nie będzie można korzystać z atrakcji 
poinformujemy w późniejszym terminie.
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Bezpłatna zbiórka choinek
Każdy mieszkaniec Bielawy ma możliwość bezpłatnie oddać niepo-

trzebną naturalną choinkę świąteczną. Mieszkańcy zasobów Spółdzielni 
Mieszkaniowej, mogą pozostawiać choinki pozbawione ozdób w boksach 
śmietnikowych w każdą sobotę stycznia.  Natomiast pozostali mieszkań-
cy mogą skorzystać z bezpłatnej usługi Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Bielawie, który po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (74 833 49 
31), odbierze choinki ze wskazanych miejsc. 

Bielawa powitała Nowy Rok
Tradycyjnie  już  w  noc  sylwestrową  mieszkańcy  Bielawy  powita-

li  Nowy  Rok  2015  na  placu Wolności.  Była muzyka,  konkurs  butelko-
wy  z  atrakcyjnymi  nagrodami  oraz  przepiękny  pokaz  sztucznych  ogni.
Tuż przed godziną dwunastą noworoczne życzenia złożył Bielawianom 
i  wszystkim  sympatykom  Bielawy,  burmistrz  miasta  Piotr Łyżwa.  Dla 
osób, które nie miały okazji wysłuchać życzeń zachęcamy do obejrzenia 
nagrania na stronie www.bielawa.pl. 

Urząd  Miejski  w  Bielawie 
przypomina  wszystkim  przedsię-
biorcom  prowadzącym  sprzedaż 
napojów  alkoholowych,  o  obo-
wiązku  złożenia  w  terminie  do  31 
stycznia  2015  roku  pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych  w  punkcie  sprzeda-
ży w roku poprzednim tj. 2014 oraz 
wniesienia stosownej opłaty za ko-
rzystanie z zezwoleń w  roku 2015 
(podstawa  prawna  art.  111  ust. 
4  ustawy  z  dnia  26  października 
1982  roku  o wychowaniu w  trzeź-
wości  i  przeciwdziałaniu  alkoholi-
zmowi  (Dz. U. z  2012r., poz. 1356 
j.t., zm. Dz. U. z 2013r. poz. 1563).

Wartość  sprzedaży  należy 
obliczać oddzielnie dla każdego ro-
dzaju napojów alkoholowych. Opła-
ta  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych 
wnoszona  jest na  rachunek gminy 

Uwaga przedsiębiorcy
w każdym roku kalendarzowym ob-
jętym  zezwoleniem  w  trzech  rów-
nych  ratach  w  terminach  do  31 
stycznia, 31 maja i 30 września da-
nego roku kalendarzowego  (art.111 
ust .7 cytowanej wyżej ustawy).

Niezłożenie oświadczenia lub 
niedokonanie  opłaty  w  wysokości 
i  terminach  określonych  w  usta-
wie  -  skutkuje  wygaśnięciem  ze-
zwolenia.  Przedsiębiorca,  którego 
zezwolenie  wygasło  z  w/w  przy-
czyn  może  wystąpić  z  wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesię-
cy od dnia wydania decyzji o wyga-
śnięciu zezwolenia.

Dodatkowe  informacje  moż-
na    uzyskać  w  Referacie  Spraw 
Społecznych i Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miejskiego, ul. Pia-
stowska 1, pokój Nr 2  lub pod nu-
merem telefonu  74 832-87-55.

10  grudnia  odbyła  się  konfe-
rencja  podsumowująca  realizację 
projektu  pod  hasłem  „Mieszkam 
w Bielawie – Moja rodzina jest OK”. 
Gośćmi spotkania, które miało miej-
sce  w  auli  parafii  pw Wniebowzię-
cia  Najświętszej  Maryi  Panny,  byli 
między  innymi:  samorządowcy,  dy-
rektorzy szkół, uczniowie, przedsta-
wiciele  instytucji  zaangażowanych 
w projekt  i mieszkańcy, którzy rów-
nież uczestniczyli w  realizacji  kam-
panii.  Konferencję  poprowadziła 
koordynator  projektu  Beata  Jagie-
ła-Pastuszka, która w swoim wystą-
pieniu przybliżyła zebranym jaki był 
cel projektu i co udało się w ramach 
niego  zrealizować.  Celem  kampa-
nii, na którą miasto pozyskało blisko 
100  tysięcy złotych z budżetu pań-
stwa,  była  promocja  pozytywnych 
wzorców  i  prawidłowego  modelu 
rodziny. Wszystko po  to aby dzieci 

i młodzież  już  od  najmłodszych  lat 
nie  były  narażone  na  różnego  ro-
dzaju  przemoc  ze  strony  osób  do-
rosłych.  Pomysłodawcom  projektu 
zależało  na  tym,  żeby  rodzina  po-
strzegana  była  jako  źródło  bezpie-
czeństwa, akceptacji i miłości.W ra-
mach akcji prowadzonej od kwietnia 
tego roku wydarzyło się wiele intere-
sujących przedsięwzięć. Utworzono 
Punkt Konsultacyjny, w którym bez-
płatne  porady  świadczyli  prawnik 
i  psycholog.  Zawiązała  się  Grupa 
Wsparcia dla ofiar i sprawców prze-
mocy oraz odbyły się warsztaty dla 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów na temat cyberprzemocy. 

Dużym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  również  spotkania 
z  prawnikiem w  szkołach,  a  także 
Debata Międzypokoleniowa i festyn 
pod  hasłem  „Bielawa  Twój  Dom”.
Co ważne, projekt współfinansował 

wyjazd  kilkudziesięcioosobowej 
grupy dzieci i młodzieży na kolonie 
socjoterapeutyczne.  Dzięki  temu 
uczniowie  wyjechali  na  dwutygo-
dniowy wypoczynek nad morze do 
Rewala. Oprócz wydano materiały 
promujące  całą  akcję,  utworzono 
stronę  internetową  www.wyrazro-
dzine.pl, profil na Facebooku i Twit-
terze.  Atrakcją  konferencji  była 
premiera spektaklu „Odlot” w reży-
serii Rafała Smolińskiego. Spektakl 
opowiedział  historię  dziewczyny, 
która  nie  może  się  zmobilizować, 
żeby  wyjść  z  domu  do  szkoły. 
Na  dodatek  wplątana  jest  w  po-
dejrzaną  znajomość  i  narkotyki. 
Konferencja  zakończyła  się  roz-
daniem nagród w konkursach mu-
zycznym  i  filmowym.  Wręczono 
również  certyfikaty  dla  szkół  i  po-
szczególnych  nauczycieli  zaanga-
żowanych w projekt. 

