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Złota reguła nauczyciela: oświecać czasem, inspirować często, za-
chęcać zawsze.

      John Bowers

Drodzy Nauczyciele 
Z okazji Waszego święta życzymy Wam wielu sukcesów zawodowych, 

zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzymy, by Wasz nieła-
twy zawód był zawsze doceniany i spotykał się ze społecznym uznaniem.

Dziękujemy za trud włożony w edukację bielawskich uczniów i wyraża-
my nadzieję, że nie zabraknie Wam zapału do poszerzania ich wiedzy i wska-
zywania właściwej drogi młodym obywatelom naszego miasta.

Wszystkiego najlepszego.

     Leszek Stróżyk                                             Ryszard Dźwiniel
     Przewodniczący                                                   Burmistrz 
Rady Miejskiej Bielawy

Kilkuset turystów przeszło 
nową ścieżką przyrodniczą na Gó-
rze Parkowej, przygotowaną w po-
rozumieniu z miastem Bielawa przez 
Nadleśnictwo Świdnica. Ścieżka li-
czy 2 kilometry, a na jej trasie znaj-
dziemy wiatę turystyczną, tablice 
informacyjne i ławeczki. Jak podkre-
ślają miłośnicy pieszych wycieczek, 
najważniejsze są tutaj aktywny wy-
poczynek i piękne widoki. Wystarczy 
bowiem kilkanaście minut spaceru, 
a zobaczymy wspaniałą panoramę 
Gór Sowich oraz okolicznych miej-
scowości.

Uroczyste otwarcie ścież-
ki przyrodniczej odbyło się 9 wrze-
śnia, a wzięli w nim udział m.in. – 
nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica 
Jan Dzięcielski, burmistrz Bielawy 
Ryszard Dźwiniel, poseł Tomasz 
Smolarz oraz liczni turyści. 

Trasa z pewnością wpłynie na 
promocję miasta, ale przede wszyst-
kim na popularyzację górskiej tury-
styki. Co roku Górę Parkową odwie-

dza wielu entuzjastów aktywnego 
wypoczynku, a teraz po otwarciu 
nowej atrakcji turystycznej, na szla-
ku można spodziewać się większe-
go ruchu. 

Warto skusić się choćby na 
niedługi spacer jeszcze z jednego 
powodu. Jak mówią leśnicy, Góra 
Parkowa kryje w sobie bogactwo ga-
tunków zwierząt i ptaków, które moż-
na podejrzeć w ich naturalnym śro-
dowisku. 

Warto podkreślić, że kolej-
ną atrakcję dla turystów szykuje w 
Bielawie Stowarzyszenie „Wielka 
Sowa”. Stowarzyszenie planuje wy-
budować pierwszą w powojennej hi-
storii platformę widokową. Ma ona 
powstać przy drodze na urwistym 
zboczu Kociego Grzbietu, powyżej 
Łowiska Pstrąg. Członkowie Stowa-
rzyszenia „Wielka Sowa” posiadają 
projekt techniczny i wszelkie zezwo-
lenia. Teraz pozostało już tylko zbie-
ranie funduszy na budowę.

  Łukasz Masyk 

Ścieżka przyrodnicza na Górze Parkowej zaprasza!

Szkołę Leśną odwiedził po 
roku od jej otwarcia dr Ulrich Witte, 
przedstawiciel Niemieckiej Funda-
cji Ochrony Środowiska DBU, która 
współfinansowała budowę placówki. 

Przedstawiciel DBU w Szkole Leśnej
Szef komunikacji środowiskowej fun-
dacji przyjechał do Bielawy, aby oso-
biście przekonać się w jaki sposób 
funkcjonuje Szkoła Leśna oraz czy 
wszystkie wymagania stawiane mia-

stu przez DBU zostały spełnione.  
8 września Ulrich Witte wziął udział 
w zajęciach z młodymi ekologami, 
które codziennie odbywają się w 
Szkole Leśnej. Miał również okazję 
wypróbować wszystkie pomoce dy-
daktyczne specjalnie przygotowane 
z myślą o najmłodszych. Niemiecki 
gość był pod wrażeniem zaangażo-
wania, a przede wszystkim radości, 
jaką dzieci czerpią z zajęć łączących 
w sobie naukę i zabawę. Podkreślił, 
że placówka jest ekologiczną wizy-
tówką miasta, która będzie promo-
wała Bielawę przez wiele lat. 

