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Noworoczne spotkania Burmistrza
Jak co roku w styczniu, tak 

i w roku 2011, burmistrz Ryszard 
Dźwiniel na spotkanie noworoczne 
zaprosił przedstawicieli organizacji 
społecznych, związkowych, partii 
politycznych, stowarzyszeń, towa-
rzystw i klubów sportowych.

Spotkanie odbyło się 20 stycz-
nia, a uczestniczyli w nim także: 
Leszek Stróżyk – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bielawy oraz za-
stępcy burmistrza – Andrzej Hordyj 
i Mariusz Pach. Spotkanie zaszczy-
cił swoją obecnością senator Stani-
sław Jurcewicz.

Podczas spotkania burmistrz 
podsumował miniony rok, przypo-
minając najważniejsze wydarzenia i 
dokonania, szczególnie w zakresie 
inwestycji, na które wydano rekordo-
wą ilość środków – ponad 30 milio-
nów złotych i pozyskanych środków, 
a pozyskano ich ponad 20 milionów 
złotych.

Najważniejsze dokonania to 
na pewno: powstanie w Bielawie 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, zmodernizo-
wanie ulicy Sikorskiego, 9-go Maja, 
Paderewskiego i Korczaka, zbudo-
wanie dwóch rond, wybudowanie 
„Szkoły Leśnej”, zbudowanie insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej w rejo-
nie ulic: Brzeżnej, Tkackiej, Witosa, 
Szpakowej i Kruczej, wybudowanie 

boiska przy ul. Bankowej oraz bo-
iska przy Szkole Podstawowej nr 
4 z Oddziałami Integracyjnymi, re-
monty w oświacie na kwotę 3 mln 
zł, remont dachu budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1, 
utworzenie nowego placu zabaw na 
OWW Sudety. (Szczegółowy wykaz 
dokonań roku 2010 zamieszczamy 
na stronach 5 i 6).

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
omówił także plany i zamierzenia na 
rok bieżący. Zakłada się w nich m. 

in.: dokończenie budowy Inkubato-
ra Przedsiębiorczości, która rozpo-
częła się pod koniec roku ubiegłe-
go, budowa nowych dróg, kolejne 
dwa nowe ronda, przebudowa boisk 
szkolnych w Gimnazjum nr 1, rewita-
lizacja parku z budową „skate plazy”, 
zagospodarowanie placu elfickiego 
na OWW Sudety, utworzenie żłobka 
oraz budowa dwóch budynków w ra-
mach TBS.

Na zakończenie burmistrz po-
dziękował gościom za udział w spo-
tkaniu i za współpracę w minionym 
roku.

  B.Lesiewicz

Bielawscy radni otrzymali służ-
bowe laptopy, które mają im uspraw-
nić pracę oraz zminimalizować kosz-
ty związane z drukiem tysięcy stron 
papierowej dokumentacji.

Sprzęt został zakupiony z 
pieniędzy unijnych i jest częścią re-
alizowanego przez miasto projektu 
informatyzacji Urzędu Miejskiego. 
Podobnie jak w przypadku sprzę-

e-Rada Miejska Bielawy
tu komputerowego wykorzystywa-
nego przez urzędników, sprzęt nie 
będzie własnością radnych, tylko 
urzędu. Laptopy zostały przekaza-
ne radnym na czas pełnienia funk-
cji. 

Na inwestycji zyska nie tyl-
ko ekologia, ale przede wszystkim 
budżet miasta. Wyliczenia poka-
zały, że zakup komputerów wy-

Około 45 tysięcy złotych ze-
brano w Bielawie podczas 19. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 

9 stycznia z wielkoorkiestrowy-
mi puszkami wyszło na ulice nasze-
go miasta 150. wolontariuszy. Po raz 
kolejny bielawianie udowodnili, że 
mają wspaniałe serca i hojnie wspo-
mogli tegoroczną akcję. Nasi miesz-
kańcy chętnie wrzucali pieniądze do 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W Bielawie zebrano ponad 40 tys. zł

puszek oraz licytowali wystawione 
na aukcję przedmioty. Zlicytowa-
no między innymi Złote Serduszko 
WOŚP za 3 tysiące złotych (Spółka 
DRUM), koszulkę OWLS Bielawa, 
a także gadżety wielkoorkiestrowe. 
Ponadto przekazując pieniądze na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy można było zafundować sobie 
niezapomniane emocje, w formie 
przejażdżki samochodem rajdowym.

Gwiazdą finału WOŚP na bie-
lawskim rynku były zespoły: ZERO 
PROCENT I POSTMAN. Oprócz 
nich na scenie zagrała formacja 
SPACEMAN, a imprezę zakończył 
pokaz sztucznych ogni.

Bielawa dzięki zaangażowa-
niu Spółdzielczego Centrum Kultury 
i władz miasta, gra w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy od 1995 
roku. Do tej pory zebrano łącznie 
560 tys. złotych. 

W tym roku zbieraliśmy pienią-
dze dla najmłodszych z chorobami 
nerek i układu moczowego.

Burmistrz Bielawy spotkał się 
z nowym prezesem ACE RICO PO-
LAND Hwangiem Jaeho. Poprzedni 
szef działającego w Bielawie kore-
ańskiego koncernu Kye Soo Park, 
objął funkcję prezesa ACE RICO na 
Słowacji.

Pierwszym zadaniem, jakie 
stoi przed nowym szefem bielaw-
skiego zakładu, będzie uruchomie-
nie kolejnej zaawansowanej linii pro-
dukcyjnej, która pozwoli zatrudnić 
dodatkowych pracowników. Według 

Nowy prezes ACE RICO z wizytą u burmistrza
Hwanga Jaeho nowy, zaawanso-
wany technologicznie park maszyn, 
rozpocznie pracę wiosną tego roku. 
ACE RICO POLAND będzie chciało 
również utrzymać status najlepsze-
go dostawcy firmy LG. 

Burmistrz Ryszard Dźwiniel 
zapewnił prezesa Hwanga Jaeho, 
że może on liczyć na pomoc i peł-
ne wsparcie ze strony władz Bielawy 
oraz życzył firmie sukcesów w No-
wym Roku. 

  Łukasz Masyk 

Bielawa w statystyce
31 grudnia 2010 roku Bielawa liczyła 31.988  mieszkańców 

(17.173  kobiety i 14.815 mężczyzn). W porównaniu z rokiem 2009 liczba 
mieszkańców zmniejszyła się o 164 osoby.

W 2010 roku liczba urodzonych dzieci wyniosła 252 (134 dziew-
czynek i  118 chłopców). Liczba urodzeń zmniejszyła się w porównaniu do 
roku 2009 o 27.

Nieznacznie zmalała liczba zgonów. W 2010 roku wyniosła 392 
(194  kobiet i  198 mężczyzn), a rok wcześniej było ich 430.

Więcej niż dwukrotnie wzrosła liczba wymeldowań. W 2010 r. wy-
niosła 337  (180 kobiet i 157  mężczyzn), a w 2009 r. - 151.

Na teren Bielawy przybyły  313 osoby (162  kobiet i 151  męż-
czyzn), tj. o 110 więcej niż przed rokiem.

W 2010 roku zanotowano 492  przemeldowania, a w 2009 r. - 583.
W minionym roku zarejestrowano 249 małżeństw i 77 rozwodów, 

podczas gdy rok wcześniej zarejestrowano 276 małżeństw i 96 rozwodów.
      B.Lesiewicz

Dwie drogi gminne otrzymały nazwy
 Na mocy podjętych przez Radę Miejską Bielawy uchwał, drodze 

gminnej przebiegającej przez działki geodezyjne nr 1540/1 i 1399 obręb 
Osiedle nadano nazwę: ulica Bolesława Prusa, natomiast drodze gminnej 
przebiegającej od ul. J. Tuwima do Osiedla Europejskiego w Bielawie przez 
działki geodezyjne o numerach: 1330/10, 1328/2 (część), 1412, 1416/3, 
1416/1, 1536/30, 1441 (część) obręb Osiedle nadano nazwę: ulica Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego.

       BL

Strona internetowa Bielawy wzbogaciła się o zakładkę pod hasłem 
„Pozyskane środki zewnętrzne”. Nowy moduł zawiera szczegółową staty-
stykę zdobytych przez Bielawę funduszy, które zostały przeznaczone m.in. 
na inwestycje, oświatę, kulturę i sport.  

Oprócz tego zakładka prezentuje zrealizowane projekty w latach 1998 
- 2010 i ich wartość finansową, sięgającą ponad 50 milionów złotych. 

Warto więc przypomnieć sobie wszystkie najważniejsze projekty, któ-
re zmieniły oblicze naszego miasta i w sposób znaczący wpłynęły na jego 
rozwój.  Zakładka „Pozyskane środki zewnętrzne” znajduje się w kategorii 
„Miasto”, w podkategorii „Dla Mieszkańca”. Zapraszamy! 

       Ł. Masyk

Pozyskane środki zewnętrzne - nowa zakładka

noszący około 50 tysięcy złotych, 
zwróci się w ciągu niespełna 2 lat. 
Każdego roku Biuro Rady drukuje 
miejskim rajcom ponad 100 tysię-
cy stron projektów uchwał, analiz 
i różnego rodzaju informacji. Do 
tego należy doliczyć koszty serwi-
su i naprawy sprzętu drukującego 
oraz wydatek związany z dostar-
czeniem radnym dokumentacji. 
Teraz wszystko będzie się odby-
wało przez Internet. 

Komputery przekazane bie-
lawskim radnym, posiadają darmo-
we oprogramowanie obsługujące 
pocztę elektroniczną, przeglądarkę 
internetową oraz bezpłatny pakiet 
biurowy.

Bielawski Urząd Miejski od 
dłuższego czasu stawia na in-
formatyzację, która przynosi wy-
mierne korzyści w codziennej 
pracy na rzecz mieszkańców. W 
minionym roku dzięki funduszom 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, urząd zakupił zestawy 
do podpisu elektronicznego oraz 
komputery wraz z oprogramo-
waniem. Ponadto przygotowano 
wielofunkcyjną skrzynkę kontak-
tową i System Obiegu Dokumen-
tów.

  Łukasz Masyk
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Początek roku to dla bielaw-
skiej Straży Miejskiej czas podsumo-
wań zrealizowanych działań i wyni-
ków osiągniętych w trakcie minionych 
dwunastu miesięcy. Funkcjonariusze 
patrolując miasto w 2010 roku zwra-
cali uwagę przede wszystkim na bez-
pieczeństwo mieszkańców, czystość 
i zachowanie porządku publicznego.

Straż Miejska bardzo czę-
sto kontrolowała właścicieli psów i 
sprawdzała czy czworonogi posia-
dają obowiązkowe czipy. Strażnicy 
zwracali uwagę także czy właścicie-
le wyprowadzają swoje psy na smy-
czy i w kagańcu oraz czy sprzątają 
po swoich pupilach. Kontrole wyka-
zały, że bielawianie z każdym rokiem 
bardziej świadomie podchodzą do 
obowiązujących przepisów, ale ist-
nieje również duża grupa właścicie-
li, która nadal pozostawia swoje psy 
bez nadzoru i po nich nie sprząta. 
Dlatego też strażnicy zmuszeni byli 
wystawić kilkadziesiąt mandatów za 
łamanie tego prawa.

Tradycyjnie znaczny problem 
stanowiły osoby spożywające alko-
hol w miejscach publicznych oraz 
zakłócające porządek. Szczególnie 
dotyczy to terenów szkół, placów 
zabaw, parku, a także przystanków 
autobusowych i sklepów. W sumie 

strażnicy podczas przeprowadzo-
nych interwencji ukarali wspomnia-
ne osoby blisko 50. mandatami.

Dzięki nowym uprawnie-
niom nadanym przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, umożliwiającym strażnikom za-
trzymywanie i kontrolę pojazdów, 
bielawska Straż Miejska odnotowała 
wiele interwencji w ruchu drogowym. 
Najwięcej mandatów strażnicy nało-
żyli jednak za złe parkowanie oraz 
utrudnianie ruchu.

W sumie w minionym roku za 
wszystkie wykroczenia bielawscy 
strażnicy udzielili około 3,2 tys. po-
uczeń i wystawili blisko 150 manda-
tów karnych.

Podobnie jak w latach po-
przednich bielawska jednostka zre-
alizowała kilka ważnych programów 
profilaktycznych, adresowanych do 
najmłodszych mieszkańców miasta.

Na uwagę zasługują w szcze-
gólności akcje pod hasłem „Bez-
pieczna szkoła”, „Bezpieczny przed-
szkolak”, jak również „Program 
odpowiedzialnej sprzedaży STOP 
18”. Ponadto funkcjonariusze prze-
prowadzili akcje edukacyjne mówią-
ce o bezpieczeństwie podczas wa-
kacji i ferii zimowych.

   Ł.Masyk

Straż Miejska Bielawy w 2010 roku

Przy jednym z boksów śmietni-
kowych przy ul. Kasztanowej w Bie-
lawie - znaleziono w torbie wyłożonej 
poduszką, cztery kilkutygodniowe 
szczeniaki (rasy mieszaniec), które 
zostały porzucone przez ich właści-
ciela. Zadbane pieski zostały prze-
kazane do Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dzierżoniowie przy 
ul. Brzegowej 151 (tel. kontaktowy 
- 074 831-18-00). Osoby zaintere-
sowane adopcją mogą kontaktować 
się w tej sprawie ze schroniskiem. 

W celu ustalenia danych wła-
ściciela porzuconych szczeniaków, 
zwracamy się z prośbą do mieszkań-

Porzucone szczeniaki czekają na właściciela
ców o pilny kontakt ze Strażą Miejską 
w Bielawie osobiście lub pod numer 
tel. 0 74-833-47-84, kom. 669-102-
102 - w godzinach od 7 oo do 22 oo

Jednocześnie informujemy, że 
zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 
1002 z późn. zm) - porzucenie zwie-
rzęcia, w szczególności psa przez 
właściciela bądź przez inną osobę, 
pod której opieką zwierzę pozostaje, 
podlega - na podstawie art. 35 ust. 1 
tejże ustawy - grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

Bielawscy radni, na mocy 
uchwały podjętej na sesji w dniu 
29 grudnia 2010 roku, ustalili staw-
kę dotacji przedmiotowej dla zakła-
du budżetowego – Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bielawie w odniesieniu 
do poszczególnych obiektów:

w wysokości 1.800 zł za każ-
dy dzień otwarcia Pływalni Miejskiej 
AQUARIUS w Bielawie na jej utrzy-
manie,

w wysokości 20,38 zł miesięcz-
nie za każdy 1 m2 powierzchni użyt-
kowej następujących obiektów, na ich 
utrzymanie i eksploatację: budynków 
na stadionie przy ul. Sportowej, sali 
sportowej przy ul. Bankowej, sali przy 
ul. Waryńskiego, budynku zaplecza 
kartów tenisowych przy ul. 1-go Maja, 
budynku zaplecza przy wyciągu nar-
ciarskim przy ul. Sikorskiego i budyn-
ków socjalnych na OW Sudety przy 
ul, Wysokiej,

Dotacja dla bielawskiego OSiR-u
w wysokości 0,15 zł miesięcz-

nie za każdy 1 m2 zajmowanej po-
wierzchni gruntu następujących 
obiektów, na ich utrzymanie: stadio-
nu i boisk sportowych przy ul. Spor-
towej i ul. Bankowej, OW Sudety, 
parkingu i kortów tenisowych przy 
ul. Wysokiej, wyciągu narciarskiego 
i terenów rekreacyjnych przy ul. Si-
korskiego, skate parku przy ul. Woj-
ska Polskiego oraz kortów i boiska 
sportowego przy ul. 1 Maja.