“Mieszkam w Bielawie - moja rodzina jest OK!” - podsumowanie

Klaudia  Błacha  jest  przykła-
dem  osoby  umiejącej  skutecznie 
łączyć    obowiązki  szkolne  z  pa-
sją  sportową.  Rezultatem  tego 
jest  przyznanie  jej  w  roku  szkol-
nym  2014/2015  Stypendium  Pre-
zesa  Rady  Ministrów  za  najlep-
sze  wyniki  w  szkole  ,  wzorową 
postawę  i  aktywne  włączanie  się 
w  różne  dziedziny  życia  szkoły.  
11 grudnia 2014 r. w Teatrze Zdro-
jowym  im.  Henryka  Wieniawskie-
go  w  Szczawnie  Zdroju  odbyła 
się  uroczysta  Gala  Stypendystów 
Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Edukacji Narodowej. Naszą szko-
łę reprezentowała Klaudia Błacha, 
która  otrzymała  z  rąk  Dolnoślą-
skiej Kurator Oświaty Beaty Paw-
łowicz  stypendium  Prezesa  Rady 

Ministrów.  Serdeczne  gratulacje 
złożyły  jej   dyrektor Niepubliczne-
go  Liceum  Ogólnokształcącego 
Daria Michalska  i dyrektor ds. dy-
daktyczno-wychowawczych  Alicja 
Kossowska,  towarzyszące  uczen-
nicy  w  tym  jakże  ważnym  wy-
darzeniu.    Sukces  Klaudii  został 
upowszechniony  wśród    uczniów 
szkoły  jako  dowód  na  to,  że wła-
sną  pracą,  rzetelnością  i  poczu-
ciem  odpowiedzialności  można 
osiągać dalekosiężne cele i  speł-
niać  marzenia.  Dla  podkreśle-
nia  rangi  tego  wielkiego  sukcesu  
Klaudia Błacha    otrzymała nagro-

Wielki sukces Klaudii -uczennicy klasy III Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie. 

dę  rzeczową  wraz  z  gratulacjami 
na forum szkoły.  

Klaudia  uzyskała    z  rąk  
Burmistrza  Miasta  Bielawa  na-
grodę    za  wyróżniające    wyniki 
sportowe  w  roku  2014.  Odbyło 
się to w czasie II Gali Bielawskie-
go Sportu.  Na ten efekt wpłynęły 
następujące  osiągnięcia  Klaudii: 
9  lutego  2014r.  zdobyła  III  miej-
sce  w  III  Ogólnopolskim  Turnie-
ju  No-Gi  Fight,  22  lutego  2014r. 
zdobyła  III  miejsce  i  brązowy 
medal  JIU –JITSU w  IV Mistrzo-
stwach Polski No Gi CBJJ Rules 
2014.

UWAGA!!! KONKURS PLASTYCZNY 
„ZIMOWE PRZYGODY BAJKOWYCH BOHATERÓW NA OBRAZKACH” 
Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej  (MBP) przy ul. Piastowskiej 19c, zaprasza 

wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym  i  szkolnym, do  klasy VI  szkoły podstawowej włącznie,  do udziału 
w konkursie plastycznym  „Zimowe przygody bajkowych bohaterów na obrazkach”.

Zadanie polega na przedstawieniu techniką dowolną, na kartce z bloku technicznego formatu A4 lub A3, 
zimowej scenki z bajkowymi postaciami z książek.

Praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika konkursu (nie przyjmujemy prac zbiorowych). Na 
odwrocie prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, wiek, klasę, numer szkoły lub przedszkola (dodatkowo 
nr telefonu i miejsce zamieszkania w przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola) oraz podać tytuł 
książki, której bohaterem jest bajkowa postać.

Prace należy składać do dnia 18 lutego 2015 r. w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym MBP przy ul. Piastow-
skiej 19c. Na autorów najbardziej pomysłowych obrazków czekają nagrody!

Z regulaminem konkursu oraz dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Dziale Dziecięco-Mło-
dzieżowym  biblioteki.  Konkurs  opracowała  i  zorganizowała  bibliotekarka  Działu  Dziecięco-Młodzieżowego 
MBP, Jolanta Matuszczak.
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W niedzielę 14 grudnia odbył 
się w Bielawie Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.  Przedświąteczne  spo-
tkanie  otworzył  burmistrz  miasta 
Piotr Łyżwa,  który  życzył miesz-
kańcom  dobrej  zabawy,  miłej  at-
mosfery  oraz  pogodnych  i  zdro-
wych  Świąt  Bożego  Narodzenia.
Tegoroczny  jarmark  odwiedziło 
kilka tysięcy bielawian, których do 
przyjścia na plac Wolności zachę-
ciły  nie  tylko  stoiska  z  bogatym 
asortymentem, ale  także występy 

muzyczne  i  przygotowane  przez 
organizatorów liczne niespodzian-
ki.Szczególnie ciekawie prezento-
wały  się wspomniane  stoiska,  na 
których  produkty  lokalne,  ręko-
dzieło,  ozdoby  świąteczne  i  wy-
pieki oferowały bielawskie szkoły, 
stowarzyszenia,  organizacje  spo-
łeczne  i  gminne  instytucje.Dużą 
publiczność  zgromadziły  również 
występy  miejscowych  artystów 
i  najmłodszych mieszkańców.  Na 
scenie  można  było  obejrzeć  wi-

dowiska  jasełkowe  i  koncert  ko-
lęd w wykonaniu solistów, chórów, 
a  nawet  radnych  Rady  Miejskiej.
Tradycyjnie już na koniec Jarmar-
ku  Bożonarodzeniowego  odbyła 
się  Gwiazdkowa  Niespodzianka, 
której  organizatorem  była  Misja 
Nowa Nadzieja z Bielawy. Tym ra-
zem w ramach akcji rozdano dzie-
ciom ponad tysiąc paczek, w któ-
rych  znalazły  się  m.in.  zabawki, 
przybory  szkolne,  a  nawet  ubra-
nia. 