Tego dnia dr Witte spotkał 
się jeszcze w Urzędzie Miejskim z 
burmistrzem Ryszardem Dźwinie-
lem.W trakcie wizyty przedstawiciel 
DBU powiedział, że choć Bielawa i 
Niemiecka Fundacja Ochrony Śro-
dowiska zrealizowały już wspólnie 
wiele udanych projektów, to nasza 
współpraca na pewno się nie skoń-
czy.

  Łukasz Masyk 

Po trwającej blisko rok inten-
sywnej przebudowie obiektu przy 
ulicy Wolności 24, która zmieniła 
poprzemysłowy budynek w nowo-
czesny biurowiec, nastąpiło oficjal-
ne otwarcie Bielawskiego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości. Tego samego 
dnia czyli 19 września swoją dzia-

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości 
rozpoczął działalność

łalność w Inkubatorze zainauguro-
wała Spółka e-Kancelaria Grupa 
Prawno-Finansowa S.A Oddział w 
Bielawie. Spółka już na samym star-
cie zatrudniła 50 osób, a w nieda-
lekiej przyszłości planuje stworzyć 

7 września 2011 roku to waż-
na data w historii Bielawy. W roku 
beatyfikacji Jana Pawła II, wielkie-
go apostoła miłosierdzia, odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę pierwsze-
go polskiego kościoła na Ziemi Bie-
lawskiej, poświęconego Miłosierdziu 
Bożemu. Świadkami tej historycznej 
uroczystości było kilkuset wiernych. 
Świątynia powstanie w dolnej części 
miasta na placu św. Faustyny Ko-
walskiej. 

Parafia Miłosierdzia Bożego, 
której przewodzi jej pierwszy pro-
boszcz – ks. Robert Begierski (od 
25 czerwca 2007 r. posługuje w mło-
dej wspólnocie także ks. wikariusz 
Krzysztof Myszogląd),  jest jed-
ną z najmłodszych w diecezji – zo-
stała erygowana 21 czerwca 2006 
roku mocą dekretu ordynariusza 
świdnickiego biskupa Ignacego 
Deca. Pierwszą Eucharystię w no-
wej wspólnocie, wydzielonej z para-
fii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny odprawiono już kilka dni póź-
niej, 25 czerwca, inaugurując tym 
samym jej istnienie.

Znaczącym momentem dla pa-
rafii było zakupienie w grudniu 2006 
roku terenu pod budowę świątyni ku 
czci Miłosierdzia Bożego, który zo-
stał poświęcony 15 kwietnia 2007 
roku w święto patronalne, a następ-
nie odprawiono na nim pierwszą 
Mszę św. odpustową. Kolejnym waż-
nym krokiem na drodze do wzniesie-
nia własnego kościoła, było poświę-
cenie kamienia węgielnego pod jego 
budowę, którego dokonał 17 czerw-
ca 2007 roku w katedrze świdnickiej 
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej 
kardynał Tarcisio Bertone. Kamień 
ten został ufundowany przez pań-

KAMIEŃ ODRZUCONY PRZEZ BUDUJĄCYCH
STAŁ SIĘ KAMIENIEM WĘGIELNYM.
STAŁO SIĘ TO PRZEZ PANA:
CUDEM JEST W OCZACH NASZYCH.
OTO DZIEŃ, KTÓRY PAN UCZYNIŁ:
RADUJMY SIĘ ZEŃ I WESELMY!
   PS.118,22-24

Kamień węgielny pod budowę kościoła 
Miłosierdzia Bożego wmurowany

stwa Andrzeja i Wiolettę Szcze-
blewskich oraz państwa Romana i 
Marzenę Pułkowników.

I powracamy do dnia 7 wrze-
śnia br. Uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego poprzedzi-
ła Msza św. odprawiona, ze wzglę-
du na niepewną pogodę, w kaplicy 
Sióstr Augustianek pw. Świętej Bo-
żej Rodzicielki, która do czasu wy-
budowania kościoła, służy gościnnie 
nowej parafii. Mszy św. przewodni-
czył biskup świdnicki Ignacy Dec, a 
towarzyszył mu kanclerz Świdnickiej 
Kurii Biskupiej i Dziekan Bielawski 
ks. prałat dr Stanisław Chomiak – 
proboszcz parafii pw. WNMP, pro-
boszcz parafii Miłosierdzia Boże-
go ks. Robert Begierski oraz: ks. 
prałat Andrzej Raszpla, dyrektor 
administracyjny Świdnickiej Kurii 