Ustalono także stawkę dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budże-
towego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bielawie w wysokości 5,50 zł do 
każdego biletu wejściowego na ba-
sen dla uczniów wszystkich szkół i 
przedszkoli z terenu Bielawy, nie bę-
dących jednostkami organizacyjny-
mi gminy – w ramach realizacji Pro-
gramu „Wodnik”.

  B.Lesiewicz

UCHWAŁA Nr III/26/10 w sprawie wstąpienia 
w miejsce wygasłego mandatu radnego z okręgu 
wyborczego nr 3 w Bielawie, kandydata z tej sa-
mej listy

Radni stwierdzili wstąpienie, w miejsce wyga-
słego mandatu, Pani Jadwigi Mariolli Jonas i objęcie 
przez nią mandatu radnej.

UCHWAŁA Nr III/27/10 w sprawie wstąpienia 
w miejsce wygasłego mandatu radnego z okręgu 
wyborczego nr 2 w Bielawie, kandydata z tej sa-
mej listy 

Radni stwierdzili wstąpienie, w miejsce wygasłe-
go mandatu, Pana Tomasza Wojciechowskiego i obję-
cie przez niego mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr III/28/10 w sprawie wyboru Wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy

W wyniku głosowania tajnego, Wiceprzewodni-
czącą Rady została Jadwiga Mariolla Jonas.

UCHWAŁA Nr III/29/10 w sprawie uzupełnie-
nia składu osobowego Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy

W skład Komisji powołano radnych Jadwigę Ma-
riollę Jonas i Tomasza Wojciechowskiego.

UCHWAŁA Nr III/30/10 w sprawie uzupełnie-
nia składu osobowego Komisji Promocji Miasta i 
Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy

W skład Komisji powołano radnych: Leszka 
Stróżyka, Jadwigę Mariollę Jonas i Tomasza Wojcie-
chowskiego.

UCHWAŁA Nr III/31/10 w sprawie uzupełnie-
nia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Bielawy

W skład Komisji powołano radnego Tomasza 
Wojciechowskiego.

UCHWAŁA Nr III/32/10 w sprawie uzupełnie-
nia składu osobowego Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej Bielawy

W skład Komisji powołano radną Jadwigę Ma-
riollę Jonas.

UCHWAŁA Nr III/33/10 w sprawie przyjęcia 
harmonogramu pracy Rady Miejskiej Bielawy

Radni przyjęli harmonogram pracy Rady na 
2011 rok, określający terminy i główne tematy obrad 
Rady.

UCHWAŁA Nr III/34/10 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Bielawy na 2011 rok

Rada Miejska przyjęła plan pracy Komisji na 
2011 rok.

UCHWAŁA Nr III/35/10 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I pół-
rocze 2011 roku

Radni przyjęli plan pracy Komisji Budżetu i Fi-
nansów na I półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA Nr III/36/10 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku

Radni przyjęli plan pracy Komisji Planowania i 
Rozwoju Gospodarczego na I półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA Nr III/37/10 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych 
i Zdrowia na I półrocze 2011 roku

Radni przyjęli plan pracy Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Zdrowia na I półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA Nr III/38/10 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Promocji Miasta i Współpra-
cy Europejskiej Rady Miejskiej na I półrocze 2011 
roku

Radni przyjęli plan pracy Komisji Promocji Mia-
sta i Współpracy Europejskiej na I półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA Nr III/39/10 w sprawie przyjęcia planu 
pracy Komisji Statutowej Rady Miejskiej na I półrocze 
2011 roku

Radni przyjęli plan pracy Komisji Statutowej na I 
półrocze 2011 roku.

UCHWAŁA Nr III/40/10 w sprawie nadania nazw 
ulicom w Bielawie

Dwie drogi gminne otrzymały nazwy: ulica Bolesła-
wa Prusa i ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Szcze-
góły w artykule „Dwie drogi gminne otrzymały nazwy”. 

UCHWAŁA Nr III/41/10 w sprawie ustalenia stawki 
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz określenia szcze-
gółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji

Szczegóły w artykule „Dotacja dla bielawskiego 
OSiR-u”.

UCHWAŁA Nr III/42/10 w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Biela-
wie na rok 2011

Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Bielawie na rok 2011, który zawiera: 
diagnozę problemów alkoholowych i narkotykowych w 
gminie, cele programu na 2011 rok i jego zadania.

UCHWAŁA Nr III/43/10 w sprawie Rocznego Pro-
gramu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2011 roku

W rocznym programie określono m. in.:cel główny i 
cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres 
przedmiotowy współpracy i jej formy, a także okres i spo-
sób realizacji programu.

UCHWAŁA Nr III/44/10 w sprawie likwidacji ra-
chunku dochodów własnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bielawie

Rachunek dochodów własnych w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/45/10 w sprawie likwidacji ra-
chunku dochodów własnych w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej „Nestor”

Rachunek dochodów własnych w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej „Nestor” w Bielawie ulega likwidacji.

UCHWALA Nr III/46/10 w sprawie likwidacji ra-
chunku dochodów własnych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

Rachunek dochodów własnych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Bielawie ulega likwidacji.

UCHWAŁA Nr III/47/10 w sprawie wyznaczenia 
dodatkowych przedstawicieli Gminy Bielawa do Zgro-
madzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 
ZGPD7

Dodatkowymi przedstawicielami w Zgromadzeniu 
będą: Mariusz Pach, Grzegorz Raganowicz i Elżbieta 
Wieczorek.

UCHWAŁA Nr III/48/10 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2010 rok

Po wprowadzonych zmianach budżet na 2010 rok wy-
nosi: dochody – 86.986.741 zł, wydatki – 105.365.901 zł.

UCHWAŁA Nr III/49/10 w sprawie likwidacji ra-
chunku dochodów własnych w Świetlicy Socjotera-
peutycznej

Rachunek dochodów własnych w Świetlicy Socjote-
rapeutycznej w Bielawie ulega likwidacji.

UCHWAŁA Nr III/50/10 w sprawie wydatków, któ-
re nie wygasają z upływem 2010 roku

Ustalono wykaz i plan finansowy wydatków uję-
tych w budżecie gminy w roku 2010, które nie wygasają z 
dniem 31 grudnia 2010 roku. Ostateczny termin realizacji 
tych wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2011 roku.

    B.Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
podjęte na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku

BURMISTRZ 
INFORMUJE
Burmistrz Miasta Bielawa in-

formuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta pl. Wolności 1, zostały wy-
wieszone na okres 21 dni wykazy 
nieruchomości, przeznaczonych do 
zbycia, stanowiące załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 12/2011, załącz-
nik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2011, 
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 
14/2011 oraz wykazy nieruchomo-
ści przeznaczonych do dzierżawy 
stanowiące załączniki nr 1-14 do 
Zarządzenia nr 15/2011 z dnia 17 
stycznia 2011r.

*****  
Burmistrz Miasta Bielawa in-

formuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta pl. Wolności 1, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości, przeznaczonej do 
zbycia, stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 11/11 z dnia  17 
stycznia 2011 roku.

*****
Burmistrz Miasta Bielawa in-

formuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta pl. Wolności 1, został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości, przeznaczonej do 
zbycia, stanowiącej załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 20/2011 z dnia 
24 stycznia 2011 r. 

OGŁOSZENIE
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje  bez-

płatne spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania 
na udział przedsiębiorców w targach, rejestrację patentów, wprowadzanie 
systemów jakości  i systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie 
prowadzenia firmy za granicą, opracowania strategii, pozyskania nowych 
technologii, badania i rozwój, zakładanie przedszkoli i wiele innych. 

Wymagania i terminy naboru wniosków przedstawi firma Euro Pro.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 9 LUTEGO GODZ. 14 :00,  ul. Wol-

ności 57, I piętro, sala Nr 2.
Aby zapewnić odpowiednią ilość materiałów szkoleniowych prosimy o 

telefoniczną rejestrację pod numerem 74 / 6456401.  

Maciej Parowski, twórca kulto-
wego komiksu o przygodach agen-
ta „Funky Kovala” (rys. B.Polch ) 
zasiądzie w jury konkursu FANTA-
STYCZNIE NAKRECONE SŁOWA. 
Konkurs ten jest dodatkowym kon-
kursem Festiwalu Niezależnych Fil-
mów Fantastycznych i Horrorów, jaki 
odbędzie się w Bielawie w kwietniu 
2011 roku, a polega na zrealizowa-
niu etiudy filmowej na podstawie 
opowiadania współczesnego, pol-
skiego autora SF lub horroru. Do 
konkursu opowiadania udostępnili 
min. Komuda, Dębski, Pilipiuk czy 
Kańtoch. Obecność Parowskiego, 
obecnie redaktora NOWEJ FANTA-
STYKI, odpowiedzialnego za dział li-

MACIEJ PAROWSKI W JURY 
„eFHa FESTIWAL” 2011

teratury polskiej, jest jak najbardziej 
celowa. 

Parowski to nie tylko krytyk i 
scenarzysta komiksów (min. komik-
sy z WIEDŹMINEM), ale również 
autor powieści (jedna z ostatnich 
„Burza” opowiada o alternatywnej hi-
storii II Wojny Światowej)  i promotor 
polskich autorów (min. A. Sapkow-
skiego i R. Ziemkiewicza). Ostatnio 
gruchnęła również wieść o realizacji 
dalszych przygód Funkiego Kovala. 
Próby sfilmowania opowieści o tym 
agencie, mimo sprzedanych praw, 
zakończyły się niepowodzeniem.

Organizatorzy planują również 
osobne spotkanie z jurorem, w trak-
cie trwania festiwalu. 
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A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospoda-
rowana o nr działki 1137/28 Obręb Północ o powierzchni 851 m2, 
oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/28  Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinna a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz. 9,00  
w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 66 000,00 zł /słownie: sześć-
dziesiąt sześć tysięcy złotych/.

B Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospoda-
rowana o nr działki 1137/29 Obręb Północ o powierzchni 864 m2, 
oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/29  Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 9,30  w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 66 000,00 zł /słownie: sześć-
dziesiąt sześć tysięcy złotych/.

C. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-
darowana o nr działki 1137/30 Obręb Północ o powierzchni 774 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/30  Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 10,00  w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 59 000,00 zł /słownie: pięć-
dziesiąt dziewięć  tysięcy złotych/.

D. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-
darowana o nr działki 1137/31 Obręb Północ o powierzchni 1422 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/31  Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 10,30  w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 101 000,00 zł /słownie: sto je-
den tysięcy złotych/.

E. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-
darowana o nr działki 1137/32 Obręb Północ o powierzchni 1009 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/32 Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 11,00  w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł /słownie: sie-
demdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

F. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospoda-
rowana o nr działki 1137/33 Obręb Północ o powierzchni 705 m2, 
oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/33 Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 11,30 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 56 000,00 zł /słownie: pięć-
dziesiąt sześć tysięcy złotych/.

G. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospo-
darowana o nr działki 1137/35 Obręb Północ o powierzchni 792 
m2, oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/35 Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 12,00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 59 000,00 zł /słownie: pięć-
dziesiąt dziewięć tysięcy złotych/.

H. Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospoda-
rowana o nr działki 1137/36 Obręb Północ o powierzchni 788 m2, 
oznaczona użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 części w działce 
1137/34 Obręb Północ o pow. 702 m2 oznaczona użytkiem RIIIa, 
która stanowi drogę wewnętrzną., ujawnione w Księdze wieczystej 
Kw nr 15432 położone w Bielawie w rejonie ulicy Przemysłowej.

Obszar ten leży na obrzeżach „środkowej”części miasta 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej. Obszar graniczący z trzech stron z terenem w pełni 
uzbrojonym z przeciętną odległością do sieci uzbrojenia, zado-
walająca strefa rynku bez znaczących uciążliwości otoczenia. 
Dojazd do działek od ulicy Przemysłowej lub Bohaterów Getta 
poprzez drogę asfaltową. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielawa działka nr 1137/36  Obręb 
Północ przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną a działka nr 1137/34 Obręb Północ przeznaczona jest 
pod drogę wewnętrzną i na taki cel zostają przeznaczone. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o 
godz. 12,30  w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. 
Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 59 000,00 zł /słownie: pięć-
dziesiąt dziewięć  tysięcy złotych/.

1. Nieruchomości jw. są wolne od zobowiązań i obciążeń.
2. Nieruchomości zostają sprzedane na własność.
3. Do cen uzyskanych w przetargach doliczony zostanie 

podatek VAT w wysokości 23 %. 
4. Wadia w wysokości 20%   ceny wywoławczej należy 

wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa, Bank Zachodni 
WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065  najpóź-
niej do dnia 21 lutego 2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

Wadia wpłacone przez nabywców zostaną zaliczone na 
poczet cen nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez po-
zostałych uczestników przetargów zostaną im zwrócone w cią-
gu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełno-
mocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących pod-
miot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek or-
ganizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktual-
ność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24. 03. 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 z późniejszymi zmiana-
mi), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

6. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i 
miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez 
usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

7 Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podat-
kiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed 
podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Bank Za-
chodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
9 Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien za-

poznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowa-
nia, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

10. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z siecia-
mi uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu 
z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków do-
stawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłącze-
nia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe 
służby na wniosek nabywcy. Koszt podłączenia działki do sieci 
uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  przeznaczonej 
do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nie-
ruchomości udziela Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 /II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zago-
spodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ tele-
fon 74- 83-28-751.

BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa

W dniu 13 stycznia grupa 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bielawie została za-
proszona do Szkoły Społecznej, aby 
przedstawić młodszym kolegom za-
sady udzielania pierwszej pomocy. W 
auli szkoły zebrali się uczniowie z klas 
od 1 do 6. Licealiści w pięciu stacjach 
przedstawiali różne sytuacje techniki 
udzielania pierwszej pomocy. 

Dzieci chętnie brały udział w 
zajęciach i zadawały wiele ciekawych 
pytań. Próbowały swoich sił w banda-
żowaniu złamanej ręki oraz resuscy-
tacji krążeniowo oddechowej. 

Uczniowie Bielawskiego Liceum udzielają 
lekcji pierwszej pomocy

Ważnym elementem była na-
uka prawidłowego telefonowania 
pod numer alarmowy. Dzieci świet-
nie dały sobie z tym radę. 