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

16 grudnia w Miejskiej Biblio-
tece  Publicznej  maluchy  na  „Czy-
tankach  Dzieciaczka”  zajmowały 
się nie  tylko zaglądaniem do ksią-
żek,  w  których  było  o  pingwinach 
i jak wygląda padający śnieg. Przy 
stolikach  dzieci  i  mamy  wycinały 
z  białych  kartek  kawałeczki  i  po-
wstały piękne serwetki podobne do 
płatków śniegu w powiększeniu.

Jedna  z  mam,  pani  Edyta, 
wyrecytowała wiersz „Śnieżek” au-
torstwa Agnieszki Frączek. Rozpo-
czyna się  tak -  ”Patrzcie! Patrzcie! 
Śnieżek pada! Miękki niczym mar-
molada – w parku, w lesie, za koł-
nierzem  –  wszędzie  biało.  Wszę-
dzie śnieżek!”. Zbliżająca się zima 
obiecuje  dużo  zabaw  na  śniegu, 
śnieżki  i  duże  kule  śniegowe  po-
trzebne  będą  do  lepienia  bałwan-
ków.  Utwór  „Bałwankowa  rodzina” 
pomógł  dzieciom  opisać  rodzinę: 
bałwankowy  tato,  bałwankowa 
mama  i  bałwanki  dzieci.  Kolejnym 
punktem  spotkania  była  zagadka 
rysunkowa,  „Co  to  za  zwierzę?”. 
Dzieci  na  podstawie  malowanek 
szybko  odgadły,  że  mowa  o  pin-
gwinku.

Zabawa w pingwina – Czytanki Dzieciaczka
Polecamy  dwa  tytuły  „Mały 

pingwin  Pik-Pok”  Adama  Bahdaja 
oraz  „O  pingwinie  Kleofasku”  Ire-
ny Tuwim. Czy wiecie,  że  pingwin 
„Ptak  to.  Nie  ryba,  a  zwinnie  pły-
wa.  Ten  duży  ptak,  na  grzbiecie 
ma  czarny  frak.  Na  brzuchu  białą 
koszulę”. Wszyscy uczestnicy  (Mi-
chałek  postanowił  obserwować) 
rozpoczęli  taniec  pingwina.  Był 
marsz,  wyginanie  ciałem  i  obro-
ty  ze  złączonymi  nogami  i  rękami 
przyklejonymi  do  nóg  z  wystawio-
nymi  dłońmi  na  zewnątrz.  Taniec 
małych  i  dużych  pingwinów  wy-
wołał  dużo  śmiechu.  Po  zabawie 
czekała Krzysia, Michałka z Zuzią, 
Krystianka oraz Zuzię niespodzian-
ka z otrzymanych sopelków cukro-
wych tworzyli drzewka, aby na ko-
niec  ułożyć  wspólnie  z  dorosłymi 
kolorową choinkę. Bajka o tym, jak 
pewnego zimowego dnia wszystko 
było inaczej: śnieg padał  i padał… 
Pan Miś Futerko i Misia Bella dwa, 
małe pluszowe misie  schroniły  się 
w chatce z białymi koronkowymi fi-
rankami przed śnieżycą, zakończy-
ła nasze ciepłe i wesołe spotkanie. 

    Jolanta Pawlak

Około  100.  osób  obejrzało 
premierę spektaklu „Odlot” w reży-
serii  Rafała Smolińskiego,  przy-
gotowanego  w  ramach  projektu 
„Mieszkam w Bielawie – Moja rodzi-
na  jest OK!”.   Premiera odbyła się 
10  grudnia  w  auli  Domu  Parafial-
nego kościoła pw WNMP w Biela-
wie.Przygotowania do sztuki trwały 
od czerwca tego roku. W realizację 
przedsięwzięcia  zaangażowali  się 
uczniowie  bielawskich  gimnazjów, 
którzy  wcielili  się  w  poszczególne 
role. W spektaklu wystąpili: Patry-
cja Skwarek, Izabela Sędziwa,  
Sebastian Jurkowski, Krystian 
Kubiak, Katarzyna Prokop, To-
sia Ralko, Julia Pastuszka, Pi-
otr Marchewka, Angelika Szcza-
kowska, Angelika Nowak, Kamila 
Rochna i Justyna Śmiatacz.Spek-

takl opowiedział historię dziewczy-
ny,  która  nie  może  się  zmobilizo-
wać, żeby wyjść z domu do szkoły. 
Na dodatek wplątana jest w podej-
rzaną znajomość i narkotyki. Sztu-
ka pokazała,  że   problemy okresu 
dorastania,  mogą  przerodzić  się 
w  dramat  nieudanego  życia.Spek-
takl  zmusza  również  do  refleksji 
i odpowiedzi na pytania - w którym 
momencie  bić  na  alarm?  Jakich 
użyć  środków by  zapobiegać  tego 
rodzaju kłopotom? Blisko godzinna 
sztuka została bardzo dobrze przy-
jęta  przez  bielawską  publiczność.
Dla  osób,  które  nie  mogły  wziąć 
udział w premierze mamy dobrą in-
formację. To nie była jedyna okazja 
do  obejrzenia  występu  lokalnych 
artystów.  O  terminach  kolejnych 
spektakli będziemy informować. 

Premiera spektaklu “Odlot”

Referat Komunikacji 
Miejskiej UM w Bielawie infor-
muje, że w ostatnich dniach 
2014  roku zostało uruchomione 
nowe połączenie autobusowe 
z Bielawy przez Dzierżoniów 
do Świdnicy. Z Bielawy busy 
odjeżdżają z przystanków 
położonych przy ul. Sikorskiego 
(Sikorskiego Rondo) i ul. 1.go 
Maja, w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Sikorskiego, zgodnie 
z rozkładem jazdy umieszcz-
onym na przystankach. 