Biskupiej, proboszcz parafii Pod-
wyższenia Krzyża Św. w Wałbrzy-
chu; ks. prałat Zygmunt Kokoszka, 
Dziekan Dzierżoniowski i proboszcz 
parafii MB Królowej Różańca św. w 
Dzierżoniowie; ks. prałat Zbigniew 
Wolanin, Dziekan Piławski i pro-
boszcz parafii Św. Marcina w Piławie 
Górnej; ks. prałat Edward Dzik, pro-
boszcz parafii św. Antoniego w Pie-
szycach; ks. kanonik Jarosław Le-
śniak, wicedziekan dzierżoniowski 
i proboszcz parafii Maryi Matki Ko-
ścioła w Dzierżoniowie, ks. kanonik 
Józef Błauciak, proboszcz parafii 
św. Jerzego w Dzierżoniowie; ks. ka-
nonik Michał Jaremko, proboszcz 
parafii św. Jadwigi w Ostroszowi-
cach; ks. kanonik Cezary Ciupiak, 
proboszcz parafii Bożego Ciała w 
Bielawie; ks. kanonik Krzysztof Pe-
łech, proboszcz parafii Ducha św. 
w Bielawie oraz wikariusze para-
fii Wniebowzięcia NMP w Bielawie: 
ks. Grzegorz Mędrala i ks.Tomasz 
Zięba.

Szczególnie uroczystym mo-
mentem mszy, odprawionej w in-
tencji przyszłej świątyni, było pod-
pisanie „AKTU EREKCYJNEGO”, 
czyli dokumentu rozpoczynającego 
budowę kościoła. Podpisali go m. 
in. przedstawiciele kościoła, przed-
stawiciele władz miasta z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Leszkiem 
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Stróżykiem i burmistrzem Ryszar-
dem Dźwinielem, przewodniczący 
Rady Parafialnej Władysław Kro-
czak, przedstawiciele katolickiego 
stowarzyszenia „Europejskie Go-
spodynie i Europejscy gospodarze”, 
a także architekci przyszłej świątyni.

Zwracając się do uczestników 
Mszy św. biskup Ignacy Dec powie-
dział, iż każda parafia powinna mieć 
swój dom, gdzie można się groma-
dzić. „Takie chwile jak dzisiejsza nie 
zdarzają się często. Świątynie są 
ozdobą miast i wiosek i przypomi-
nają, że jest Bóg.” Ks. biskup życzył, 
by nowa świątynia stała się twierdzą 
Boga i Polski, a jej ks. proboszczo-
wi życzył siły, zdrowia i wytrwałości 

dodatkowe 150 etatów. To oczywi-
ście nie koniec, bo Bielawski Inku-
bator Przedsiębiorczości udostępnił 
swoje pomieszczenia kilkunastu fir-
mom, dzięki czemu w najbliższym 
czasie przybędzie tutaj kolejnych 
miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy 
już teraz zarezerwowali sobie po-
wierzchnie w Inkubatorze, będą roz-
poczynać działalność biznesową w 
najbliższych tygodniach. 

W oficjalnym otwarciu Bie-
lawskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości wzięli udział między innymi: 
radni Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego – Dorota Gromadz-
ka i Marek Dyduch, burmistrz Ry-
szard Dźwiniel, przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, rad-
ni Rady Miejskiej Bielawy oraz Po-
wiatu Dzierżoniowskiego, a także 
włodarze sąsiednich gmin i zapro-
szeni przedsiębiorcy. - 19 września 
to ważny dzień dla rozwoju nasze-
go miasta. W najbliższych miesią-
cach Bielawa zyska kilkaset nowych 

Kamień węgielny pod budowę kościoła 
Miłosierdzia Bożego wmurowany

przy jej budowie. Wyraził także na-
dzieję, że świątynia zostanie wybu-
dowana przed Jego odejściem na 
emeryturę, czyli w ciągu 8 lat.

Po Mszy św. wszyscy udali się 
na teren przyszłej świątyni, gdzie 
wmurowano umieszczony w tubie 
akt erekcyjny wraz z kamieniem wę-
gielnym, którego treść przytaczam: 

KAMIEŃ WĘGIELNY 
POD BUDOWĘ KOŚCIOŁA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