Należy wspomnieć, że mło-
dzież z bielawskiego liceum w roku 
szkolnym 2009/2010 została prze-
szkolona w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy w ramach pro-
gramu ,,Mam swoje lata i wiem, co 
robię”. Licealiści chętnie przekazują 
swoją wiedzę uczniom ze szkół pod-
stawowych. 

Marta Czerwińska

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Bolesława Chro-
brego w Bielawie po raz kolejny bio-
rą udział w ogólnopolskim konkursie 
„Mam Haka Na Raka”, który ma na 
celu przybliżenie społeczeństwu te-
matyki chorób nowotworowych oraz 
uświadomienie, jak ważna jest pro-
filaktyka.  Dotychczas nasi ucznio-
wie wzięli udział w edycjach doty-
czących nowotworów szyjki macicy 
oraz prostaty, natomiast w tym roku 
zmierzą się z problemem nowotwo-
rów płuc. 

Nowotwór płuc jest ciężką, 
kończącą się najczęściej śmiercią 
pacjenta, postacią raka. Nowotwo-

ry te stanowią duży odsetek zgonów 
zarówno u kobiet jak i mężczyzn. 
Stwierdzono, że główną przyczyną 
powstawania tego rodzaju nowotwo-
rów jest palenie tytoniu. Uporczywy 
kaszel, wydzielina zawierająca krew, 
świszczący oddech, obrzęk twarzy 
lub szyi powinny zmobilizować każ-
dego do zgłoszenia się do lekarza 
pierwszego kontaktu po skierowa-
nie na podstawowe badanie profi-
laktyczne – zdjęcie rentgenowskie 
klatki piersiowej.  Tak mało potrze-
ba, aby wygrać walkę o życie i zdro-
wie. 

  Ilona Wojtan
  LO Bielawa

Uczniowie LO mają „HAKA NA RAKA”
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BURMISTRZ   MIASTA   BIELAWA
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
nieruchomości położonych na terenie miasta  Bielawa 

A. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1316/2 Obręb Południe 
o pow. 826 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa wraz z udziałem 1/3 w działce 1316/4  
o pow. 429 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, ujaw-
nione w Kw nr 15434  położone w rejonie ulicy Wincentego Witosa.

Działka 1316/2  kształtem zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje 
się na terenie nie w pełni uzbrojonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruk-
tury. Położona jest w „dolnej” części miasta, niedaleko obwodnicy, która to rozgrani-
cza „nowy” obszar inwestycyjny. Przez działkę przebiega sieć gazowa i wodociągo-
wa, która może uniemożliwić jej zabudowę. Nieruchomość położona jest w bliskim 
sąsiedztwie z domami jednorodzinnymi i ogrodami działkowymi. 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielawy. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym decyzją nr 
74/2010 z dnia 19.07.2010 roku o ustaleniu warunków zabudowy z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz.13,00  w Urzędzie 

Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.
Cena wywoławcza wynosi 59 600,00 zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

sześćset złotych/.

B. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1316/5 Obręb Południe o pow. 
845 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa wraz z udziałem 1/3 w działce 1316/4  o pow. 
429 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, ujawnione w 
Kw nr 15434  położone w rejonie ulicy Wincentego Witosa. Działka 1316/5 kształtem 
zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się na terenie nie w pełni uzbro-
jonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury. Położona jest w „dolnej” 
części miasta, niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyj-
ny. Przez działkę przebiega sieć gazowa. Nieruchomość położona jest w bliskim są-
siedztwie z domami jednorodzinnymi i ogrodami działkowymi. 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielawy. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym decyzją nr 
74/2010 z dnia 19.07.2010 roku o ustaleniu warunków zabudowy z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań, obciążona jest umową dzierżawy 
zawartą do dnia .28.02.2011 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wydzierża-
wiającego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz.13,30 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 64 600,00 zł /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 
sześćset złotych/.

C. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr 1316/6 Obręb Południe o pow. 
1175 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa wraz z udziałem 1/3 w działce 1316/4  o pow. 
429 m2, oznaczona użytkiem Bp, RIIIa, która stanowi drogę dojazdową, ujawnione w 
Kw nr 15434  położone w rejonie ul. Wincentego Witosa. Działka 1316/2  kształtem 
zbliżona jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się na terenie nie w pełni uzbro-
jonym – ponadprzeciętna odległość od sieci infrastruktury. Położona jest w „dolnej” 
części miasta, niedaleko obwodnicy, która to rozgranicza „nowy” obszar inwestycyj-
ny. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie z domami jednorodzinnymi i 
ogrodami działkowymi. 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielawy. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym decyzją nr 
74/2010 z dnia 19.07.2010 roku o ustaleniu warunków zabudowy z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań, obciążona jest umową dzierżawy 
zawartą do dnia .28.02.2011 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wydzierża-
wiającego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2011 roku o godz. 14,00 w Urzędzie 
Miejskim w Bielawie, Sala Narad pok. Nr 16 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 85 600,00 zł /słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy 
sześćset złotych/.                                                    

1. Do cen uzyskanych w przetargach doliczony zostanie podatek VAT  w wy-
sokości 23 %. 

Wadia w wysokości 20%   ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na 
rachunek Gminy Bielawa, Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 
0005 8600 0065  najpóźniej do dnia 21 lutego 2011 roku. Za datę wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

Wadia wpłacone przez nabywców zostaną zaliczone na poczet cen nabycia 
nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów zostaną 
im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

2 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, - aktualnego wypisu z 

właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organiza-
cyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 
miesiące),

- cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24. 03. 1920 o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r, Nr 167, poz.. 1758 
z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

3. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. 
Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego 
wadium.

4. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, po-
mniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarial-
nego na konto Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa  26 1090 2284 
0000 0005 8600 0060.

5. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.
6. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nierucho-

mością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbroje-
niem terenu.

7. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, 
nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie 
warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nie-
ruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy. 
Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki  
przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bielawie  pokój nr 19 /
II p /telefon 74-83-28-740/.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabu-
dowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój 
nr 18 /II p/ telefon 74- 83-28-751.

W październiku w Świdnicy 
odbyła się XII konferencja z cyklu 
„Prawa człowieka zaczynają się 
od Praw Dziecka”, której organiza-
torem był Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak. Gośćmi honoro-
wymi byli m.in.: sędzia Anna Maria 
Wesołowska, Dolnośląski Kurator 
Oświaty Beata Pawłowicz, Woje-
woda Dolnośląski Rafał Jurkowla-
niec, Komendant Wojewódzki Policji 
Insp. Zbigniew Maciejewski, przed-
stawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Chorych „Serce”, Krzysztof 
Zaremba. Pełnili oni rolę ekspertów 
w debacie o Prawach człowieka  z 
młodzieżą z I LO w Świdnicy.

Udział w spotkaniu wzię-
ły także nauczycielki Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Biela-
wie p. Bożena Wszół (pedagog)  
i p. Edyta Osuch (nauczyciel j. an-
gielskiego).

Wiedzę zdobytą podczas spo-
tkania wykorzystały w praktyce.  
W listopadzie 2010r.  przeprowa-
dziły pogadanki we wszystkich kla-
sach  na temat praw dziecka. Wspól-
nie z uczniami omawiały ich prawa  
zawarte w Konwencji o Prawach 
Dziecka oraz uświadamiały, że do-
rośli mają obowiązek  prawa te re-
spektować.

Wystosowany został także list 
do rodziców uczniów naszej szkoły 
o następującej treści:

Szanowni Rodzice
Od momentu przyjścia na 

świat dzieci kształtują swoją oso-
bowość, rozwijają zmysły, pozna-
ją uczucia. Ich rozwój przebiega w 
szczególny sposób, bowiem dzie-
ci nie potrafią samodzielnie kształ-
cić swojej natury. Niezwykle ważna 
jest rola rodziców, nauczycieli oraz 
innych dorosłych, którzy uczą dzie-
ci miłości, szacunku, przestrzegania 
norm społecznych. 

To, co przekażą dziecku do-
rośli, ukształtuje go jako człowieka, 
który będzie musiał w przyszłości 
samodzielnie podejmować decyzje i 
brać za nie odpowiedzialność.

Ważne jest, abyśmy nie zapo-
minali o prawach naszych pociech. 
Ich przestrzeganie jest obowiązkiem 
wszystkich dorosłych.

Prawa dziecka spisane są 
m.in. w Konwencji o Prawach Dziec-
ka (zwanej także Światową Kon-
stytucją Dzieci). Dokument ten jest 
sprzeciwem wobec przemocy fizycz-
nej i psychicznej jakiej dopuszczają 
się dorośli wobec dzieci. Jego celem 
jest budowanie lepszego świata, 
pełnego życzliwości i zrozumienia. 
Świata, w którym dzieci czują się ko-
chane i szanowane.

Dekalog dla rodziców i wycho-
wawców

Nie upokarzaj dziecka, bo ono - 
tak jak ty - ma silne poczucie godności.

Staraj się nie stosować takich 
metod, których sam w dzieciństwie 
nie akceptowałeś.

Pozwalaj dziecku dokonywać 
wyboru najczęściej jak możesz.

Jeżeli zachowałeś się wobec 
dziecka niewłaściwie, przeproś go i 
wytłumacz się. Nie bój się utraty au-
torytetu, dziecko i tak wie kiedy po-
pełniasz błędy.

Nigdy nie mów źle o dziecku, 
w szczególności w obecności innych 
osób.

Nie mów: „zrobisz to, bo ja tak 
chcę!” - jeżeli musisz czegoś zabro-
nić, zawsze to uzasadnij.

Jeśli wydajesz polecenia 
dziecku, staraj się nie stać nad nim 
i mówić „z góry swego autorytetu”.

Nie musisz być za wszelka 
cenę konsekwentny, nie musisz być 
w zgodzie z innym dorosłym prze-
ciwko dziecku, jeżeli wiesz, ze on 
nie miał racji.

Gdy nie wiesz jak postąpić, 
pomyśl jak ty poczułbyś się będąc 
dzieckiem.

Staraj się być czasem adwo-
katem własnego dziecka.

Na podstawie E.CYZ :Dziecko 
i jego prawa, (1992)

Chodzi nam o to samo
Nauczyciele ESP 7

W grudniu 2010r. zorganizo-
wany został konkurs plastyczny pt. 
„Jestem dzieckiem i mam prawo 
do...”. Uczniowie ilustrowali prawa 
dziecka używając różnych  technik. 
Zwycięzcami  zostali: Mateusz Ku-
liś z klasy III b, Wiktoria Hanuszek 
z klasy IIIb oraz Alena Woźniak z 
klasy VI c.

Ponadto uczniowie mieli szan-
sę wykazać się znajomością swoich 
praw w  Konkursie Wiedzy o Pra-
wach Dziecka. Z zawartymi w nim 
pytaniami najlepiej poradziły sobie  
Weronika Wolf z klasy IV c oraz Ka-
mila Tarkowska z klasy VI c. odpo-
wiadając na wszystkie bezbłędnie.

Podsumowaniem cyklu dzia-
łań propagujących prawa dziecka 
był apel, zorganizowany w dniu 10 
grudnia, w 21 rocznicę uchwale-
nia Konwencji o Prawach Dziec-
ka. Podczas spotkania pokazana 
została  prezentacja multimedialna 
przygotowana przez panie Barbarę 
Olejnik i Edytę Osuch, połączona 
ze słowem mówionym. Nagrodzono 

również zwycięzców w/w konkursów 
oraz zaprezentowano wystawę kon-
kursowych prac.

Podczas spotkania dzieci mia-
ły okazję jeszcze raz przypomnieć 
sobie jakie mają prawa i gdzie mogą 
szukać pomocy w razie ich łamania.

Spotkanie zakończone zostało 
wspólną recytacją  wiersza pt.

„Krzyknij Nie”, którego 
uczniowie nauczyli się podczas re-
alizacji projektu.

Krzyknij nie!” ( a u t o r : 
Marcin Przewoźniak)

Dzieckiem być w dorosłym 
świecie nie jest łatwo. To nie żarty. 
Ty człowiekiem jesteś przecież waż-
nym i szacunku wartym.

Gdy ci ludzie zagrażają pełni 
złości i przemocy, jeśli ci się dzieje 
źle – krzyknij   NIE!

Gdy koledzy na boisku pobić 
chcą lub skrzywdzić cię

myślą, że im wolno wszystko – 
krzyknij  NIE!

W szkole ktoś ze starszej klasy 
postępuje bardzo źle, znęca się nad 
tobą czasem – krzyknij NIE!

Może czasem ktoś z twych bli-
skich chce ci robić rzeczy złe.

Nie wstydź się i powiedz 
wszystkim – krzyknij  NIE!

Jeśli ktoś, gdy nikt nie widzi, 
dziwnie chce dotykać cię,

a ty boisz się i wstydzisz – 
krzyknij  NIE!

Może ktoś ci proponuje: „Za-
pal sobie! Napij się!” Czymś niezdro-
wym cię częstuje – krzyknij – NIE!

Jeśli jakiś nieznajomy nagle 
cię zaprosić chce, mówi, by z nim iść 
do domu – krzyknij – NIE!

Gdy ci ktoś warunek stawia, 
byś coś ukradł w sklepie gdzieś,

Do przestępstwa cię namawia 
– krzyknij – NIE!

Nie wstydź się na alarm dzwo-
nić. Krzyknąć NIE CHCĘ! Nie bój 
się.

Ty masz prawo by się bronić 
przed przemocą oraz złem. Jeśli ci 
się dzieje źle – krzyknij NIE!

Barbara Olejnik 
Edyta Osuch

nauczyciele ESP 7 w Bielawie

O prawach dziecka w ESP nr 7

Miejska Biblioteka Publiczna 
(MBP) w Bielawie pełni rolę nie tyl-
ko wypożyczalni i czytelni, ale rów-
nież uczestniczy w szerzeniu kultury i 
sztuki poprzez udostępnianie swoich 
zasobów – szczególnie związanych 
z regionem. Dlatego też 28 grudnia 
2009 r.  w dawnym biurowcu „Bielba-
wu” przy ul. Piastowskiej 19, powoła-
no do życia jeden z nowych działów 
bielawskiej Biblioteki - Bielawską Pla-
cówkę Muzealną. Podobnie czyniły 
dawniej inne biblioteki – tak powsta-
wały m.in. zbiory biblioteki w Rapper-
swilu czy lwowskiego Ossolineum. 
Dzięki pietyzmowi pracujących kie-
dyś w bibliotekach ludzi,  dotrwały do 
dziś liczne pamiątki przeszłości.