Połączenie autobusowe ze Świdnicą

Komenda Hufca informuje, 
że zakończyła się rekrutacja na 
przyszłoroczny ZIMAK. Wezmą 
w nim udział członkowie 7 DH 
“Iskra”, 32 DH “Tomcia” i ‘39 
DSH “Enigma”, czyli po jed-
nej drużynie z Pieszyc, Bielawy 
i Dzierżoniowa. Uległo zmian-
ie miejsce zakwaterowania. Zi-
mak odbędzie się w Czechach 
(Junácká chata „Pod Bobří 
skálou“ Broumov – Janovičky). 
Karty będą od poniedziałku 
w Hufcu oraz do pobrania na 

stronie Hufca w zakładce Obóz 
2015. 

Natomiast trwa jeszcze rekru-
tacja na obóz, który decyzją zbiórki 
drużynowych odbędzie się w Czer-
nicy nad jeziorem Dybrzk w Borach 
Tucholskich  (http://czernica.zhp.
gdynia.pl/)  Obóz  został  wydłużo-
ny  do  16  dni,  ale  zmienił  się  jego 
termin  na  29.06-14.07.2015  r.  Nie 

Ferie i wakacje z harcerzami
zmieniła  się wysokość  składki. Do 
końca  roku  jej  promocyjna  wyso-
kość to 850 zł. Można także płacić 
w ratach. Pierwsza rata płatna jest 
wyłącznie gotówką lub przelewem. 
Ilość  miejsc  ograniczona.  Szcze-
góły  i karty znajdują się na stronie 
Hufca 

http://www.dzierzoniow.zhp.
pl/zimak-i-oboz.

NASTĘPNE WYDANIE 
WIADOMOŚCI BIELAWSKICH
UKAŻE SIĘ PO 16 LUTEGO
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Propozycja zadań remontowych na 2015 r.
Dachy

Adres Wartość robót ogółem Udział Gminy 
w remoncie Udział właścicieli w remoncie Remonty budynków 

Gminy
Bohaterów Getta 1 60 100,00 27 537,60 32 562,40 - 
B. Chrobrego 8 65 000,00 26 201,00 38 799,00 - 
Czerwona 5 60 000,00 25 281,20 34 718,80 - 
Górska 8a 28 800,00 19 367,50 9 432,50 - 
Kasztanowa 6 50 000,00 40 879,80 9 120,20 - 
11 Listopada 13 45 000,00 0,00 45 000,00 - 
3 Maja 40 65 000,00 27 016,10 37 983,90 - 
3 Maja 63 27 000,00 - - 27 000,00
Parkowa 6 80 000,00 0,00 80 000,00  -
Piastowska 31a 70 000,00 45 082,90 24 917,10  -
Piastowska 61 75 000,00 26 071,90 48 928,10  -
Waryńskiego 43 80 000,00  -  - 80 000,00
Westerplatte 5 40 000,00 5 981,30 34 018,70  -
Westerplatte 7 40 000,00 11 767,90 28 232,10  -
Westerplatte 14 40 000,00 0,00 40 000,00  -
Westerplatte 31 70 000,00 24 344,00 45 656,00  -
Wolności 29 68 237,00 39 898,00 28 339,00  -
Wolności 52-52a 36 980,00 31 018,70 5 961,30  -

Elewacje
Adres Wartość robót ogółem Udział Gminy 

w remoncie
Udział właścicieli
w remoncie Remont budynków Gminy

TYNKI     
Piastowska 47 20 000,00 15 536,40 4 463,60  -
OCIEPLENIE     
Piastowska 53 40 000,00 12 624,10 27375,9  -
Polna 6 40 000,00 11 268,80 28 731,20  -
Słoneczna 9 80 000,00 16 360,00 63 640,00  -
Słoneczna 13 45 000,00 9 718,60 35 281,40  -
Westerplatte 25 80 000,00 0,00 80 000,00  -
Wysoka 8 40 000,00 21 271,80 18 728,20  -
Wysoka 12 60 000,00 32 028,90 27 971,10  -
Żeromskiego 25 20 000,00 2 403,90 17 596,10  -
Żeromskiego 26 30 000,00 14 347,80 15 652,20  -

Instalacje gazowe
Adres Wartość robót ogółem Udział Gminy

w remontach wspólnot
Udział właścicieli
w remontach

Remonty budynków 
Gminy

B. Chrobrego 4 14 400,00 0 14 400,00  -
B. Chrobrego 18 11 000,00 3 488,10 7 511,90  -
Boczna 2 20 000,00 9 408,00 10 592,00  --
Górska 2a 11 000,00 - - 11 000,00
Jodłownik 28 11 000,00 0,00 11 000,00 - 
Kopernika 3 11 000,00 5 006,40 5 993,60 - 
11 Listopada 1 12 000,00 5 171,10 6 828,90 - 
Nowobielawska 26 7 500,00 5 144,00 2 356,00  -
Piastowska 12-c 20 000,00 7 800,00 12 200,00  -
P. Pracy 4 12 600,00 4 325,90 8 274,10  -
Sienkiewicza 9 25 200,00 9 351,60 15 848,40  -
Westerplatte 16 18 000,00 4 916,60 13 083,40  -
Westerplatte 31 18 000,00 6 259,80 11 740,20  -
Wolności 136 9 600,00 3 550,00 6 050,00  -
Wysoka 13 13 000,00 6 871,00 6 129,00  -
Żeromskiego 58 9 000,00 2 858,00 6 142,00  -

Instalacje elektryczne
Adres Wartość robót ogółem Udział Gminy w remontach Udział właścicieli w 

remontach
Remonty budynków 
Gminy

B. Chrobrego 18 10 800,00 3 424,70 7 375,30  -
Kasztanowa 12 12 000,00 6 008,00 5 992,00  -
Klonowa 1 15 000,00 - - 15 000,00
3 Maja 4 13 500,00 11 471,00 2 094,00  -
Nowobielawska 53 8 500,00 5 991,40 2 508,60 -
Obr. Westerplatte 30 18 000,00 5 469,60 12 530,40  -
Obrońców Westerplatte 45a-b 5 500,00 3 871,90 1 628,10  -
Piastowska 42a 24 000,00 18 707,70 5 292,30  -
Sobieskiego 8 16 200,00 0,00 16 200,00  -
Waryńskiego 41 12 000,00 9 491,70 2 508,30  -
Wolności 53 15 000,00 7 640,00 7 360,00  -
Wolności 61 16 000,00 4 457,70 11 542,30  -
Wolności 82b 23 000,00 0,00 23 000,00  -
Żeromskiego 19 10 500,00 0,00 10 500,00  -