W BIELAWIE 
POŚWIĘCONY W KATEDRZE 

ŚWIDNICKIEJ 
17 CZERWCA 2007 r. przez 

J. Em. Kard. TARCISIO BERTONE 
SEKRETARZA STANU 

STOLICY APOSTOLSKIEJ
    Barbara Lesiewicz

miejsc pracy, które są tym cenniej-
sze, iż pojawiają się w trakcie ogól-
noświatowej recesji gospodarczej 
– powiedział podczas uroczysto-
ści burmistrz Bielawy. - Jako spółka 
mamy w Inkubatorze świetne wa-
runki do pracy i dynamicznego roz-
woju. Wierzę, że razem z naszymi 
pracownikami odniesiemy znaczący 
sukces – stwierdził członek zarządu 
e-Kancelarii Bartosz Lewandowski.  
Adaptacja budynku należącego nie-
gdyś do zakładów bawełnianych 
„Bieltex” była możliwa dzięki wspar-
ciu Unii Europejskiej w wysokości 2 
mln złotych, co stanowi 50 % warto-
ści inwestycji. Efekt prac zaskakuje 
wszystkich pamiętających poprzed-
ni wygląd tego obiektu. Inkubator 
jest teraz architektoniczną perełką 
dolnej części miasta i stanowi obok 
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej (przy ulicy 
Grunwaldzkiej) oraz Parku Przemy-
słowego (tereny wewnątrz obwod-
nicy), ważną część strategii rozwoju 
gospodarczego Bielawy.

  Łukasz Masyk 

Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości 
rozpoczął działalność

  UCHWAŁA Nr XII/120/11 w sprawie stałych obwo-
dów głosowania

Zgodnie z podjętą uchwałą Gmina Bielawa została po-
dzielona na 15 stałych obwodów głosowania, z wydzielonymi 
ich granicami i siedzibami.

UCHWAŁA Nr XII/121/11 w sprawie ustalenia opłat za po-
byt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określe-
nia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka 
w Żłobku Publicznym lub grupach żłobkowych przy przedszko-
lach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa

Szczegóły w artykule „Żłobek publiczny lub oddział żłobkowy  - 
wysokość opłat za pobyt i wyżywienie, częściowe zwolnienie z opłat”.

*****
podjęte na sesji w dniu 31 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr XIII/122/11 w sprawie zmiany Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej

W uchwale określono akty prawne, w oparciu o które 
działa Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmieniono treść §3, 
który otrzymał brzmienie:

„§3
1) Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu:
- pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym i nie-

obowiązkowym oraz zadania zlecone Gminie z zakresu admi-
nistracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2) Ośrodek realizuje ponadto zadania zlecone Gminie 

z zakresu administracji rządowej na podstawie upoważnienia 
właściwych organów wynikające:

z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-

nych oraz zaliczce alimentacyjnej,
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych, 
3) Ośrodek realizuje inne zadania przekazane Ośrodko-

wi na podstawie upoważnień właściwych organów.”
UCHWAŁA Nr XIII/123/11 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XI/104/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 
r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W nowo podjętej uchwale wprowadzono zmianę polega-
jącą na uzupełnieniu §4 o §4a, 4b, 4c, 4d.

UCHWAŁA Nr XIII/124/11 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim

Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez Gminę Bielawa 
porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie doty-
czącej wykonania w 2011 roku remontu koryta potoku „Biela-
wica”, obejmującego odbudowę murów oporowych, dna oraz 
częściowe przykrycie, stanowiącego własność Województwa 
Dolnośląskiego i wydatkowanie na ten cel przez Gminę środków 
własnych i środków przyznanych Gminie w promesie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/125/11 w sprawie zmiany uchwa-
ły nr LXVII/485/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

Zmiana dotyczy §1, który otrzymał nowe brzmienie:
„Tworzy się wydzielone rachunki dochodów własnych dla 

jednostek oświatowych: Przedszkola Publicznego nr 3 „Bajka” w 
Bielawie, ul. Grota Roweckiego 7, Przedszkola Publicznego nr 4 w 
Bielawie, ul. Stefana Żeromskiego 18, Przedszkola Publicznego nr 
7 „Kubusia Puchatka w Bielawie, ul. Klonowa 4, Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul. Waryńskiego 
50, Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, os. Włóknia-

rzy 10, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Biela-
wie, ul. Grota Roweckiego 6, Gimnazjum nr 1w Bielawie, ul. Brzeżna 
48, Gimnazjum nr 2 w Bielawie, ul. Parkowa 12, Gimnazjum Ekolo-
gicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul. Lotnicza 5, 
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, ul. Wolności 57.”

UCHWAŁA Nr XIII/126/11 w sprawie podwyższenia kapita-
łu zakładowego „Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego” spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na podwyższenie o kwotę 100.000 
PLN kapitału zakładowego spółki, poprzez ustanowienie no-
wych udziałów o wartości nominalnej 500 zł i objęcie ich przez 
Gminę Bielawa. Podwyższenie kapitału nastąpi w 2011 r. i 
związane jest z budową placu manewrowego wraz z miejscami 
postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Zobowiązania wynikające z podwyższenia kapitału za-
kładowego spółki zostaną pokryte ze sprzedaży papierów war-
tościowych wyemitowanych przez Gminę Bielawa.