Znający wartość gromadzenia 
przez lata zbiorów bibliotecznych 
bielawscy bibliotekarze od podstaw 
stworzyli nasze muzeum. Obecnie 
wydzielonych jest 11 działów, w któ-
rych znalazły się zbiory poświęco-
ne bielawskim wydawnictwom, foto-
grafom, turystyce, teatrom, muzyce, 
sztuce, przemysłowi i wyznaniom. 
Dużo miejsca poświęcono sporto-
wi tak przedwojennemu, jak i temu 
z dnia wczorajszego. Wszyscy od-
wiedzający to miejsce mogą poznać 

Miejska Biblioteka Publiczna
Regionalia w Miejskiej Bibliotece Publicznej

dawne życie codzienne Bielawy.
Gromadzenie i inwentaryzo-

wanie zabytków kultury duchowej i 
materialnej mieszkańców Bielawy i 
okolicznych miejscowości stworzyło 
podwaliny pod działalność nauko-
wą – jako materiał do badań nauko-
wych i publikacji książkowych. W ten 
sposób Bielawa przyciąga młodych 
naukowców, którzy opracowywują 
historię Bielawy i regionu, a efekty 
ich pracy znaleźć można w roczniku 
bielawskim „Bibliotheca Bielaviana” - 
piśmie wydawanym przez bielawską 
Bibliotekę.

Bielawska Biblioteka jako cen-
trum kultury w mieście ma obowiązek 
gromadzenia i udostępniania zbio-
rów, ale poszła o krok dalej: w Czy-
telni w budynku głównym MBP przy 
ul. Stefana Żeromskiego 43 stworzo-
ny został nowy dział regionalno-ba-
dawczy. Zadaniem tego działu jest 
zbieranie i katalogowanie zbiorów 
regionalnych: książek, kronik, pa-
miętników, map czy pocztówek oraz 
dokumentów życia społecznego – 
zdjęć, listów, prasy regionalnej, ga-
zetek, folderów, informatorów. Dział 
regionalno-badawczy odpowiedzial-
ny jest za proces dydaktyczny opar-

ty na badaniach naukowych zwią-
zanych z regionem. W ramach tego 
działu prowadzone są m. in. wywia-
dy telewizyjne, nagrania audio, zdję-
cia i zapisy rozmów z mieszkającymi 
w Bielawie i jej okolicach ludźmi. W 
nowym dziale można oglądać archi-
walia związane z Bielawą. Znajdują 
się tutaj bogate zbiory zdjęć z bie-
lawskich zakładów, w których szcze-
gólnie warte obejrzenia są sylwetki 
pracowników (najstarsze z 1946 r.) 
bądź zbiorcze zdjęcia załóg. Można 
przyjść do działu regionalnego i od-
naleźć na zdjęciu twarz swoją, swo-
ich rodziców, a nawet dziadków. Ta-
kie zdjęcia robią ogromne wrażenie. 
Ciekawie prezentują się także zdję-
cia budynków zakładowych, maszyn 
włókienniczych czy sal tkalni i przę-
dzalni. W zbiorach regionaliów znaj-
dują się również zdjęcia z życia kul-
turalnego zakładów, a także zdjęcia 
redakcji Krosna. Niezwykle interesu-
jące są zbiory map Bielawy z okre-
su przedwojennego i powojennego. 
Dużą część zbiorów stanowi do-
kumentacja techniczna budynków 
i maszyn „Bielbawu”. Każdy może 
przyjść do Biblioteki i w katalogu 
Czytelni znaleźć to, co go interesuje.

Mieszkańcy Bielawy mogą się 
szczycić swoją biblioteką.

  Rafał Brzeziński 
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Rok 2010 - Najważniejsze dokonania i wydarzenia

RADA MIEJSKA BIELAWY
Odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej Bielawy oraz 5 sesji 

nadzwyczajnych. 
Na sesji 27 stycznia wręczono państwu Bogumile i Tade-

uszowi Derenowskim oraz pracownikom Spółdzielczego Cen-
trum Kultury podziękowania za 18 lat działalności na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielawie.

Podczas sesji w dniu 31 marca wysokie odznaczenia 
państwowe: Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, 
Złote i Srebrne Krzyże Zasługi za działalność na rzecz środo-
wisk kombatanckich otrzymało kilkunastu mieszkańców Biela-
wy – w imieniu Prezydenta RP krzyże wręczył Maciej Janicki – 
dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP.

Podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, która odbyła się 
31 marca wręczone zostały nagrody laureatom konkursu „Pe-
rełki turystyczne Bielawy” - ogłoszonego przez burmistrza 
miasta i Centrum Informacji Turystycznej.

15 kwietnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miej-
skiej poświęcona ofiarom smoleńskiej katastrofy – sesję po-
przedziła msza święta w kościele pw. WNMP w Bielawie, a 
zakończyło spotkanie pod Krzyżem Misyjnym, gdzie burmistrz 
i przewodniczący Rady złożyli wieniec od mieszkańców Biela-
wy, a szefowie klubów radnych zapalili znicze. 

28 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej Grzegorz Ra-
ganowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Prak-
tycznego otrzymał list gratulacyjny od burmistrza miasta i 
przewodniczącego Rady za otrzymanie wyróżnienia „Laur 
Ekoprzyjaźni”. Ewa Glura otrzymała list gratulacyjny z okazji 
otrzymania odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Podczas 
tej sesji radni podjęli uchwałę o nadaniu, na wniosek burmi-
strza Ryszarda Dźwiniela, tytułu Honorowego Obywatela Mia-
sta Bielawa Emilianowi Kupcowi – burmistrzowi I kadencji.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja odsłonięto 
w sali głównej obrad portrety przewodniczących Rad i burmi-
strzów, a w sali obrad komisji odsłonięto tabla ze zdjęciami 
i nazwiskami wszystkich radnych dotychczasowych kadencji.

Z okazji jubileuszu XX-lecia odrodzonego samorządu w 
Polsce, 26 maja w sali Teatru Robotniczego odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, podczas której przewodniczący 
Leszek Stróżyk przypomniał jak rodziła się samorządność w 
kraju i podsumował najważniejsze fakty, wydarzenia i sesje z 
minionego 20-lecia, a burmistrz w swoim wystąpieniu podsu-
mował największe osiągnięcia każdej kadencji. Szczególnym 
momentem było wręczenie Emilianowi Kupcowi tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Bielawa.

28 maja z okazji XX lat Odrodzonego Samorządu Bie-
lawskiego odbyła się w Dzierżoniowie sesja połączonych Rad 
powiatu dzierżoniowskiego, podczas której marszałek woje-
wództwa dolnośląskiego Marek Łapiński wręczył przewodni-
czącym rad nową flagę i herb województwa.

Podczas sesji 30 czerwca przewodniczący rady i bur-
mistrz Bielawy wręczyli Adamowi Pachurze – właścicielowi Te-
lewizji Sudeckiej list gratulacyjny za zdobycie przez bielawską 
telewizję dwóch „Kryształowych Ekranów” w ogólnopolskim 
konkursie telewizji lokalnych. Na tej sesji radni podjęli także 
uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bie-
lawa ks. Marianowi Kopko i Władysławowi Kroczakowi.

25 sierpnia na sesji Rady Miejskiej Bielawy tytuły Hono-
rowych Obywateli Miasta Bielawa otrzymali ks. Marian Kopko 
i Władysław Kroczak, którym przyznanie tytułów wiąże się z 
przypadającym w tym roku 30-leciem „Solidarności”.

Podczas sesji 29 września przedstawiciele Władz Po-
wiatu – przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Cegiełka oraz 
starosta Janusz Guzdek przekazali na ręce przewodniczące-
go Rady Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka oraz burmistrza 
Ryszarda Dźwiniela flagę powiatu dzierżoniowskiego. Działa-
nia Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima 
na rzecz ekologii i osiągnięcia w tym zakresie przedstawili na 
sesji uczniowie tej szkoły oraz jej dyrektor Małgorzata Cieślik.

W czasie sesji 27 października prezes dzierżoniowskie-
go koła Polskiego Związku Niewidomych naświetliła problemy 
ludzi niedowidzących i niewidomych stwierdzając, że każdy 
może przyczynić się do tego, by osoby ze słabym wzrokiem 
mogły czuć się bezpieczniej. Radni obejrzeli także film „Jak 
widać kiedy niewiele widać”.

Uroczystą sesją 10 listopada Rada Miejska Bielawy zakoń-
czyła 4-letnią działalność. Dzień wcześniej odbyła się sesja nad-
zwyczajna, podczas której radni rozpatrzyli kilka projektów uchwał.

*****
7 grudnia odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miej-

skiej Bielawy VI kadencji, podczas której na przewodniczące-
go Rady wybrano Leszka Stróżyka, a na wiceprzewodniczą-
cych Marka Pyziaka i Zbigniewa Skowrońskiego.

29 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej Bielawy, pod-
czas której uzupełniono skład prezydium o wiceprzewodniczą-
cą Mariollę Jonas oraz składy komisji Rady.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA BIELAWA
1 lutego odbyły się pierwsze warsztaty dziennikarskie – 

poprowadzone przez opiekuna Marzenę Zdolską.
 3 lutego odbyła się VIII sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

Bielawa, podczas której powołano nową wiceprzewodniczącą, 
ustalono zespół problemowy do realizacji projektu Młodzieżo-
wej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”.

 10 lutego radni i członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 
Bielawa spotkali się z Bronisławem Wilkiem – więźniem obozu 
koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, a obecnie prezesem 
Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP.

 W marcu ukazał się 3. numer „Młodych Wiadomości 
Bielawskich”, m.in. z informacją o rozstrzygniętym konkursie 
„Miłość w obiektywie”.

 7 kwietnia Młodzieżowa Rada Miasta Bielawa wybrała 
nowe, tymczasowe prezydium – nową przewodniczącą zosta-
ła Asia Leśnik, a nowym opiekunem Krzysztof Madej.

 Na zaproszenie europoseł Lidii Geringer de Oedenberg 
gościły w Strasburgu w dniach 18-21 kwietnia przedstawicielki 
Młodzieżowej Rady Miasta Bielawa.

URZĄD MIEJSKI
 23 stycznia odbyła się uroczystość Złotych Godów z 

udziałem 16 par małżeńskich – po raz pierwszy obchody Ju-
bileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego odbyły się poza Urzę-
dem – w hotelu Pałac.

 Od 1 lutego zmieniły się godziny pracy Urzędu Miej-
skiego.

 10 lutego pod bielawskim Obeliskiem odbyła się mani-
festacja dla upamiętnienia 70. rocznicy I deportacji na Sybir, 
podczas której zebrani oddali hołd wydarzeniom z przeszłości 
i ich najczęściej bezimiennym bohaterom – okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz Ryszard Dźwiniel.

 4 maja w Parlamencie Europejskim podpisano doku-
ment będący międzynarodowym „Porozumieniem Burmi-
strzów”, dotyczącym wprowadzenia zasad efektywnego za-
rządzania energią. Do Porozumienia przystąpiło 10 miast 
polskich, w tym Bielawa, którą reprezentował wiceburmistrz 
Mariusz Pach.

 W lipcu burmistrz Ryszard Dźwiniel gościł w Strasbur-
gu, na zaproszenie europoseł Lidii Geringer de Oedenberg – 
w Parlamencie Europejskim spotkał się Komisarzem Unii Eu-
ropejskiej ds. Ochrony Środowiska oraz z przewodniczącym 
Komisji Środowiska.

 26 sierpnia wiceburmistrz Mariusz Pach spotkał się z 
warcabistą Oskarem Budisem, który wywalczył srebrny me-
dal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w grze błyska-
wicznej. Oskarowi towarzyszył trener Stanisław Urbanek. 

 3 września w Urzędzie Miejskim kilkunastu wyróżniają-
cych się młodych sportowców otrzymało stypendia przyznane 
przez burmistrza Bielawy – stypendia wręczył wiceburmistrz 
Mariusz Pach.

 24 września gościem burmistrza Ryszarda Dźwiniela 
był 18-letni bielawianin Maciej Gąsławski, który bohatersko 
ratował dwóch mężczyzn topiących się w Zbiorniku Sudety.

 W dniach 27-28 września wiceburmistrz Mariusz Pach 
oraz Kamil Wojciechowski – pełnomocnik gminy ds. energii 
uczestniczyli w Krakowie w konferencji końcowej projektu 
„Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków ko-
munalnych”.

 W tym roku po raz pierwszy burmistrz Ryszard Dźwiniel 
zachęcił mieszkańców do wspólnego opracowania budżetu 
gminy na 2011 rok.

 W dniach 2 i 3 października burmistrz Ryszard Dźwi-
niel przebywał w Lingen, gdzie uczestniczył w obchodach 20. 
rocznicy zjednoczenia Niemiec.

 *****
 W II turze wyborów samorządowych, która odbyła się 5 

grudnia, ponownie burmistrzem Bielawy został wybrany Ry-
szard Dźwiniel.

*****
 Corocznie w styczniu odbywają się spotkania, na któ-

re burmistrz Bielawy zaprasza przedstawicieli organizacji 
społecznych, związkowych, partii politycznych, stowarzyszeń 
i klubów sportowych, a także prezesów i dyrektorów bielaw-
skich przedsiębiorstw oraz właścicieli prywatnych firm.

POZYSKANE FUNDUSZE
 W 2010 r. Bielawa pozyskała ogółem 20.018.969,49 zł 

środków zewnętrznych, w tym m. in. na: 4.651.675 zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 9 na Budo-
wę dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej, 
4.242.623,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Priorytet 1?Budżet Państwa na Bielawski Inkubator Przedsię-
biorczości, 1.921.951,00 z Regionalnego Programu Operacyj-

nego - Priorytet 9 na Modernizacje i adaptację budynku po 
Szkole Podstawowej Nr 1 na przedszkole, 1.097.065,00 zł z 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 9 na Budo-
wę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Bielawie, 
1.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę pełnowymiarowego bo-
iska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Bankowej 
w Bielawie, 850.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na Budowę ronda w Bielawie w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 384 na skrzyżowaniu ulic H.Sien-
kiewicza, Piastowskiej i Gen W.Sikorskiego, 766.872,00 zł z 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet 9 na Budo-
wę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży, 
500.000,00 zł z Budżetu Państwa na Remont koryta potoku 
Bielawica, 406.900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeżnej, Tkackiej, W.Wi-
tosa, Szpakowej i Kruczej w Bielawie, 400.000,00 zł z Budżetu 
Państwa na Usuwanie skutków powodzi w placówkach oświa-
towych, 365.310,00 zł z Budżetu Państwa na Roboty Publicz-
ne w Gminie Bielawa, 200.000,00 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na Boisko 
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie.

INWESTYCJE
 9 lutego Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu 

w Bielawie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej – tym samym zakończył się 5-letni okres starań władz 
Bielawy o stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości inwe-
stycyjnych.

 4 sierpnia gościli w Bielawie przedstawiciele Polskiej 
Agencji Inwestycji Zagranicznych – wizyta ta była ważnym wy-
darzeniem dla promocji gospodarczej Bielawy.

 18 listopada nastąpiło otwarcie zmodernizowanej ul. Si-
korskiego wraz z rondem na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – 
Piastowska – Sienkiewicza.

 Przystąpiono do wykonania nowej elewacji budynku 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej Nr 7.

 Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w rejonie ulic Kruczej i Witosa.

 Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 
Szpakowej.