Roboty murarsko-betoniarskie

Adres Wartość robót ogółem
Udział Gminy 
w remontach budynku  
Wspólnoty

Udział właścicieli 
w remontach

Remont budynków 
Gminy

Boczna 3 12 000,00 5 578,30 6 421,70 - 
Brzeźna 44 4 000,00 2 217,90 1 782,10 - 
3 Maja 15 6 000,00 0,00 6 000,00 - 
Polna 1 3 000,00 1 263,90 1 736,10 - 
Polna 5 1 500,00 768,60 731,40 - 
P. Pracy 4 8 000,00 2 746,60 5 253,40 - 
P. Pracy 9 1 500,00 917,50 582,50 - 
Tkacka 8 8 000,00 5 686,20 2 313,80 - 
Słowiańska 1-2 5 000,00 2 500,00 2 500,00 - 
Sobieskiego 3-5-7 8 000,00 839,50 7 160,50 - 
Strażacka 4,4a 22 519,52 16 514,00 6 006,00 - 
Waryńskiego 5-7 7 000,00 5 245,20 1 754,80 - 
Waryńskiego 9,10A 7 000,00 6 365,50 634,50  -
Wysoka 11 6 000,00 3 188,90 2 811,10  -

ADRES:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  
Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 48,  
58-260 Bielawa  
 
Tel. (74) 833 42 53  
Tel. (74) 833 42 54  
Tel. (74) 833 44 51  
Fax.(74) 833 42 53  
 
E-mail: biuro@mzbmbielawa.pl

AWARIE:
Należy zgłaszać: 
W dni powszednie od 7:00 do 
15:00 
ABM-1: (74) 834 10 33 
ABM-2: (74) 833 45 62 
ABM-3: (74) 833 86 55 
ABM-4: (74) 833 86 55 
W pozostałym okresie czasowym: 
Tel. 504 897 609 
Tel. 603 254 032 
Tel. 601 912 867 

KASA: UL. 3 MAJA 48 :
Codziennie od 8:00 do 13:30,  
We wtorki od 9:00 do 15:30.

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00.

ADMINISTRACJA NR 1
ul. Wolności 54 
Tel: (74) 834 10 33 
Email: rejon1@mzbmbielawa.pl 

ADMINISTRACJA NR 2
ul. Bankowa 5 
Tel: (74) 833 45 62 
Email: rejon2@mzbmbielawa.pl

ADMINISTRACJA NR 3
ul. Piastowska 41 
Tel: (74) 833 86 55 
E-mail: rejon3@mzbmbielawa.pl

ADMINISTRACJA NR 4
ul. Piastowska 41 
Tel: (74) 833 86 55 
Email: rejon4@mzbmbielawa.pl

Ponad  3,4 mln  złotych  prze-
znaczy  Miejski  Zarząd  Budyn-
ków  Mieszkalnych  w  Bielawie  na 
modernizacje  i  remonty  w  2015 
roku.  Mowa  tutaj  o  inwestycjach, 
które  zostaną  przeprowadzone  
z  udziałem  finansowym właścicieli 
nieruchomości,  w  budynkach  za-
rządzanych przez spółkę. 

Jak co roku najwięcej pienię-
dzy  bo  aż  1 mln  złotych,  zostanie 
wydanych  na  wymianę  dachów. 
Trzeba  zaznaczyć,  że  jest  to  za-
danie  od  którego  najczęściej  roz-
poczyna się remont wszystkich bu-
dynków.  Nowy  dach  zyska  w  tym 
roku 18 nieruchomości, położonych 
m.in. przy ulicach: Waryńskiego 43, 
Westerplatte 31, Parkowej 6  i Pia-
stowskiej 31a.

Wykonanie  nowych  elewa-
cji na 10. budynkach, to druga pod 

względem  wartości  inwestycja  do 
wykonania w nadchodzących mie-
siącach. Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych wyda na ten cel 455 
tysięcy złotych. Dzięki temu nową i 
kolorową elewacją, będą mogli po-
chwalić się mieszkańcy  budynków, 
znajdujących się m.in. przy ulicach: 
Westeplatte 20, Słonecznej 9 oraz 
Wysokiej 8. 

Istotnym  punktem  w  planie 
remontowym  na  2015  rok  spół-
ki  jest  również  wymiana  instalacji 
gazowej,  elektrycznej,  wodno-ka-
nalizacyjnej, a  także montaż okien  
i  drzwi, malowanie  klatek  schodo-
wych oraz modernizacja kominów. 

Szczegółowy  wykaz  zadań 
inwestycyjnych Miejskiego Zarządu 
Budynków  Mieszkalnych  na  2015 
rok, znajduje się w załączonych do 
informacji tabelach. 

MZBM Bielawa – plany remontowe na 2015 rok

Od 18 grudnia 2014 roku funk-
cję prezesa Miejskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych pełni   Janusz 
Cąber. Nowy prezes ma 62 lata, jest 
żonaty, ma dwie córki i wnuczkę. Po-
siada wieloletnie doświadczenie inwe-
stycyjno-budowlane,  które  zdobywał 
zarówno  w  sektorze  publicznym  jak  
i prywatnym.

Janusz Cąber jest znany nie tyl-
ko jako przedsiębiorca, ale także jako 
działacz  społeczny.  Chętnie  udziela 
się  charytatywnie  wspomagając  i  or-
ganizując działalność na  rzecz dzieci 
i młodzieży oraz osób potrzebujących. 

Oprócz tego pełni funkcję ho-
norowego  prezesa  Klubu  Sporto-
wego  Bielawianka  i  honorowego 
członka Cechu Rzemiosł Różnych 
w Bielawie. 

Poniżej  prezentujemy  naj-
ważniejsze punkty w przebiegu ka-
riery  zawodowej  prezesa  MZBM 
Janusza Cąbera:

Od stycznia 1973  roku do  li-
stopada  1978  roku  pracownik 
Urzędu  Miejskiego  w  Bielawie  na 
stanowisku  inspektora  do  spraw 
budownictwa. 

Od 1 grudnia 1978 roku do 30 
czerwca  1983  roku  dyrektor  Miej-

skiego  Zespołu  Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół w Bielawie. 