UCHWAŁA Nr XIII/127/11 w sprawie zmiany wynagro-
dzenia Burmistrza Miasta Bielawa

Radni ustalili wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Ry-
szarda Dźwiniela w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 
– 6.000 zł, dodatek funkcyjny – 2.100 zł, dodatek specjalny 
– 2.630 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wy-
nagrodzenia zasadniczego – 1.200 zł. Od listopada 2006 r. wy-
nagrodzenie Burmistrza Miasta nie było zmieniane.

UCHWAŁA Nr XIII/128/11 w sprawie odwołania radne-
go ze składu Komisji Promocji Miasta i Współpracy Euro-
pejskiej Rady Miejskiej

W związku ze złożoną rezygnacją, z funkcji członka Ko-
misji Promocji Miasta i Współpracy Europejskiej została odwo-
łana radna Jadwiga Jonas.

UCHWAŁA Nr XIII/129/11 w sprawie poręczenia kre-
dytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie

Radni wyrazili zgodę na poręczenie kredytu zaciągnięte-
go przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Bielawie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Od-
dział we Wrocławiu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowla-
ne pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych w Bielawie przy ul. Żeromskiego” do kwoty 468.000 zł. 
Poręczenie obowiązuje w latach od 2012 do 2039.

UCHWAŁA Nr XIII/130/11 w sprawie zmian budżetu 
gminy na 2011 rok

Po dokonanych zmianach budżet na 2011 rok wynosi: 
dochody – 86.953.745 zł, wydatki – 100.153.041 zł.

UCHWAŁA Nr XIII/131/11 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr V/67/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 lutego 2011 roku 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa

Zmiany dotyczą uchylenia załączników nr 1, 2 i 3 i wpro-
wadzenie w ich miejsce nowych załączników.

UCHWAŁA Nr XIII/132/11 w sprawie skargi złożonej 
na działalność Burmistrza Miasta Bielawa

Radni uznali za bezzasadną skargę złożoną przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową w Bielawie na działalność Burmistrza 
Miasta w zakresie odmowy załatwienia wniosku o zmianę za-
pisów planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
1536/38 obręb Osiedle.

UCHWAŁA Nr XIII/133/11 w sprawie uchwalenia „Wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2011-2015”

Radni przyjęli „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gmi-
ny Bielawa na lata 2011-2015”.

    B. Lesiewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
*****

podjęte na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 sierpnia 2011 roku

18 sierpnia w bielawskim kinie 
MOKiS odbyła się prapremiera filmu do-
kumentalnego Kingi Kowalczyk „Pan 
Tadeusz Szermer”. To niecodzienne i 
ważne wydarzenie kulturalne w histo-
rii naszego miasta. Szczególnie wzru-
szające dla tych, którzy bohatera filmu 
poznali osobiście poprzez jego działal-
ność harcerską, sportową, jak i pracę w 
„Bielbawie”. Stąd to serdeczne i gorące 
powitanie na stojąco, kiedy pomimo nie 
najlepszego zdrowia pojawił się w kinie.

Ale po kolei. Jeszcze przed pro-
jekcją filmu w szczególną atmosferę 
tego wydarzenia wprowadził przyby-
łych Jacek Wanszewicz grając kilka 
spokojnych utworów na pianinie, a na-
stępnie Jarosław Florczak w pięknych 
słowach przedstawił reżysera filmu, 
Kingę Kowalczyk, która, jak się okaza-
ło, doskonale potrafiła za pomocą obra-
zu pokazać człowieka o wielu pasjach. 
Człowieka, który był i pozostał wzorem, 
autorytetem, niezwykłą postacią. 

Z kolei twórczyni filmu, która 
jest bielawianką, ale mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, opowiedziała jak 
przymierzała się do jego nakręcenia i 
jak doszło do podjęcia ostatecznej de-
cyzji. By stworzyć ten obraz oglądała 
kroniki, zdjęcia, zbierała informacje, 
spotykała się z tymi, którzy Tadeusza 
Szermera znali i podziwiali, ale przede 
wszystkim musiała sama otworzyć się 
na tego człowieka, pozyskać jego za-
ufanie. Zrozumieć go i współodczuwać 
jak on. Jest nie tylko reżyserem, ale 
także operatorem, montażystą, oświe-
tleniowcem, nad wszystkim czuwała 
po prostu sama.