 Przy ul. Bankowej, w miejscu tzw. starego boiska Bie-
lawianki, wybudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią.

 Wykonano chodnik na ul. Wysokiej – prowadzący do 
ulic Brzozowej, Bukowej, Jodłowej i Przodowników Pracy.
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 Nastąpiła modernizacja ul. Paderewskiego wraz z chod-
nikiem.

 Nastąpiła przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od 
drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D (I 
etap)

 Budowa ulicy 9 Maja wraz z odwodnieniem.
 Nastąpiło wprowadzenie e-Usług do oferty turystycznej 

Bielawy.
 Wybudowano wielofunkcyjne boisko przy SP4.

 Przeprowadzono prace modernizacyjne w Pływalni 
Aquarius.

 Wykonano kolejne prace na OWW Sudety.

 Rozbudowano GPS dla Referatu Komunikacji Miejskiej.
 Nastąpiła rozbudowa Cmentarza Komunalnego.
 Wybudowano i oddano do użytku Szkołę Leśną.
 Wykonano prace modernizacyjne w budynku Urzędu 

Miasta przy ul. Piastowskiej.
 Zamontowanie nowego oświetlenia na ulicach Konop-

nickiej, Żeromskiego, Polnej i Strażackiej.
 
EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA I ESTETYKA 

MIASTA
Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska gmina Bielawa wykonała audyty energetyczne w dwóch 
budynkach Urzędu Miejskiego oraz w Przedszkolu Publicz-
nym nr 5, Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 10 z Od-
działami Integracyjnymi.

Bielawa znalazła się w gronie 10 miast w Polsce, któ-
re postanowiły wprowadzić zasady efektywnego zarządzania 
energią – jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej pn. „Po-
rozumienie burmistrzów” - dokument w imieniu naszego mia-
sta podpisał 4 maja w Parlamencie Europejskim Mariusz Pach 
– zastępca burmistrza.

Ponad 3,5 tony zużytych baterii zebrali uczniowie bie-
lawskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolaki 
– konkurs „Zbieramy zużyte baterie” zakończył się 10 czerwca 
uroczystą galą. 

15 i 16 września na terenie Bielawy odbyła się bezpłatna 
zbiórka zużytych opon samochodowych – w sumie zebrano 4 
tony opon.

MZBM
W 2010 r. MZBM wyremontował 17 dachów, 8 kominów, 

4 elewacje, 18 instalacji gazowych, 12 instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, 8 instalacji elektrycznych, wykonał 9 odwodnień, 
wymieniono 28 drzwi i okien, 7 stropów i biegów, wykonano 4 
roboty murarsko-betonowe, pomalowano 4 klatki. Wybudowa-
no również komórki przy ul. 3 Maja.

Na realizację remontów planowanych wydano 
1.782.964,31 zł, a na usuwanie awarii i remonty bieżące oraz 
budowę komórek wydano 1.569.178,88 zł. Łącznie wydano 
3.352.143,19 zł.

OŚWIATA
 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bie-

lawie zostało laureatem II edycji LAURÓW EKOPRZYJAŹNI, 
nadawanych przez czasopismo EKONATURA.

 19 marca Zamiejscowy Oddział Dydaktyczny Politech-
niki Wrocławskiej w Bielawie zorganizował Dzień Otwarty dla 
przyszłych studentów – połączony ze zwiedzaniem bazy Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego.

 24 marca w sali Teatru Robotniczego odbyła się kon-
ferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Rozwój kom-
petencji kluczowych szansą na lepsze jutro” - projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany był w 
bielawskich gimnazjach od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r.

 5 czerwca odbył się nabór uczniów do Akademii Orlika. Najlep-
si zostali skierowani do II etapu Akademii – czyli Wakacji z Orlikiem.

 21 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia „Złotych 
Sów” najlepszym uczniom bielawskich szkół podstawowych i 
gimnazjów. Otrzymało je kilkunastu uczniów, którym nagrody 
wręczył burmistrz Ryszard Dźwiniel.

 Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała Zie-
loną Flagę – międzynarodowy certyfikat przyznawany pla-

cówkom dydaktycznym na całym świecie, które w wyjątkowy 
sposób rozwijają oraz potwierdzają zaangażowanie uczniów i 
nauczycieli w działania proekologiczne. 

 W dniach 1-6 września w Powiatowym Centrum Kształ-
cenia Praktycznego, przy wykorzystaniu bazy Centrum Od-
nawialnych Źródeł Energii zorganizowano Międzynarodową 
Szkołę Letnią – organizatorzy to Politechnika Wrocławska, 
czeska Politechnika w Ostrawie i słowacka Politechnika w Ko-
szycach.

 9 września nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Leśnej 
w Bielawie – przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Ryszard 
Dźwiniel oraz Urlich Witte z fundacji DBU, która dofinansowa-
ła ten projekt.

 8 października odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2010/2011 w Zamiejscowym Oddziale Dydak-
tycznym Politechniki Wrocławskiej w Bielawie.

W dniach 21-22 października w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Praktycznego odbywały się Dni Techniki.

10 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi nastąpiło uroczyste otwarcie nowego wielo-
funkcyjnego boiska sportowego.

W 2010 roku na inwestycje w Oświacie miasto wyda-
ło ok. 3,2 miliona złotych, przy czym większość wykonanych 
prac została sfinansowana przy udziale środków zewnętrz-
nych. Najważniejsze inwestycje w Oświacie: modernizacja i 
adaptacja budynku przy ulicy Żeromskiego 18 na przed-
szkole, budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum 
nr 1, wykonanie nowej elewacji na budynku Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 7, wymiana okien w Szkole Pod-
stawowej nr 10, wybudowanie boiska wielofunkcyjnego 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, wybudowanie Szkoły 
Leśnej.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE, KOMUNIKACJA
Od 1 stycznia zaczął obowiązywać nowy rozkład jaz-

dy autobusów komunikacji miejskiej oraz zmiany w ulgach za 
przejazdy.

Wprowadzono nowy system sprzedaży biletów – za 
przejazdy można płacić przy użyciu telefonu komórkowego.

27 stycznia Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę w 
sprawie nadania nazwy ulicy, która przebiega od. ul. J. Tu-
wima do osiedla Europejskiego – ulica otrzymała nazwę ul. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Od 15 lutego klienci komunikacji miejskiej Bielawy i 
Dzierżoniowa mogą korzystać z linii nr 3, która łączy bielaw-
skie i dzierżoniowskie osiedla oraz dowozi pasażerów jadą-
cych m. in. w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego Sudety w 
Bielawie.

Miasto wzbogaciło system monitoringu o dwie kolejne 
kamery, które zainstalowano nad nową częścią obwodnicy i 
nad skrzyżowaniem ulic Dzierżoniowskiej, Wolności, Piław-
skiej i Alei Jana Pawła II. 

Nowe oświetlenie zainstalowano na ulicach: Marii Ko-
nopnickiej, Stefana Żeromskiego i Polnej. 

Straż Miejska przeprowadziła w bielawskich przedszko-
lach akcję „Bezpieczny Przedszkolak”.

OPIEKA SPOŁECZNA
 Wolontariusze działający przy Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej udzielali bezpłatnych korepetycji z języka polskiego, 
języka niemieckiego, matematyki i przyrody uczniom szkół 
podstawowych Bielawy.

 18 maja w hali przy ul. Bankowej Środowiskowy Dom 
Samopomocy zorganizował piknik „Rodzina zawsze razem” .

Miasto przeznaczyło 100 tys. zł na organizacje letniego 
wypoczynku dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych 
i środowiskowych oraz klubów profilaktycznych.

 19 sierpnia Środowiskowy Dom Samopomocy był orga-
nizatorem konferencji pn. „Zaburzenie zdrowia psychicznego 

a jakość życia”.
 Środowiskowy Dom Samopomocy w partnerstwie ze 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym realizuje 
projekt pn. „Gdybym wiedział”, który ma na celu promowanie 
zdrowego stylu życia.

 15 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca re-
alizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy projektów: 
„Lokalne Centrum Świadomości, Działalności i Samorealiza-
cji” oraz „Gdybym wiedział”.

 20 grudnia podsumowano projekt dać szansę, którym 
od 2008 roku objęto 180 osób.

*****
 Corocznie Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje im-

prezy pod hasłem: „Wakacje w kolorach tęczy”, „Niepełno-
sprawni są wśród nas”, spotkania wielkanocne i wigilijne.

UNIA EUROPEJSKA i WSPÓŁPRACA Z ZAGRANI-
CĄ. PROMOCJA MIASTA

 W dniach 12-14 lutego Bielawa wspólnie z Powiatem 
Dzierżoniowskim, Dzierżoniowem, Pieszycami i Gminą Wiej-
ską Dzierżoniów wzięła udział w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych we Wrocławiu, gdzie promowała swoje walory 
turystyczne. 

 Drużyna UKS Champion gościła w Lingen, gdzie brała 
udział w 17. Międzynarodowym Turnieju w Piłce Nożnej dzie-
ci. Bielawska drużyna dotarła do ćwierćfinału.

 Gośćmi Dni Bielawy, które odbywały się w dniach 4-6 
czerwca byli przedstawiciele miast partnerskich – niemieckie-
go Lingen oraz czeskich miast Hronov i Kostelec.

KULTURA
25 stycznia gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej z Ka-

zimierzem Kowalskim zaprezentowały się na deskach Teatru 
Robotniczego w programie „W Krainie Uśmiechu”.

 6 marca na deskach teatru Robotniczego wystąpili: ze-
spół CARRANTUOHILL oraz formacja taneczna REELANDIA 
prezentując muzykę i tańce irlandzkie – nastrojowe ballady 
wykonała Katarzyna Sobek.

 26 marca – w ramach corocznych obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Teatru – odbył się w teatrze Robotniczym XI 
Powiatowy Przedszkolny i Szkolny Przegląd Twórczości Pa-
rateatralnej -na scenie bielawskiego MOKiSu swoje przedsta-
wienia zaprezentowało 6 grup teatralnych. 

 27 marca w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru od-
była się premiera spektaklu „Odlot” w reżyserii Rafała Smoliń-
skiego – grupa teatralna działa przy Miejskim Ośrodku Kultury 
i Sztuki.

 8 kwietnia w dzierżoniowskim ratuszu odbyło się ze-
branie liderów towarzystw regionalnych województwa dol-
nośląskiego – w trakcie zebrania 6 osób, w tym prezes To-
warzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura otrzymało odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadane 3 marca 
2010 r. przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.

 W dniach 9 i 10 kwietnia odbywał się w Bielawie Festi-
wal Amatorskich Filmów Fantastycznych i Horrorów.

 13 maja z okazji Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbyła się gala z okazji Święta Bibliotekarzy.

 W dniach 1-6 czerwca odbył się XVII Międzynarodowy 
Plener Malarski pod nazwą: „Architektura Bielawy związana z 
przemysłem włókienniczym”. 

 Gwiazdami Dni Bielawy, które odbywały się w dniach 
4-6 czerwca byli: Eleni, Beata i Bajm oraz zespoły Kashmir, 
IRA i Myslovitz.

 18 czerwca na deskach Teatru Robotniczego odbyła się 
premiera spektaklu „Magia pierwszego spotkania”, który za-
prezentowała grupa teatralna prowadzona przez Annę Pawlik, 
a działająca w bielawskim MOKiS-ie.

 28 czerwca w Teatrze Robotniczym miała miejsce pro-
mocja czasopisma bielawskiego „Bibliotheca Bielaviana” - po 
raz pierwszy w swojej historii Bielawa może poszczycić się 
wydaniem pisma o charakterze rocznika obejmującego rok 
2009.

 7 lipca przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Bie-
lawa „postawiła” ostatnią kropkę na murze przy ul. 1 Maja. Na 
murze tym przedstawiono najważniejsze wydarzenia z historii 
Bielawy.

 10 lipca odbyło się Sudeckie Lato, którego gwiazdami 
byli Maryla Rodowicz oraz zespół Babsztyl. Dzień później odbył 
się Piknik Żeglarski, podczas którego wystąpił zespół B.O.R.Y.

 19 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 
spotkanie z poetą Adamem Lizakowskim, na które zaprosiła 
miłośników poezji.

 3 września w Domu Ludowym oficjalnie zainaugurowa-
no XXI Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej.

 9 września w kościele pw. WNMP odbył się koncert buł-
garskiego chóru SVETA NEDELIA CHOIR w ramach Między-
narodowego Festivalu WRATISLAVIA CANTANS.

 6 października, w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, odbył się w Galerii Korytarz wernisaż wysta-
wy uznanego czeskiego malarza Jiri Kollerta.

 17 października w kościele Bożego Ciała wystąpił chór 
STENAVAN z czeskiego miasta Broumov. Koncert chóru za-
kończył tegoroczne Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijań-
skiej.

 11 listopada odbyła się premiera dokumentalnego filmu 
„Tunel B” o podziemiach „Bielbawu” - zrealizowanego przez 
sekcję MOKISFILM oraz Festiwal Filmów i Form Jednominu-
towych.

 19 listopada odbyło się spotkanie promocyjne Albumu 
„Bielawa wczoraj i dziś II” autorstwa Tadeusza Łazowskiego.

 Teatr Od Dzisiaj, działający przy MOKiS w dniach 19-
20 listopada wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Teatrów 
Młodzieżowych „Melpomena” w Środzie Śląskiej.

 17 grudnia odbyła się uroczysta promocja książki 
Krzysztofa Pludry „Bielawskiej Bawełny blaski i cienie”
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SPORT, REKREACJA
 Po raz pierwszy burmistrz przyznał stypendia sportowe 

19 najlepszym zawodnikom i nagrody dla 4 trenerów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki sportowe – uroczystość wręczenia 
stypendiów i nagród odbyła się 18 marca w Pałacu Bielawa.
 19 marca burmistrz Ryszard Dźwiniel i dyrektor generalny 
Spółki „Lang Team” Czesław Lang zawarli porozumienie o 
wspólnej organizacji w Bielawie w dniach 15 i 16 maja imprez 
kolarskich „Vacansoleil Grand Prix MTB” o „Scandia Maraton 
Lang Team”.

 Mariusz Tomczyk – utytułowany ciężarowiec i para-
olimpijczyk dzięki swoim osiągnięciom sportowym został lau-
reatem prestiżowego plebiscytu w kategorii „Sportowiec nie-
pełnosprawny” i z tej okazji był gościem burmistrza Ryszarda 
Dźwiniela.

 1 maja na OWW Sudety odbył się Festyn Rekreacyjno-
-Sportowy dla Wszystkich „MAJÓWKA 2010”. Gościem Ma-
jówki była europoseł Lidia Geringer de Oedenberg.

 15 i 16 maja odbył się wyścig VacansOleil Grand Prix 
MTB oraz II edycja Scandia Maraton Lang Team 2010, w któ-
rej startowało prawie 600 zawodników i zawodniczek z całego 
kraju. 

 5 czerwca odbył się III Ogólnopolski Bieg „Szlakiem Po-
wstania Tkaczy Śląskich”.