Od  1  sierpnia  1983  roku  do 
30 października 2003  roku prezes 
Przedsiębiorstwa  Budowlanego  w 
Bielawie przy ul. Lipowej. 

Od 18 listopada 2003 roku do 
27  listopada  2006  roku wicestaro-
sta Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Od  1  lutego  2007  roku  do  31 
stycznia 2012 roku dyrektor technicz-
ny w Miejskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. 

Od 30 marca 2012 roku do 30 
listopada  2014  prywatny  inwestor 
budowy  dyskontu  sieci  Biedronka 
w Bielawie przy ul. Lipowej oraz in-
westor fermy kur w Niemczy. 

Od 1 czerwca 2014 roku do 8 
grudnia 2014 roku prezes Zarządu 
Spółki CCH Inwest w Bielawie. 

Od 18 grudnia 2014 roku pre-
zes Zarządu w Miejskim Zarządzie 
Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Bielawie.

Uwaga!  Już  teraz  zaprasza-
my do przeczytania rozmowy z no-
wym prezesem MZBM, która ukaże 
się w kolejnym numerze Wiadomo-
ści Bielawskich.

Janusz Cąber nowym prezesem MZBM w Bielawie
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FERYJNY KONKURS TAŃCA 

„KINECT DANCE” 
Konkurs dla uczniów (nie tylko) bielawskich szkół. Na dużym ekranie 

z wykorzystaniem gry DANCE CENTRAL 3, konsoli XBOX i kontrolera ruchu.
 Atrakcyjne nagrody dla najlepszych.  

 
Zebranie organizacyjne 19 stycznia o godz. 11.30

ART INKUBATOR   ul. Piastowska 19c           sala 0.22        poziom -1

W Bielawie od kilkunastu 
lat niezmiennie gra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. W tym 
roku również nie zabrakło wolon-
tariuszy i mieszkańców, którzy 
postanowili wesprzeć ten wielki 
cel. Ostatecznie w Bielawie ze-
brano 30.000 zł.

W  trakcie  licytacji  najwięk-
sze powodzenia miała piłka do ko-
szykówki  podpisana  przez  Marci-
na Gortata i plakat reprezentacji z 
podpisami. Zestaw sprzedał się za 
300 zł. Z  licytacji udało się zebrać 
2.500  zł.  Jeszcze  w  tym  tygodniu 

szkoły  będą  do  sztabu,  który  pro-
wadzi  Spółdzielcze  Centrum  Kul-
tury  przynosić  pieniądze  zebrane 
podczas minifinałów.

Jak  co  roku wręczony został 
Order Wielkiego Serca, który w tym 
roku otrzymał Stanisław Jagielski, 
który  ponad  30  lat  prowadzi  koło 
modelarskie  i  „pozwala  dzieciom 
bujać w obłokach”.

Na scenie wystąpiła młodzież 
ze  Spółdzielczego  Centrum  Kul-
tury,  zespół  Delirium  oraz  Łukasz 
Pawlak.

WOŚP 2015 - Bielawianie zebrali 30 000 zł

Wyjątkowa  i  niezwykle  cie-
pła  atmosfera  panowała  na  ostat-
nim  spotkaniu  Dyskusyjnego  Klu-
bu Książki (DKK), podczas którego 
świętowano  jubileusz  pięciolecia 
istnienia  bibliotecznego  klubu.  W 
tym  jakże  szczególnym  dniu  nie 
mogło zabraknąć wyjątkowej opra-
wy oraz urodzinowego tortu.

Pierwsze  spotkanie  DKK  od-
było się 26 listopada 2009 r. w Miej-
skiej  Bibliotece  Publicznej  przy  ul. 
Stefana Żeromskiego 43 i dotyczyło 
twórczości Huberta Klimko-Dobrza-
nieckiego. Wiele zmieniło się przez 
te  wszystkie  lata,  ale  niezmienna 
pozostała  idea  klubów,  którą  jest 
promowanie  czytelnictwa.  Mamy 
za sobą wiele spotkań i wiele burz-
liwych  rozmów  o  książkach,  które 
uważałyśmy  za  interesujące  i  war-
te dyskusji. Przez  te  lata miałyśmy 

okazję poznać siebie i swoje poglą-
dy,  nawiązać  nowe  znajomości,  a 
niekiedy także trwałe przyjaźnie.

W  tym  ważnym  dniu  wspo-
minałyśmy  wyjątkowe  osoby, 
Agnieszkę  Smuśkiewicz  oraz  Bar-
barę Popiuk,  które  na  zawsze po-
zostaną w naszej pamięci.

To już ostatnie spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki w 2014 r., 
za nami wiele udanych wieczorów 
i kolejne wyzwania na przyszłość.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Dyskusyjny Klub Książki – godzinami o książkach…

5 urodziny!!!
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W  pierwszym  spotkaniu 
w  Nowym  Roku,  w  meczu  13-tej 
kolejki wygrywamy 3:0 z MSKS Ori-
on Sulechów, tym samym rewanżu-
jąc się przeciwnikom za dosyć pe-
chową przegraną 1:3 na wyjeździe. 
To było wspaniałe  i bardzo pewne 
zwycięstwo z piątym w tabeli Orio-
nem,  dzięki  któremu  nie  dość,  że 
utrzymaliśmy  czwartą  pozycję,  to 
w dodatku powiększyliśmy przewa-
gę  nad  grupą  pościgową,  bowiem 
korzystnie  dla  nas  zakończyły  się 
pozostałe  spotkania.  W  dodatku 
odrobiliśmy  trzy  punkty  do  trze-

ciego  AZS  Zielona  Góra,  który 
przegrał  u  siebie  1:3 w meczu  na 
szczycie z MKST Astra Nowa Sól.  
Tak więc  z  dobrymi  nastrojami  je-
dziemy za tydzień do Dolmat Siat-
karz  Oleśnica,  który  dzisiaj  także 
zagrał dla nas pokonując na wyjeź-
dzie 3:1 MKS “Olavia” Oława. Dru-
gie z  rzędu  i dopiero drugie w se-
zonie odniósł WKS Sobieski Arena 
Żagań pokonując 3:2 UKS Mickie-
wicz  Kluczbork.  Gwardia Wrocław 
nie  miała  natomiast  najmniejsze-
go problemu z pokonaniem na wy-
jeździe  będącego  ostatnio  w  du-
żym  dołku  SPS  Chrobry  Głogów.  
 