I tak powstał film, który na pewno 
wzruszył każdego. Film ciepły, wyważo-
ny, który z wielkim wyczuciem i delikatno-
ścią ukazał niemal 90-letniego staruszka 
od kilku lat mieszkającego w „Domu nad 
Zalewem” - Domu Pomocy Społecznej 
w Borzygniewie. Mieszkającego w ciszy 
i samotności, choć przez wiele lat był tak 

pełnym życia, aktywnym i twórczym czło-
wiekiem. Wierzył w to co robi i odnosił 
sukcesy. Przez ponad 30 lat swojej pra-
cy trenerskiej wychował wielu mistrzów 
Polski w lekkoatletyce i setki miłośników 
tego sportu. Był nie tylko trenerem, ale 
także wychowawcą. Uczył dyscypliny, 
odpowiedzialności i wytrwałości.

Ale Tadeusz Szermer to także 
w czasie wojny aktywny członek pa-
triotycznych organizacji podziemnych: 
Szarych Szeregów i Armii Krajowej, w 
których z zaangażowaniem walczył o 
tak naprawdę wolną i niepodległą Pol-
skę. Po wojnie działacz harcerski, a za 
tę działalność był aresztowany przez 
UB. Harcerzy uczył patriotyzmu i pol-
skich tradycji. To człowiek potrafiący 
skupiać wokół siebie ludzi i zarażać ich 
swoimi pasjami. Człowiek wyjątkowy, 
jak wyjątkowe i ciekawe jest jego życie.

W filmie opowiadali o Tadeuszu 
Szermerze m. in.: Andrzej Orasiński, Piotr 
Kiner, Czesław Kita, Andrzej Cierpiał, 
Leszek Stróżyk, Krystyna Wiśniewska, 

Bartłomiej Perlak, Barbara Witkowska, 
Bożena Kępna. Zapiski Pana Tadeusza 
czytał Stanisław Wojciech Malec.

Film został nagrodzony owacją 
na stojąco, były kwiaty dla Pana Ta-
deusza i dla Pani Kingi. Był też Oscar 
wręczony Pani Kindze przez rodzinę 
Tadeusza Szermera, dla którego były 
to na pewno wyjątkowo wzruszające 
chwile. Ten film to wspaniała pamiąt-
ka i dla jego bohatera, dla jego rodziny 
i dla wszystkich tych, dla których był i 
pozostał niezwykłym człowiekiem.

Przede wszystkim słowa uznania 
i wielkie gratulacje dla Kingi Kowalczyk.

Organizatorem prapremiery był 
bielawski MOKiS. 

Realizatorzy filmu: 
Reżyseria: Kinga Kowalczyk 
Zdjęcia: Bogusław Sobota, Łukasz 
Artur Pasiut, Kinga Kowalczyk 
Muzyka: William L.Cox 
Produkcja: Kingplusa Productions
Film współfinansowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bielawie
Sponsorzy: Intermarche, Santander
Patroni medialni: Tygodnik Dzierżo-
niowski, TD-24.pl, Telewizja Sudecka
 Barbara Lesiewicz

Prapremiera filmu Kingi Kowalczyk
„Pan Tadeusz Szermer” - film o niezwykłym człowieku

dokończenie ze str.1

dokończenie ze str.1
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19 września zebrał się zespół 
redakcyjny czasopisma „Bibliothe-
ca Bielaviana”, który przystąpił do 
ustalenia tematyki rocznika miej-
skiego, obejmującego rok 2011. W 
skład zespołu wchodzą: Rafał Brze-
ziński – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielawie, dyrektor Ja-
dwiga Horanin – dyrektor Miejsko-
-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Dzierżoniowie, Jan Gładysz – dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki w Bielawie, Jadwiga Mariol-
la Jonas – nauczycielka w Szko-
le Podstawowej nr 10 z Oddziała-
mi Sportowymi, Jadwiga Stępień 

– emerytowana nauczycielka, Ane-
ta Pudło – dziennikarka z „Tygodni-
ka Dzierżoniowskiego oraz Barba-
ra Lesiewicz – redaktor naczelna 
„Wiadomości Bielawskich”.

Zespół wstępnie opracował te-
matykę przyszłego wydania kroni-
ki, ale jednocześnie zwraca się do 
wszystkich instytucji i firm, także pry-
watnych, które w tym roku obchodzą 
okrągły jubileusz swojej działalności, 
o zgłoszenie tego faktu do redakcji 
„Wiadomości Bielawskich” (siedziba 
Urząd Miejski, pl. Wolności 1, pok. 
13, tel. 74 832 87 30).