 Drużyna piłkarzy „Bielawianki” po raz pierwszy w histo-
rii klubu zdobyła Dolnośląski Puchar Polski, wcześniej zespół 
wywalczył awans do IV ligi.

 17 lipca odbył się II Bieg Po Schodach Wieży Kościo-
ła WNMP, w którym startowali zawodnicy z Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi i Polski.

 18 lipca bielawski OSiR zorganizował Bieg Masowy Uli-
cami Bielawy, w którym startowało 93 zawodników i zawod-
niczek.

 W dniach 7-8 sierpnia odbył się III festiwal deskorolko-
wy Lines of Bielawa.

 6 września zainaugurowała działalność „Akademia Or-
lika”, której głównym celem jest zachęcenie utalentowanych 
chłopców i dziewcząt do uprawiania sportu.

 23 października otwarto w Bielawie przy ul. Bankowej 
nowoczesne boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchni a i 
oświetleniem – obiekt uzyskał certyfikat FIFA. Z okazji otwar-
cia odbył się turniej o Puchar Burmistrza.

     11 listopada Ośrodek Sportu i Rekreacji był organi-
zatorem IV Biegu Niepodległości o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bielawy.
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Janusz Głowacki – Good night Dżerzi
Jednym z bohaterów najnowszej po-

wieści Janusza Głowackiego jest wzbudzają-
cy wiele kontrowersji  Jerzy Kosiński. Pisarz 
amerykański  polskiego pochodzenia, którego 
błyskotliwa kariera  zakończyła się głośnym 
skandalem, upokorzeniem i samobójstwem. 
Autor zadaje pytanie: ,,Czy tak musiało być?”

Miejska Biblioteka Publiczna
Jaskółki z bibliotecznej półki

Norman Da-
vies – Zaginione 
królestwa

O g r o m n i e 
popularny w na-
szym kraju, wy-
bitny brytyjski hi-
storyk w swojej 
najnowszej książ-
ce zabiera nas w 
cudowną podróż 
w miejsca, których 
już nie ma. Davies 
przywołuje krainy 
te odległe i niezna-
ne  ale i te bliskie 
polskiemu czytel-
nikowi.

Carlos Ruiz Zafon – Książę mgły

Powieść ,,Książę mgły” jest pierwszą 
książką w dorobku autora takich bestsele-
rów jak ,,Cień wiatru” i ,,Gra anioła”. Po-
znajemy w niej rodzinę Carverów w chwili, 
gdy przeprowadzają się do nowego domu. 
Już od pierwszego dnia zaczynają dziać się  
rzeczy dziwne, tajemnicze …dojrzewa aura 
magii.

Legendy są to takie pałeczki w 
sztafecie pokoleń. Starsi przekazują 
młodszym, żeby nie zaginęła pamięć 
o tym, co kiedyś było, co się dawno, 
dawno temu zdarzyło - (…) z prośbą, 
żeby przekazali je następnym poko-
leniom. Bo najcenniejszym skarbem 
każdego narodu jest jego tradycja.  

         Wanda Chotomska
Nasza „Mała Ojczyzna”, podob-

nie jak inne regiony Polski, posiada 
swoje legendy i podania. Duch Gór, 
bielawskie skrzaty, Zielony Myśliwy, 
Nocny Strzelec, rycerz, który przez 
swój myśliwski nałóg, stracił swoją 
ukochaną żonę-rusałkę, siedmiu  bra-
ci, co cały wiek przespali, to niektó-
re legendarne sowiogórskie postaci. 
Chcąc je przybliżyć najmłodszym i 
nieco starszym czytelnikom, Miejska 
Biblioteka Publiczna (MBP) zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku od 5 do 13 
lat do udziału w konkursie plastycz-
nym „Duch Gór i inne legendarne 
postaci Gór Sowich na obrazkach”.

Zadanie polega na zilustrowa-
niu techniką dowolną, na kartce z 
bloku technicznego formatu A4 lub 
A3 dowolnej sowiogórskiej legendy.

Praca powinna być wykonana 
przez jednego uczestnika konkursu 
(nie przyjmujemy prac zbiorowych). 

Na odwrocie prosimy podać swo-
je dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, 
numer szkoły lub przedszkola, nr te-
lefonu oraz miejsce zamieszkania (w 
przypadku dzieci nie uczęszczających 
do przedszkola) oraz tytuł legendy.

Prace należy składać do dnia 
9 marca 2011 r. w Dziale Dziecięco-
-Młodzieżowym MBP przy ul. Ste-
fana Żeromskiego 43. Na autorów 
najbardziej pomysłowych obrazków 
czekają nagrody!

Z regulaminem konkursu oraz 
dodatkowymi informacjami można 
zapoznać się w Dziale Dziecięco-
-Młodzieżowym biblioteki.

Konkurs opracowała i zorga-
nizowała bibliotekarka Działu Dzie-
cięco-Młodzieżowego MBP Jolanta 
Matuszczak.

*****************
UWAGA !
Podczas ferii zimowych biblio-

teka zaprasza dzieci w czwartki na 
PORANKI Z BAJKĄ do Działu Dzie-
cięco-Młodzieżowego MBP. Pierw-
sze spotkanie o godz. 9.00, drugie o 
godz. 10.00.

Bliższe informacje można uzy-
skać w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przy ul. Stefana Żeromskiego 43 
lub pod nr tel. 74-645-09-64.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA    

UWAGA KONKURS !!!

Mijały dni, tygodnie i miesiące. 
Książę Bolesław hołubiony był wciąż 
przez wnuczkę. Pielęgnowała go z 
oddaniem, rozpieszczała i na wszel-
ki możliwy sposób okazywała swoje 
przywiązanie. W pogodne dni spa-
cerowali po ogrodowych alejkach, 
odbywali wspólne wędrówki po gór-
skich ścieżkach, a wieczorami siady-
wała przy łożu dziadka i nuciła pieśni 
o ziemskiej miłości i pieśni pobożne.

Długo trwał taki stan. Książę 
Bolko zastanawiał się często, co się 
dzieje w głębi dziewczęcego serca i 
czy nadal jej duszę wypełnia uczucie 
i pamięć o Adalbercie. Od pamiętne-
go wieczoru nie padło ani razu jego 
imię. Czy miało to oznaczać, że jej 
miłość wygasła, czy dalej płonie w 
młodym sercu Urszuli?

A dziewczyna stawała się co-
raz częściej jakby przygaszona i 
głęboko zamyślona. Odwiedzały ją 
wprawdzie szlachetnie urodzone 
panny z sąsiedztwa – z Ostroszowic, 
Jemnej, z Grodziszcza i Jodłownika 
i paplały beztrosko, ale Urszula sta-
wała się wtedy jakby nieobecna.

Odwiedzał ją także młody ksią-
żę z Legnicy, wyznaczony  przez 
ojca na męża. Ale w jego obecności 
uchylała się od rozmów o łączącym 
ich przyszłym związku, a gdy odjeż-
dżał, cieszyła się w duchu serdecz-
nie. Młody legniczanin żalił się przed 
dziadkiem, że Urszula nie godzi się 
na wspólne spacery, by w cztery 
oczy porozmawiać o zbliżającym się 
ślubie i weselu. Mówił z goryczą:

„Trzy lata już oczekuję na pań-
ską wnuczkę, trzy lata przebywa ona 
u pana, trzy lata minęły, jak rozsta-
ła się ze swym Adalbertem, które-
go nienawidzę bardziej niż grzechu. 
Trzy lata! A przecież bliski już jest 
termin ślubu wyznaczony przez jej 
rodziców. Jak ma do tego dojść, je-
żeli jestem jej obojętny, a jej serce 
skłania się ku Adalbertowi”.

Gdy książę rozważał to wszyst-
ko, dochodził do jednego wniosku: 

„Ona wziąż jeszcze kocha tamtego!”
Po odjeździe księcia Jana do 

Legnicy, Urszula coraz bardziej uni-
kała ludzi, zaszywała się w swej 
komnatce z dala od całego świata. 
Stało tam ręczne krosno, na którym 
tkała całymi dniami. Jej myśli i spoj-
rzenia wiele razy w ciągu dnia wę-
drowały od krosna ku oknu, z któ-
rego po raz ostatni widziała swego 
rycerza. Z okna roztaczał się widok 
na okolicę i widoczny w dali trakt 
zwany „woskowym”, ciągnący się od 
Ząbkowic przez Rychbach (Dzier-
żoniów) do Świdnicy. Wciąż tliła się 
w jej sercu nadzieja, że nadejdzie 
dzień, kiedy ujrzy rycerza na karym 
koniu podążającego do zamku z tar-
czą herbową Osterhausenów. Do-
myślała się, a raczej przeczuwała z 
goryczą, że ojciec wysłał Adalberta 
gdzieś w daleki świat, by zapomniał 
o danym przyrzeczeniu.

******
Rozpoczął się 1428 rok. Zbli-

żał się termin ślubu Urszuli i legnic-
kiego księcia. Tymczasem od wcze-
snej wiosny zewsząd napływały 
groźne wieści o niepokojach spo-

OPOWIEŚĆ Z DAWNYCH LAT
(2)

łecznych w sąsiednich Czechach, 
o zamieszkach, a nawet groźbie 
wojny. Źródłem owych niepokojów 
miało być środowisko czeskich du-
chownych, związanych z tzw. „Be-
tlejemską Kaplicą” w stołecznej Pra-
dze. Przewodził temu środowisku 
Jan Hus (1371-1415), czeski refor-
mator religijny i społeczny, który z 
czasem zyskał olbrzymi wpływ na 
szerokie kręgi społeczeństwa. Jako 
reformator religijny negował Hus 
władzę papieża, a jednocześnie wy-
stępował w obronie języka i narodo-
wości czeskiej przeciw Niemcom, 
którzy nazbyt często dyskryminowa-
li rodzimą ludność czeską. W 1414 
r. po zwołaniu soboru powszechne-
go do Konstancji, przybył tam Hus z 
żelaznym listem cesarza Zygmunta 
Luksemburskiego, gwarantującym 
mu osobiste bezpieczeństwo, aby 
bronić swych poglądów. W trakcie 
obrad soboru został jednak spalony 
na stosie jako heretyk.

Śmierć Husa wywołała w Cze-
chach ogromne oburzenie, co do-
prowadziło do wybuchu wojen hu-
syckich, ciągnących się od 1419 do 
1434 r. Wojna przyniosła wiele nie-
szczęść dla całego regonu Gór So-
wich. W 1428 r. wyruszyła z Czech 
wielka wyprawa husytów. Ich oddzia-
ły nadciągały przez Przełęcz Bardzką 
i rozlały się po całym śląskim kraju. W 
nieustannych walkach wojujące stro-
ny nie szczędziły spokojnych miesz-
kańców. Wiele miejscowości zostało 
ograbionych i puszczonych z dymem. 
Płonęły Ząbkowice, Bardo, Radków, 
Kamieniec, Henryków, Rychbach 
(Dzierżoniów), a także Bielawa, któ-
rej ludność szukała schronienia w 
pobliskich górach i musiała z bólem 
i rozpaczą obserwować z dala, jak 
jej domostwa i zagrody stają w pło-
mieniach. Mieszkańców Gór Sowich 
owładnęła panika i przerażenie. Każ-
dy dzień mógł im przynieść niebez-
pieczeństwo i zgubę. Jeszcze przez 
długie lata okolice Gór Sowich pu-
stoszone były przez wojnę. Dopiero 
zawarcie pokoju w 1434 r. przyniosło 
kres zniszczeniom.

   cdn.
    KP
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Ogromnym sukcesem naszych 
wokalistów i zespołów zakończył się 
15 stycznia Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek w Pile. W festiwa-
lu uczestniczyło 91 wykonawców z 
całej Polski, a każdy musiał zapre-
zentować przed jury jedną kolędę 
lub pastorałkę. Bardzo liczną repre-
zentację stanowiła grupa wokalistów 
i zespoły z Bielawy.  Wszyscy zapre-
zentowali się znakomicie, a jury nie 
szczędziło nam pochwał. W osta-
tecznej ocenie nagrody otrzymali:

GRAND PRIX FESTIWALU 
otrzymał Duet Jagoda Różycka i 
Weronika Krystek. Dziewczyny po 
raz pierwszy zaśpiewały w duecie, 

Sukcesy na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Pile

a zwycięska pastorałka, to „Lulej, że 
mi lulej” .

W kat. do 12 lat I miejsce 
zdobyła Weronika Krystek (SP 10 
Bielawa), a wyróżnienie Patrycja 
Bzdeń  (SP 10 Bielawa).

W kat. 13-16 lat I miejsce wy-
śpiewała Emilia Hamerlik  (G2 Bie-
lawa), a miejsce II  Patrycja Mizer-
ska  (G2 Bielawa).

W kat. zespoły wokalne II 
miejsce zajął Fall In Love w skła-
dzie: E. Hamerlik, P. Mizerska, K. 
Borczyk, K. Bzdeń, J. Palimąka. 

Opiekunem wszystkich lau-
reatów i uczestników jest p. Anna 
Lutz.

Ubiegły rok był bogaty w suk-
cesy dla Małgorzaty i Mariusza 
Tomczyków – niepełnosprawnych 
sportowców, którzy uprawiają dyscy-
plinę sportową, polegającą na wyci-
skaniu sztangi leżąc.

Pani Małgorzata wywalczyła 
I miejsca podczas: Międzynarodo-
wych Mistrzostw Francji w kat. 60 kg. 
Międzynarodowych Mistrzostw Sło-
wacji w kat 60 kg, Mistrzostw Polski w 
kat. 56 kg i I miejsce drużynowo w Mi-
strzostwach Polski Drużynowych, a II 
miejsca podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw o Srebrną Sztangę w kat. 
open kobiet i podczas zawodów inte-
gracyjnych w Tarnowie w kat. Open.

Pan Mariusz zwyciężał, star-
tując w kat. 60 kg., w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Francji, 

Międzynarodowych Mistrzostwach 
w Słowacji i Mistrzostwach Polski. 
Podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw o Srebrną Sztangę w kat. 
open zajął I miejsce, a w ogólnej kla-
syfikacji miejsce II. W Drużynowych 
Mistrzostwach Polski jego drużyna 
zwyciężyła, a indywidualnie zajął II 
miejsce.

Wielkim osiągnięciem Pana 
Mariusza było IV miejsce na Mistrzo-
stwach Świata w Malezji – startując 
w kat. 60 kg wycisnął 180 kg, co jest 
nowym rekordem Polski.

Pan Mariusz serdecznie dzię-
kuje Burmistrzowi Bielawy za otrzy-
mane stypendium sportowe, a Panu 
Stanisławowi Miazdze za pomoc w 
poprawie warunków na siłowni.

   BL

Sukcesy Małgorzaty i Mariusza Tomczyków

Kolejka nr 13 - Wicelider 
na kolanach po meczu z Biela-
wianką !!!