A meczu z Orionem Sulechów bar-
dzo  dobrze w  naszym  zespole  na 
pozycji  przyjmującego  zaprezen-
tował  się  Jarosław  Pizuński.  Wtó-
rował  mu  cały  zespół  z  Alexem 
Strubbe  na  czele.  Praktycznie 
nie  mieliśmy  żadnych  przestojów 
i  słabszych  momentów  (no  może 
poza  drugim,  dosyć  zaciętym  se-
tem),  dzięki  czemu  trener  Marcin 

Dobre otwarcie 2015 roku po pewnym zwycięstwie z Sulechowem
Jarosz  nie  musiał  sięgać  po  za-
wodników z kwadratu dla rezerwo-
wych.  W  całym  spotkaniu  trener 
Bielawianki  wykorzystał  tylko  dwa 
czasy  i  to w drugiej partii, kiedy to 
przeciwnik  niebezpiecznie  odra-
biał  pięciopunktową  stratę,  zbliża-
jąc się ostatecznie na jedno oczko 
w koncówce (21:20). Dobrze czyta-
liśmy  grę  przeciwników,  wielokrot-
nie  ustawiając  szczelne  podwój-
ne  czy  potrójne  bloki. Cały  zespół 
zagrał  wyśmienicie  i  oby  ta  dobra 
dyspozycja przełożyła się na kolej-
ne  spotkania  i  oby  nie  przytrafia-
ły się nam już takie wpadki jak tuż 
przed świętami z Oławą. Dzisiejsze 
zwycięstwo  dydkujemy  tragicznie 
zmarłemu przed trzema tygodniami 
naszemu  kibicowi  Panu  Krzyszto-
fowi, którego pamięć uczciliśmy mi-
nutą ciszy tuż przed rozpoczęciem 
spotkania.

Beewatec Bielawianka 
Bester Bielawa - MSKS Orion Su-
lechów  3:0 (13, 21, 9)

Zapraszamy na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy dziew-
cząt i chłopców w stylu wolnym, który odbędzie się 14 lutego w hali 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie przy ulicy G. Roweckiego 6. 
Organizatorami wydarzenia są: Burmistrz Miasta Bielawa, Powiat 
Dzierżoniowski, Dolnośląski Związek Zapaśniczy, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bielawie oraz UKS IRON BULLS BIELAWA.
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w Bielawie
ZAPRASZA I INFORMUJE

 

FERIE ZIMOWE
19.01 – 30.01. 2015 r.

www.mokisbielawa.pl
tel. 74 83 35 333
      74 83 33 007

19.01. Poniedziałek

  900   Feryjny Klub Filmowy – „RIO 2” - prod. USA – KINO MOKiS 3D
 1030 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier. Zebranie organizacyjne, podział zawodników na grupy – ART INKUBATOR 
       sala nr 0.22 – poziom -1 
 1000  ”WARSZTATY WOKALNE” - prowadzi Elżbieta Zachowska -ART INKUBATOR 
       sala nr 3.24 – poziom 2
 1130 KONKURS „KINECT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu. Zebranie organizacyjne, podział zawodników na grupy – 

        ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
 

20.01 Wtorek
 
1000 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier - ART INKUBATOR - sala nr 0.22 – poziom -1 
1000  ”WARSZTATY WOKALNE” - ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2
1200  PIĘTRO ARTYSTCZNE –   „Taneczne układanki” - animacje taneczne,”Papierowa

       orkiestra” - tworzenie instrumentów z papieru, komponowanie „magazynowych piosenek”.

       UWAGA! Liczba uczestników ograniczona. - ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI” – cz I „Mroczne widmo”
  

21.01. Środa

  900 Feryjny Klub Filmowy – „OZ WIELKI I POTĘŻNY” - prod. USA KINO MOKiS 3D
 1030 KONKURS „KINECT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu - ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
1000  ”WARSZTATY WOKALNE”  -  ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI”– cz II „Atak klonów” 

22.01. Czwartek

1000 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier. ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
1000  ”WARSZTATY WOKALNE”  - ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2
1200 PIĘTRO ARTYSTYCZNE–   ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2 
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI”– cz III„Zemsta Sithów”

23.01. Piątek

  900 Feryjny Klub Filmowy – „KRAINA LODU” - prod. USA - KINO MOKiS 3D
 1030 KONKURS „KINECT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu - ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
1000  ”WARSZTATY WOKALNE”  -  ART INKUBATOR 
        sala nr 3.24 – poziom 2
 

26.01 Poniedziałek

 900 Feryjny Klub Filmowy – „TRANSFORMERS 3 ” - prod. USA - KINO MOKiS 3D
 1030 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier.   – ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
 1200 KONKURS „KINECT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu. ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 

27.01. Wtorek

1000 PIĘTRO ARTYSTYCZNE- ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2 
1000 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier - ART INKUBATOR - sala nr 0.22 – poziom -1 
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI”– cz IV „Nowa nadzieja”

28.01. Środa

900 Feryjny Klub Filmowy – „ SAMOLOTY 2” - prod. USA - KINO MOKiS 3D
1030 PIĘTRO ARTYSTYCZNE- ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2 
1030 KONKURS „KINEKCT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu - ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI”– cz V „Imperium Kontratakuje” 
  

29.01. Czwartek

1000 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier - ART INKUBATOR - sala nr 0.22 – poziom -1 
1200 KONKURS „KINECT DANCE” – Turniej tańca z wykorzystaniem konsoli do gier 

        i kontrolera ruchu - ART INKUBATOR sala nr 0.22 – poziom -1 
1800 FERYJNY DKF Z „GWIEZDNYMI WOJNAMI”– cz VI „Powrót Jedi”
        

30.01. Piątek

900 Feryjny Klub Filmowy – „PERCY JACKSON - MORZE POTWORÓW” - prod. USA

1030 PIĘTRO ARTYSTYCZNE- ART INKUBATOR sala nr 3.24 – poziom 2 
1030 OTWARTY TURNIEJ FIFA 2015 –  Turniej gry piłkarskiej z wykorzystaniem konsoli 

       do gier - ART INKUBATOR - sala nr 0.22 – poziom -1  

Szczegóły i program dostępne również na stronie www.mokisbielawa.pl 

UWAGA!  
Wszystkie seanse filmowe w cenie 5 zł 

 MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI NA FERYJNY DKF „STAR WARS”
KARTY UCZESTNIKA NA WSZYSTKIE SEANSE W CENIE 20 zł