   BL

Powstaje kolejne wydanie „Bibliotheca Bielaviana”

Kilkudziesięciu sportowców wy-
startowało w pierwszych zawodach 
lekkoatletycznych zorganizowanych 
na nowo wybudowanym obiekcie przy 
Gimnazjum nr 1. Zawody połączone 
zostały z uroczystym otwarciem kom-
pleksu lekkoatletycznego, na które 
miasto pozyskało środki unijne. Mini 
stadion lekkoatletyczny pozwala upra-
wiać biegi sprinterskie oraz na długie 
dystanse, pchnięcie kulą, skok w dal 
czy skok wzwyż. Inwestycja kosztowa-
ła około 800 tysięcy złotych, z czego 
70% kwoty pokryła Unia Europejska. 

15 września w otwarciu obiektu 
wzięli udział m.in.: burmistrz Ryszard 
Dźwiniel, przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszek Stróżyk, radni oraz przed-
stawiciele klubów sportowych. Podczas 
uroczystości burmistrz powiedział, że to 
nie ostatni sportowy obiekt, jaki w tym 
roku miasto wybuduje z myślą o naj-
młodszych sportowcach. Wkrótce bo-
wiem ruszy budowa zespołu boisk przy 
Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w 
ramach rządowego programu „Moje Bo-
isko Orlik 2012”.Mimo że kompleks lek-
koatletyczny został wybudowany na tere-
nie Gimnazjum nr 1, to skorzysta z niego 
każdy miłośnik sportu. Obiekt jest ogól-
nodostępny dla wszystkich bielawian. 

Oprócz kompleksu lekkoatle-
tycznego na terenie szkoły znajduje 
się boisko wielofunkcyjne ze sztucz-

ną nawierzchnią, które powstało w 
2008 roku. Inwestycję wsparła wtedy 
Unia Europejska kwotą w wysokości 
260 tys. zł oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, które przeznaczyło na ten 
cel 200 tys. zł. 

W dzień otwarcia na mini sta-
dionie odbył się I Gimnazjalny Mityng 
Lekkoatletyczny. Poniżej prezentuje-
my wyniki sportowej rywalizacji:

WYNIKI INDYWIDUALNE:  
Skok wzwyż – chłopcy 
I miejsce – Adrian Niewiadomski - G1 
II miejsce – Mateusz Łużyński - G3 
III miejsce – Piotr Prokop - G1 
Skok wzwyż – dziewczęta 
I miejsce – Monika Wiatrak - G2 
II miejsce – Aleksandra Kijak - G2 
III miejsce – Anita Sługocka - G5 
Skok w dal – chłopcy 
I miejsce – Piotr Prokop – G1 
II miejsce – Mateusz Łużyński – G3 
III miejsce – Jędrzej Świerczyński – 
ZSS 
Skok w dal – dziewczęta 
I miejsce – Agata Golat – G1 
II miejsce – Emilia Świenc – G2 
III miejsce – Małgorzata Kwiatkowska 
– G1
Bieg na 60 m – chłopcy*
I miejsce – Mateusz Łużyński – G3 
II miejsce – Oskar Czop – G1 
III miejsce – Patryk Osiewała – G3 
Bieg na 60 m – dziewczęta 
I miejsce – Roksana Sarnecka – G5 
II miejsce – Karolina Rybaczuk – G1 
III miejsce – Emilia Świenc – G2 
KLASYFIKACJA ZBIOROWA 
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Biela-
wie 
II miejsce – Gimnazjum nr 2 w Biela-
wie 
III miejsce – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących - Gimnazjum nr 5 w Bie-
lawie 
  Łukasz Masyk 

Przy Gimnazjum nr 1 powstał kompleks lekkoatletyczny

14 września Środowiskowy 
Dom Samopomocy na czele z pre-
zes Grażyną Smolińską po raz 
kolejny był organizatorem impre-
zy integracyjno-warsztatowej, która 
odbyła się na terenie  przy budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Im-
prezę zaszczycili swoją obecnością 
m. in. wiceburmistrz Mariusz Pach, 
wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Bielawy Zbigniew Skowroń-
ski oraz członkowie Zarządu Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie na czele ze 
starszym cechu Kazimierzem Ra-
chowieckim, dyrektorem Biura Ce-
chu Katarzyną Wierzbicką oraz dy-
rektorem Zespołu Szkół CRR Marią 
Tomsią.  

Pierwsza część imprezy mia-
ła charakter sportowo-rekreacyjny 
i złożyły się na nią rożnego rodzaju 
konkurencje, w których rywalizowały 
zespoły zróżnicowane wiekowo, ale 
dla wszystkich była to jednocześnie 
dobra zabawa.