W 13. kolejce spotkań III ligi 
dolnośląskiej mężczyzn, siatka-
rze Bielawianka Bester pokonali 
w trzech setach, zajmującą drugie 
miejsce w tabeli, drużynę KS Dzie-
kan Milicz. To był popis gry w siat-
kówkę naszej drużyny, która w tym 
meczu pokazała na co tak naprawdę 
ją stać. W każdym z setów bielawia-
nie prowadzili od początku do koń-
ca, odbierając chęć gry zawodnikom 
z Milicza. Należy dodać, że mecz 
trwał zaledwie trochę ponad godzi-
nę, a w secie 2-gim zawodnicy z Mi-
licza ugrali tylko 13 punktów! Trener 
Andrzej Zemanek dokonał tylko jed-
nej zmiany i nie była to zmiana za-
mierzona, albowiem już w pierwszej 
akcji tego meczu skręcenia stawu 
skokowego doznał atakujący Biela-
wianki Paweł Dobrzański. Godnie 
go zastąpił Marcin Terlecki, który w 
profesorski sposób kończył ważne 
akcje. Na pochwałę zasługuje cała 
drużyna, ale według obserwatorów i 
samych zawodników tytuł MVP spo-
tkania należy się Mateuszowi Pola-
kowskiemu. 

Bielawianka Bester - KS Dzie-
kan Milicz 3:0 (23, 13, 22)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: B. Szymeczko, R. Michalik, M. 
Polakowski, K. Stryczniewicz, D. Pa-
cioch, P. Dobrzański, M. Malczewski 
(libero) oraz M. Terlecki, J. Budziń-
ski, P. Sidor, B. Świgoń, A. Kula.

Dobra dyspozycja naszego ze-
społu nie jest przypadkiem. Po usta-
bilizowaniu pierwszego składu, dru-
żyna zaczęła się bardziej rozumieć i 
efekty tego widać już od pięciu ostat-
nich meczów, w których Bielawianie 
odnieśli pięć zwycięstw, w tym także 
w meczu z liderem rozgrywek. 

Mimo kolejnej wygranej z rzę-
du, Bielawianka pozostała na siód-
mej pozycji w tabeli, ale zrównaliśmy 
się liczbą zdobytych punktów z wy-
przedzającymi nas jedynie lepszym 
stosunkiem setów, zespołami z Wo-
łowa i Strzegomia. 

JUNIORZY - coraz bliżej 
siódmego miejsca

Po ostatnim nieudanym dwu-
meczu z Miliczem naszym junio-
rom pozostała walka jedynie o 7-me 
miejsce na Dolnym Śląsku. Prze-
ciwnikiem w tej rywalizacji jest sta-
ry znajomy z rozgrywek grupowych 
- zespół KKS Ren-But Złotoryja. 
Wówczas w grupie 1 obie drużyny 
podzieliły się wygranymi, także ten 
dwumecz był i jest ciągle sprawą 
otwartą.

W pierwszym meczu rozegra-
nym w Bielawie juniorzy Bielawian-
ki nie dali szans rówieśnikom ze 
Złotoryi, zdecydowanie wygrywając 
w trzech setach. Był to urodzinowy 

prezent dla rozgrywającego Bie-
lawianki Tomasza Byczka, który w 
dniu meczu obchodził 18-te urodzi-
ny. W tym spotkaniu z dobrej stro-
ny pokazał się Jakub Kapczuk, któ-
ry w trakcie meczu na środku siatki 
zastąpił nie radzącego sobie w tym 
dniu Michała Nowickiego.

Bielawianka Bester - KKS 
Ren-But Złotoryja 3:0 (18, 24, 18)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: A. Walczak, D. Chmielowiec, 
T. Byczek, P. Balas, M. Nowicki, T. 
Rzeszótko, M. Byczek (libero) oraz 
J. Kapczuk, J. Jankowski, D. Celmer.

*****
Kolejka nr 14 – Szóste 

zwycięstwo z rzędu Bielawian-
ki Bester!!!

Siatkarze Bielawianki Bester 
występujący w III lidze dolnośląskiej 
odnieśli kolejne cenne zwycięstwo. 
Tym razem pokonali w Głogowie 
tamtejszy SPS Chrobry 3:0. Zwy-
cięstwo to jest tym cenniejsze, albo-
wiem odniesione nad drużyną, która 
podobnie jak Bielawianka walczy o 
drugie miejsce, premiowane baraża-
mi o II ligę. Przed tą kolejką zespół z 
Głogowa zajmował trzecie miejsce w 
tabeli i miał 5 punktów więcej od Bie-
lawianki. Zwycięstwo za trzy punkty 
i korzystne wyniki pozostałych me-
czów 14 kolejki spotkań sprawiły, 
że Bielawianka do wicelidera z Mili-
cza traci już tylko cztery punkty, a do 
drużyn z Bystrzycy Oławskiej oraz 
Głogowa, zajmujących odpowiednio 
3-cie i 4-te miejsce, jedynie dwa.

SPS Chrobry Głogów  – Biela-
wianka Bester 0:3 (-20, -28, -21)

Bielawianie wystąpili w skła-
dzie: B. Szymeczko, R. Michalik, M. 

Grali bielawscy siatkarze
Polakowski, K. Stryczniewicz, D. Pa-
cioch, M. Terlecki, M. Malczewski (li-
bero) oraz  B. Świgoń, P. Skibicki, P. 
Sidor, J. Budziński, A. Kula.

Siatkarze z Bielawy po wygraniu 
sześciu kolejnych spotkań nareszcie 
awansowali w tabeli rozgrywek.  Na 
razie jest to awans tylko o jedną po-
zycję, ale Bielawianka ma dokładnie 
tyle samo punktów, co zajmujący 5-te 
miejsce zespół ze Strzegomia. 

JUNIORZY – ostatecznie 
zajmują 7 miejsce na Dolnym 
Śląsku

Przed rewanżem w Złotoryi, w 
meczu o 7-me miejsce wśród junio-
rów na Dolnym Śląsku, to Bielawianie 
byli w lepszej sytuacji, ponieważ wy-
starczyło im ugrać tylko jednego seta, 
aby to miejsce zająć. Młodzi Biela-
wianie przegrali to spotkanie 3:2, ale 
dzięki lepszemu stosunkowi setów 
w  dwumeczu, rozgrywki zakończyli 
ostatecznie na siódmej pozycji wśród 
12-tu zgłoszonych drużyn. 

KKS Ren-But Złotoryja - Biela-
wianka Bester 3:2

Chcieliśmy podziękować spon-
sorom klubu Bielawianka Bester Biela-
wa. Są nimi: Lincoln Electric Bester S.A. 
w Bielawie, Exact Systems z Często-
chowy, Intermarche Bielawa – DRUM 
Sp. z o.o., BROEN S.A. w Dzierżonio-
wie, Urząd Miasta Bielawa, Przetwór-
stwo Mięsne - Jerzy Gawrycki z Biela-
wy a także sklep Wiktoria Elektronik w 
Bielawie oraz p. Sławomir Laszczyński 
oferujący usługi budowlane .

Zapraszamy do odwiedzania 
strony internetowej klubu www.bie-
lawianka-siatkowka.pl 

Łukasz Gryś
Rzecznik Klubu

Ostatni etap przygotowań nar-
ciarzy biegowych z Bielawy dobiegł 
końca. Po bardzo pracowitej jesieni, 
przyszła szybka zima, która umoż-
liwiła już w listopadzie rozpoczęcie 
treningów na śniegu. W okolicach 
Łysej Góry i wewnątrz obwodnicy 
treningi odbywały się techniką kla-
syczną, a na boisku Gimnazjum nr 1 
w Bielawie techniką łyżwową. 

Na tydzień przed właściwymi 
startami czwórka najstarszych za-
wodników wystartowała w XII Biegu 
Tysiąclecia w Jakuszycach. Był to 
start kontrolny i wypadł bardzo do-
brze. W masowym biegu na 10 km 
techniką dowolną wśród mężczyzn 
Mateusz Łaski zajął 23 miejsce, a 
Grzegorz Kos 26. W tym samym bie-
gu w kategorii kobiet Monika Gran-
zow była 9, a Natalia Tarazewicz 10. 

W tym roku zawodnicy Mu-
flona będą walczyć w elimina-

ULKS Muflon Bielawa – narciarstwo biegowe
cjach o awans do mistrzostw 
Polski juniorów młodszych 
(junior B wg. PZN). Start  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży byłby dużym sukce-
sem działającej od kilku lat sek-
cji Muflona, która stopniowo roz-
wija się i z roku na rok podnosi 
swój poziom sportowy w tej bar-
dzo trudnej i wymagającej dyscy-
plinie sportu. Warto przypomnieć, 
że w zeszłym roku po raz pierwszy 
bielawscy narciarze biegowi zdo-
byli punkty w rywalizacji prowa-
dzonej przez Ministerstwo Sportu  
(5 pkt.), natomiast w klasyfikacji 
Pucharu Polski Muflon Bielawa za-
jął 4 miejsce w województwie dol-
nośląskim, a jest klubem z najkrót-
szym stażem.

Zapraszamy chętnych na tre-
ningi, które odbywają się w GIM 1 
Bielawa tel.746452202

Już od 1 lutego Klub Biela-
wianka Bester uruchamia kolejną 
grupę treningową. Tym razem roz-
poczynamy szkolenie gimnazjali-
stów z całego powiatu dzierżoniow-
skiego i nie tylko. Zajęcia odbywać 
się będą dwa razy w tygodniu w 
sali sportowej bielawskiego Liceum 
Ogólnokształcącego, a prowadzić je 
będzie doświadczony trener z Wał-
brzycha, pan Jarosław Dusza. 

Wszystkich chętnych chłopców 
w wieku gimnazjalnym zapraszamy 
we wtorki i czwartki o godz. 17:30 
do przybycia na trening i spróbowa-
nia swoich sił w tej zespołowej dyscy-
plinie sportu. Treningi oczywiście są 
bezpłatne. Wszelkie zapytania pro-

Nowa grupa treningowa

simy kierować na naszą skrzynkę e-
-mailową: bielawianka-bester@o2.pl

Zachęcamy także do od-
wiedzania strony interneto-

wej: www.bielawianka-siat-
kowka.pl

 Łukasz Gryś
 Rzecznik Klubu

Biegi noworoczne w Świdnicy
W dniu 16 stycznia tradycyjnie już 

zawodnicy ULKS Muflon Bielawa starto-
wali w biegach noworocznych w Świdni-
cy. W kategorii skrzatów (przedszkolaki) 
drugie miejsce w biegu dziewcząt zdo-
była Natalia Sarat. Drugie miejsce w tej 
samej kategorii, ale w biegu chłopców, 
zdobył Jakub Wojtanowski. W biegu na 
3 km seniorek druga miejsce zajęła Pau-
lina Sarat. Monika Wiatrak zajęła trzecie 
miejsce w biegu gimnazjalistek. Adrian 
Górny zajął w biegu chłopców szkół pod-
stawowych najgorsze dla sportowca, 4 
miejsce. Piotr Prokop i Patrycja Adamiak 
zajęli 5 miejsca w kategorii gimnazjów. W 
sumie we wszystkich biegach startowało 
ponad 150 osób.

*****
Zawody halowe w Wałbrzychu w 

dniu 18 stycznia

Damian Tomalik był najlepszym 
zawodnikiem ULKS Muflon Bielawa, na 
pierwszym z serii 3 mityngów w Wałbrzy-
chu. Damian, który ma17 lat i przygoto-
wuje się do startu w 7-boju na halowych 
mistrzostwach Polski, pobił 22-letni re-
kord powiatu seniorów w skoku wzwyż z 
wynikiem 195 cm!!. Wynik ten zapewnił 
mu zwycięstwo nad zawodnikami specja-
lizującymi się tylko i wyłącznie w skoku 
wzwyż. Damian zajął także 3 miejsce w 
biegu na 60 m przez płotki z czasem 8.87 
s oraz był trzeci w pchnięciu kulą z wyni-
kiem 10.15 m. Marcin Baran wygrał kon-
kurs pchnięcia kulą juniorów z wynikiem 
15.63 m. Piotr Kuśnierz zajął drugie miej-
sce w biegu na 60 metrów, ustanawiając 
wartościowy rekord życiowy czasem 7.12 

s. Monika Wiatrak zajęła 2miejsce w bie-
gu na 600 metrów w kategorii młodzika z 
czasem 2:01.8 min. Adrian Świerczyński, 
startujący w kategorii do lat 15-stu, zajął 4 
miejsce w biegu na 60 metrów z czasem 
7.81 s. i trzecie miejsce w swojej kategorii 
w pchnięciu kulą z wynikiem 10.05 m. Do-
bre drugie miejsce do lat 15-stu w pchnię-
ciu kulą zdobył Grzegorz Pasek uzyskując 
10.24 m. Adrian Niewiadomski zajął trze-
cie miejsce w skoku wzwyż młodzików z 
wynikiem 155 cm. Michał Mamczura uzy-
skał na 60 metrów 7.90 s. i zajął 5 miejsce 
w kategorii młodzik. Swoje rekordy życio-
we ustanowili także: Adrian Górny, Milena 
Zając, Klaudia Świat, Marek Wisłowski, 
Emilia Falikowska oraz Piotr Prokop, który 
był drugi w biegu na 1000 metrów. 

Startowali MUFLONIŚCI
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Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

K I N O

TEATR ROBOTNICZY

M.O.K i S.

Kino MOKiS ZAPRASZA
Bielawa, ul. Piastowska 19a

4 i 6.02 (Piątek i Niedziela)
ZEMSTA FUTRZAKÓW 

godz.17.00 prod. USA 
Kino familijne
Agent nieruchomości, prze-

czuwając wiele dobrych interesów, 
przenosi się w dzikie części stanu 
Oregon. Tam spotyka dziewczynę, 
która bardzo podoba się jego cynicz-
nemu synowi, który do tej pory nie 
wychylał nosa poza granice wielkie-
go miasta i, podobnie jak jego ojciec, 
nie ma pojęcia jakie siły drzemią w 
dzikiej naturze.  

AŻ PO GRÓB godz.19.00 
prod. USA

Ameryka, czas Wielkiego Kry-
zysu. Felix Bush, pustelnik, który 
przez ponad 40 lat mieszkał samot-
nie i unikał wszelkich kontaktów, na-
gle pojawia się w lokalnym miastecz-
ku. Wywołuje niemałe zamieszanie, 
które wzmaga się, gdy mężczyzna 
wyjawia cel swej wizyty. Otóż zamie-
rza on zorganizować swój pogrzeb, 
który odbędzie się jeszcze... za jego 
życia.