16 -18.01
KRÓLOWA ŚNIEGU 2 prod. ROS
godz. 16.00 wersja 2D
godz. 17.30 wersja 3D
Po  pokonaniu  złej  Królowej 

Śniegu gadatliwy troll Orm powraca 
w  rodzinne  strony.  Spodziewa  się, 
że bez trudu zdobędzie rękę księż-
niczki trolli i zacznie wygodne życie 
bohatera. Ale zamiast tego czekają 
go  nowe  wyzwania.  Zło  się  odro-
dziło. Światu grozi powrót wiecznej 
zimy. Na szczęście Ormowi z pomo-
cą  przyjdą  wypróbowani  przyjacie-
le  -  Gerda,  Kai,  zbuntowana  pirat-
ka Alfida i niesforna łasiczka Zuzia. 
Razem przeżyją mnóstwo przygód, 
kolejny  raz  ratując królestwo przed 
wielkim niebezpieczeństwem.

PANI  Z  PRZEDSZKOLA  
godz. 19.00 prod. POL

„Pani z przedszkola” to ujmu-
jący  błyskotliwym  poczuciem  hu-
moru i  fenomenalnym aktorstwem, 
niezwykle  barwny  obraz  rodziny, 
której  życie  z  dnia  na  dzień  sta-
je  na  głowie,  gdy  wkracza  w  nie 
przedszkolanka  syna,  piękna  i  ta-
jemnicza  Karolina.  To  za  jej  spra-
wą rodzice chłopca, zapalony kon-
struktor (Adam Woronowicz) i jego 
romantyczna małżonka (Agata Ku-
lesza)  odkryją,  czym  jest  prawdzi-
wa  miłość  i  zrozumieją,  że  przez 
wszystkie  lata małżeństwa  tak na-
prawdę niewiele o sobie wiedzieli.

23 -25.01
PADDINGTON  godz.15.00 

prod. Fra/USA/Ang
Któż  nie  zaopiekowałby  się 

małym sympatycznym misiem, sie-
dzącym samotnie na wielkim dwor-
cu  kolejowym?  Państwo  Brown  z 
dziećmi  bez  wahania  przygarnęli 
uroczego  niedźwiadka  w  czerwo-
nym kapeluszu i... odtąd już nic nie 
było  jak  dawniej. Do Londynu Miś 
Paddington  przybył  w  tajemniczy 
sposób aż z Peru, ale ta podróż to 
dopiero  początek  przygód  niezwy-
kłego  zwierzaka.  Spokojne  życie 

Jonathana  Browna  i  jego  siostry 
będzie  teraz pełne, nie  tylko prze-
śmiesznych sytuacji, ale i niesamo-
witych magicznych zdarzeń.

EXODUS:BOGOWIE  I  KRÓ-
LOWIE prod. Hisz/USA/Ang

godz. 16.45 3D dubbing
godz. 19.30 3D napisy
„Exodus” to film o człowieku, 

który  znalazł  w  sobie  odwagę,  by 
stawić czoło całemu  imperium. Ri-
dley Scott przeniósł na duży ekran 
opowieść  o  Mojżeszu  (Christian 
Bale),  który  występuje  przeciw 
egipskiemu  faraonowi  Ramzesowi 
(Joel Edgerton) i pomaga czterystu 
tysiącom niewolników uciec z Egip-
tu w  czasie  śmiertelnych  plag.  Bi-
blijne wyjście z Egiptu to niezwykła 
saga i trzymająca w napięciu histo-
ria o  rywalizacji,  zdradzie  i  pogoni 
za wolnością.

30.01 – 01.02
DZWONECZEK  I  BESTIA  Z 

NIBYLANDII prod.USA
godz. 16.00 wersja 2D
godz. 17.30 wersja 3D
Jelonka,  beztroska  i  utalento-

wana  wróżka  świata  zwierząt,  za-
przyjaźnia  się  z  ogromną  bestią  i 
sprowadza ją do Przystani Elfów. Nie 
wszystkim ten pomysł się podoba.

UPROWADZONA  3  godz. 
19.00 prod. FRA

Bryana  Millsa  nikomu  przed-
stawiać nie trzeba. Od lat oczyszcza 
świat  z  najbardziej  zwyrodniałych 
szumowin. Przestępcy już kilka razy 
próbowali go za to ukarać i za każ-
dym  razem  przypłacali  to  życiem. 
Tym razem zaatakują wyjątkowo bo-
leśnie. Gdy jego ukochana żona zo-
stanie zamordowana, a podejrzenie 
padnie na niego, Bryan znów będzie 
musiał zrobić użytek ze „swych wy-
jątkowych umiejętności”, by dorwać 
winnych, oczyścić się z zarzutów, a 
przede wszystkim ochronić najdroż-
szą córkę. Jednak tym razem wróg 
okaże się wyjątkowy...

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE  ZAPRASZA 

FERYJNY TURNIEJ 

„PIŁKARSKI” W GRZE 

FIFA 2015 
Rozgrywki dla uczniów bielawskich szkół. Na dużym ekranie 

z wykorzystaniem konsoli XBOX. Atrakcyjne nagrody dla najlepszych.  

 
Zebranie organizacyjne 19 stycznia o godz. 10.00
ART INKUBATOR   ul. Piastowska 19c     sala 0.22   poziom -1

DKF MOKiS I KINO MOKiS 3D ZAPRASZAJĄ 

FERYJNY DKF  

Z 

GWIEZDNYMI WOJNAMI 
 

„SZEŚCIOLOGIA” STAR WARS W FERYJNYM MARATONIE 20 – 29 STYCZNIA 2015  godz. 18.00

Pojedyncza wejściówka 5zł, karta uczestnika na wszystkie części 20zł 

Imienne karty uczestnictwa można zamówić pod adresem mokisbielawa@wp.pl

ATRAKCYJNE NAGRODY ROZLOSOWANE WŚRÓD WSZYSTKICH WIDZÓW ! 

Liczba miejsc ograniczona !