11-13.02
PIĄTY WYMIAR godz.18.00 i 

20.00 prod. USA
Wyruszając wraz z grupą przy-

jaciół w rejs jachtem, piękna Jess 
nie może wyzbyć się prześladujące-
go ją poczucia zagrożenia. Jej po-
dejrzenia wkrótce się potwierdzają. 
Nagły sztorm zmusza załogę jachtu 
do wejścia na pokład tajemniczego 
statku pasażerskiego. Okręt wydaje 
się opustoszały, a wskazówki zegara 
pokładowego pozostają nieruchome. 
Wkrótce pechowi żeglarze przekona-
ją się, że spokój panujący na statku 
to cisza przed burzą, zapowiadająca 
atak siły, która nie spocznie, póki nie 
wyeliminuje nieproszonych gości.

   kom lg

W Jakuszycach odbyły się 
pierwsze zawody eliminacyjne do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w sportach zimowych. Bielawa była 
reprezentowana przez biegaczy nar-
ciarskich Muflona. 

Pierwszy dzień zawodów, 
15 stycznia, był dniem konkuren-
cji w stylu klasycznym. W bardzo 
trudnych warunkach, mokry śnieg, 
deszcz na przemian z gradem, mu-
floniści  w biegach na 5 km stylem 
klasycznym zajęli następujące miej-
sca: Grzegorz Kos - 28, Mateusz 
Łaski - 45, Jakub Postrożny - 47, 
Natalia Tarazewicz - 22, Monika 
Granzow - 23. 

Następnego dnia odbywały się 
biegi stylem dowolnym, juniorzy B 

Eliminacje do OOM w biegach narciarskich - Muflon Bielawa
mieli do pokonania 10 km. Warunki 
pogodowe poprawiły się na tyle, że 
było pogodnie, ale nadal śnieg był 
bardzo mokry i miękki, co szczegól-
nie przy technice łyżwowej jest bar-
dzo dużym utrudnieniem. Niestety, 
Monika Granzow ze względu na 
chorobę nie ukończyła biegu, Nata-
lia Tarazewicz była 22, Grzegorz 
Kos - 42, Mateusz Łaski - 44, Ja-
kub Postrożny - 47. 

Zawody te odbywały się w ra-
mach cyklu Polbank Cup (więcej o 
tym cyklu i Narodowym Programie 
Rozwoju Biegów Narciarskich na 
stronie www.biegnaigrzyska.info ) i 
startowało w nich we wszystkich ka-
tegoriach prawie 500 zawodników z 
całej Polski. 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI  
informuje i zaprasza  

7 lutego
godz. 11.00 
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – walne zebranie- Teatr kino MOKiS

10 lutego
godz.10.00
SOWIOGÓRKI BAJARZ  Finał Powiatowy Konkursu krasomówczego 

- Teatr kino MOKiS

Od 11 lutego
BIELAWA MOJE MIASTO – wystawa prac plastycznych dzieci, bę-

dących plonem miejskiego konkursu plastycznego klas III - przygotowana 
przez Bożenę Piotrowską - hol wejściowy teatru

od 14 lutego Ferie Zimowe z MOKISEM, plan ferii dostępny na afi-
szach oraz na stronie www.mokisbielawa.pl 

Propozycje na zimowe ferie
GUITAR MASTER 
Turniej ma charakter otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe. 

Udział w turnieju mogą wziąć mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego, któ-
rzy nie przekroczyli 15 lat. 

Turniej będzie odbywał się na grach „Guitar Hero” i „Frets on fire” przy 
wykorzystaniu klawiatury komputerowej i specjalnej gitary kompatybilnej z 
grą (grami). 

Zasady: W poszczególnych etapach uczestnicy „grają” utwory usta-
lone przez organizatora. W każdym etapie uczestnik zagra dwa utwory o 
rożnym stopniu trudności. Jeśli liczba uczestników będzie znaczna, ilość 
utworów zagranych w poszczególnym etapie może się zmniejszyć do jed-
nego. W takim przypadku po trzech etapach następuje eliminacja graczy.

Do finału przechodzi najlepsza dziesiątka zawodników. Podczas fi-
nału prezentują oni jeden utwór nadany przez organizatora i jeden utwór 
przygotowany przez siebie. Punkty z eliminacji będą sumowane z punktami 
finału.

Zwycięża ten zawodnik, który zbierze największą ilość punktów z ca-
łości turnieju.

Nagrody: Organizator zabezpiecza Puchar i nagrodę dla najlepszego 
uczestnika, oraz nagrody do trzeciego miejsca, dyplomy 

i nagrody pocieszenia do 5 miejsca oraz dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich uczestników.

Odp. Jarosław Florczak

WOLNA SCENA
Anna Pawlik, teatrolog i instruktorka teatralna, opiekun grupy teatral-

nej „Biel’Arte” zaprasza wszystkich, chcących spróbować swoich sił na sce-
nie. Krótkie formy teatralne, kabaret, podstawy ruchu scenicznego i wiele 
innych atrakcji 

to propozycje na dwa tygodnie zabawy z wyobraźnią. Scena MOKiSu 
będzie dostępna dla każdego ucznia 

OBIEKTYWNIE
Co w aparatach piszczy, czyli nie tylko na „automacie” zdjęcia się robi. 

Jak korzystać z przesłony, czasu czy czułości w aparacie. O tym jak zrobić 
portret, krajobraz lub zdjęcie nocne i po co komu statyw. Tego wszystkiego 
dowiedzieć się można podczas warsztatów fotograficznych prowadzonych 
przez Rafała Smolińskiego.

KLUB DOBREGO FILMU
Podczas tegorocznych, wieczornych spotkań zapraszamy do obejrze-

nia czterech filmów, zrealizowanych przez rosyjskich twórców filmowych. 
Kino rosyjskie przeżywa swoisty renesans. Coraz częściej realizowane są 
produkcje z gatunku SF, które swoją jakością dorównują produkcjom ame-
rykańskim. Filmy te nie są prezentowane w standardowej dystrybucji, a nie-
kiedy nie pojawiają się nawet w komercyjnym obiegu dvd. 

Dlatego też zapraszamy na, swego rodzaju, odkrywanie nowego ob-
licza rosyjskiego filmu i gwarantujemy, że po kilku minutach seansu nie bę-
dzie widzom przeszkadzało, że aktorzy nie mówią po angielsku.

Wejście na seanse na podstawie bezpłatnego, imiennego karnetu. 
Karnety do odbioru w biurze kina od pierwszego dnia ferii ( 14 lutego ) od 
godz. 8.30 wstęp od lat 12
Straż Nocna - http://www.youtube.com/watch?v=a4YtFsmuiKI&feature=related 
Straż Dzienna - http://www.youtube.com/watch?v=bZY_Lda_IL8 
Czarna błyskawica - http://www.youtube.com/watch?v=f52c3IwiPeE 
Paragraf 78 - http://www.youtube.com/watch?v=wzrMlU4u4vA 

Podczas ferii zimowych półkolonie w szkołach
Od 14 do 25 lutego dla dzieci z bielawskich szkół podstawowych i 

gimnazjów, pozostających w czasie ferii w mieście, zorganizowane zostaną 
półkolonie w następujących placówkach: Ekologicznej Szkole Podstawowej 
nr 7, Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, Gimnazjum nr 
1, Gimnazjum nr 2, Ekologicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi (półkolonie organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 z 
Oddziałami Integracyjnymi).

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna. Zajęcia na półkoloniach będą się odbywać nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty bielawskich szkół i 
życzymy niezapomnianych wrażeń.

NEONÓWKA 
w Bielawie

Miejski Ośrodek Kultury i Sztu-
ki w Bielawie zaprasza na spotkanie 
z kabaretem „Neonówka”, który od-
będzie się 5 lutego  20(11 sobota) o 
godzinie 17.00 w Kino Teatr MOKiS. 
Jest to jedyny spektakl w powiecie 
dzierżoniowskim w okresie zimowo 
wiosennym. 

Cena biletów 40 zł w przed-
sprzedaży i 45 zł w dniu imprezy. Bi-
lety do nabycia w MOKiS w godzi-
nach od 8:30 do 15:30 od dnia 25 
stycznia 2011. Niebawem walentyn-
ki - zrób prezent ukochanej osobie. 
Gwarantujemy moc wrażeń

Serdecznie zapraszamy!

Zabawy na śniegu, zimowi-
sko, zawody narciarskie oraz wy-
cieczki w interesujące miejsca, to 
tylko część atrakcji jakie przygoto-
wał na zbliżające się ferie zimowe 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bie-
lawie.

Miłośnicy białego szaleństwa 
będą mogli doskonalić swoje umie-
jętności pod okiem instruktora, pod-
czas zimowiska organizowanego na 
terenie „Jugów Parku”, czyli na sto-
kach „Rymarz” i „Besterek”. 

Oprócz tego podczas nad-
chodzących ferii uruchomiona zo-
stanie specjalna linia autobusowa. 
SKI BUS kursować będzie do „Ju-
gów Parku” w następujące week-
endy: 12–13, 19-20 oraz 26-27 lu-
tego. W trasę autokar wyruszy o 
godzinie 9.00 z Placu Kościelnego 
i zatrzymywać się będzie na przy-
stankach komunikacji miejskiej linii 
nr 60. Bilety można nabyć u kie-
rowcy w cenie 10 zł – normalny, 7 
zł ulgowy.

Młodych narciarzy, którzy nie 
chcą wyjeżdżać z Bielawy zapra-
szamy na Górę Parkową, gdzie 
czeka wyciąg narciarski, bezpłatny 
instruktor oraz istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu. Ponad-
to zachęcamy wszystkie dzieci do 
udziału w zawodach lekkoatletycz-
nych, piłkarskich oraz do udziału w 
turnieju warcabowym. Z okazji ferii 
specjalną ofertę dla najmłodszych 
przygotowała także pływalnia Aqu-
arius, która proponuje bilety bez 
ograniczeń czasowych (w godz. od 
6.00 do 14.00, od pon. do pt.) za 
10 zł. 

Dodatkowo Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zaprasza w lutym na za-
jęcia z samoobrony, a także na wy-
cieczki autokarowe. 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w biurze OSiR-u: tel. 
74 833 95 10 wew 14. Zapraszamy 
również na stronę internetową www.
osir.bielawa.pl.

Łukasz Masyk

Startowali MUFLONIŚCI
Kolejne udane zawody halo-

we w Wałbrzychu
Marcin Baran wygrał kolejny 

mityng halowy w pchnięciu kulą z wy-
nikiem 15.85. Wynik ten to nowy re-
kord powiatu w tej konkurencji. Bar-
dzo dobrze zaprezentowała się także 
11-letnia JustynaRak, która skoczyła 
wzwyż 125 cm zajmując drugie miej-
sce i wyprzedzając zawodniczki na-
wet o 3 lata starsze od siebie. Adrian 
Świerczyński uzyskał w biegu na 60 
metrów czas 7.65 s. To jego nowy re-
kord życiowy, który pozwoli mu wal-
czyć o medale mistrzostw wojewódz-
twa do lat 15-stu w lutym.

*****
Mistrzostwa województwa 

juniorów w Jabloncu
Podczas rozgrywanych w cze-

skim Jabloncu, halowych mistrzostw 
województwa junior w lekkiej atletyce, 
trzyosobowa grupa zawodników Mu-
flona, zdobyła trzy medale. Marcin Ba-
ran zwyciężył w pchnięciu kulą uzysku-
jąc 15.72. Damian Tomalik zajął drugie 
miejsce w skoku o tyczce ustanawiając 
rekord powiatu z wynikiem 3.80m. Rów-
nież drugie miejsce zajął Piotr Kuśnierz 
w biegu na 60 metrów z czasem 7.13 s. 

Ferie zimowe 
w Bielawie
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w Bielawie

ZAPRASZA I INFORMUJE

 FERIE ZIMOWE
14.02 - 25.02. 2011 r.

www.mokisbielawa.pl
tel. 74 83 35 333

14.02. Poniedziałek

  930 Kino feryjne – „BEN 10. Obcy rój ” - prod.USA

1000 Feryjne Studio Piosenki – prow. E. Zachowska  

1130  Spotkanie organizacyjne uczestników turnieju GUITAR MASTER

1200  Spotkanie organizacyjne zajęć teatralnych WOLNA SCENA – prow. A. Pawlik

1730 MINUTKA – I Festiwal Piosenki „o miłości”

15.02 Wtorek

1000   GUITAR MASTER – etap I  

1000  Feryjne Studio Piosenki - prow. E. Zachowska  

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

1600 OBIEKTYWNIE- warsztaty fotograficzne – prow. R. Smoliński

1700 KLUB DOBREGO FILMU – Rosyjskie, współczesne „kino fantastyczne”

       „Paragraf 78” - reż. Mikhail Khleborodov 

  

16.02. Środa

930 Kino feryjne – „Złoty kompas ” - prod. USA

1000 Feryjne Studio Piosenki – prow. E. Zachowska  

1000 OBIEKTYWNIE- warsztaty fotograficzne – prow. R. Smoliński

1130   GUITAR MASTER – etap II

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

17.02. Czwartek

1000 Iluzja na wesoło – APOLLINO – cena biletu 4 zł ( po spektaklu zostanie ogłoszony 

                                                              konkurs rysunkowy) 

1000 Feryjne Studio Piosenki – prow. E. Zachowska  

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

1700 KLUB DOBREGO FILMU – Rosyjskie, współczesne „kino fantastyczne”  

       „Czarna Błyskawica” - reż. Aleksandr Voytinskiy 

18.02. Piątek

 930   Kino feryjne – „Magiczne Drzewo ” - prod. POL

1130   GUITAR MASTER – etap III  

1000  Feryjne Studio Piosenki – prow. E. Zachowska 

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

21.02 Poniedziałek

 930 Kino feryjne – „Małpy w kosmosie”- prod.USA

1130   GUITAR MASTER – etap IV

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

22.02. Wtorek

1000   GUITAR MASTER – etap V

1100 OBIEKTYWNIE - warsztaty fotograficzne – prow. R. Smoliński

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

1700 KLUB DOBREGO FILMU – Rosyjskie, współczesne „kino fantastyczne”

       „Straż nocna” - reż. Timur Bekmambetow 

23.02. Środa

930 Kino feryjne – „Wyspa Nim” - prod. USA  

1100 OBIEKTYWNIE- warsztaty fotograficzne – prow. R. Smoliński

1130   GUITAR MASTER – etap V

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

        

24.02. Czwartek

1000   GUITAR MASTER – etap FINAŁ

1200  WOLNA SCENA– prow. A. Pawlik

1700 KLUB DOBREGO FILMU – Rosyjskie, współczesne „kino fantastyczne”

       „Straż dzienna” - reż. Timur Bekmambetow  

        

25.02. Piątek

930 Kino feryjne – „Łowcy smoków” - prod FRA

1200  Podsumowanie ferii z MOKiSem, przedstawienia, prezentacje, „ obiektywna” wystawa 

fotograficzna, wręczenia nagród w konkursie plastycznym

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

UWAGA! Udział w seansach Klubu Dobrego Filmu - Rosyjskie, współczesne „kino  

fantastyczne” - tylko na podstawie imiennych, bezpłatnych karnetów. Karnety do odebrania 
w biurze MOKiS. Ograniczenie wiekowe – 12 lat

Stałe seanse KINA MOKiS zgodnie z repertuarem – 
- szczegóły na osobnych afiszach.