Druga część spotkania zwią-
zana była z kontynuacją (II edycja) 
programu „Gdybym wiedział...?”, w 
ramach realizacji którego odbywać 

się będą dyżury psychiatry i psycho-
loga, zajęcia grup terapeutycznych 
dla osób z problemem zdrowia w 
wyniku substancji psychoaktywnych, 
warsztaty dla rodziców, spotkania 
grupowe „Z psychologią na ty”. Za-
planowano m. in.: prelekcje, happe-
ning, piknik pieczonego ziemniaka, 
turniej wiedzy „Zdrowie psychiczne” 
i terapie zajęciowe, a także progra-
my edukacyjno-informacyjne w TV 
Sudeckiej i Radiu Sudety.

Realizatorami programu są: 
Cech Rzemiosł Różnych i Ma-
łej Przedsiębiorczości i ZSZ Ce-
chu, Sudeckie Centrum Zdrowia, 

„Rodzina zawsze razem”
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy, „NESTOR” dzienny Dom Pomo-
cy Społecznej, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, Szkoła 
Podstawowa nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi  oraz Miejski Ośrodek 
Kultury i Sztuki.

- Cieszę się, że takie działania 
są w naszej gminie propagowane i nie 
żałujemy na to pieniędzy – powiedział 
podczas otwarcia imprezy wicebur-
mistrz Mariusz Pach. - I choć od tego 
roku ochrona zdrowia jest gminom 
niejako narzucana, to w Bielawie dzia-
łamy w tym zakresie już od dawna.

  B. Lesiewicz

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  UL. 
SŁONECZNEJ

Urząd Miejski przypomina  że w wyborach do Sejmu i Senatu RP, 
które odbędą się w dniu 9 października br, 
mieszkańcy ul. Słonecznej będą głosować 

w lokalu wyborczym nr 8 -  w Szkole Podstawowej nr 10. 

11 września w bielawskim ko-
ściele Wniebowzięcia NMP, w ra-
mach 46. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Wratislavia Cantans, z 
recitalem wiolonczelowym wystąpił 
Pieter Wispelwey. W programie 
koncertu holenderskiego muzyka 
znalazły się: suita wiolonczelowa nr 
1 G-dur BWV 1007 Johanna Seba-
stiana Bacha, suita wiolonczelowa 
G-dur op. 131c nr 1 Maxa Regera 
oraz suita wiolonczelowa nr 2 op. 80 
Benjamina Brittena.

Piękne utwory, ale przede 
wszystkim niezwykłe ich wykonanie, 
co docenili przybyli na koncert biela-
wianie i nie tylko, domagając się bi-
sów. A na bis Pieter Wispelwey dał 
popis swojej wirtuozerii. Nie na dar-
mo muzyk określany jest jako jeden 
z najwnikliwszych wiolonczelistów 
współczesnych (American Record 
Guide), czy jako wybitny wioloncze-
lista i naprawdę cudowny muzyk 
(Gramophone).

Co jeszcze warto wiedzieć o 
tym 49-letnim muzyku, którego za-
uroczyła Bielawa i nasz piękny ko-
ściół, do którego – jak powiedział 
podczas koncertu – Bach wspaniale 
pasuje?

Pieter Wispelwey należy do 
pierwszej generacji muzyków, któ-
rzy ze swobodą grają na wiolonczeli 
i współczesnej, i historycznej. Oso-
bowość muzyczna tego urodzone-
go w Haarlem (Holandia) artysty ma 

Wybitny wiolonczelista, przesympatyczny człowiek

Wspaniały koncert

swoje korzenie w zdobytym przez 
niego wykształceniu: począwszy 
od najwcześniejszych zajęć z Dic-
kym Boekem oraz Annerem Bylsmą 
w Amsterdamie, po zajęcia z Pau-
lem Katzem w USA i Williamem Ple-
ethem w Wielkiej Brytanii. W 1992 
roku został pierwszym na świcie 
wiolonczelistą wyróżnionym nagro-
dą Netherlands Music Prize, którą 
przyznaje się najbardziej obiecują-
cym młodym muzykom holender-
skim.

Działalność Wispelweya obejmu-
je pięć kontynentów. Jako solista wy-
stępował z czołowymi orkiestrami na 
świecie, pod batutą najwybitniejszych 
dyrygentów. Dzięki regularnym wystę-
pom recitalowym w najsłynniejszych 
salach koncertowych wypracował sobie 
reputację jednego z najbardziej chary-
zmatycznych artystów koncertujących.

To wspaniale, że gościliśmy w 
Bielawie tak wspaniałego artystę i 
przesympatycznego człowieka.

 Barbara Lesiewicz

Po l sko -
-Czeskie Dni 
Kultury Chrze-
ścijańskiej zo-
stały zorgani-
zowane po raz 

pierwszy we wrześniu 1990 roku z 
inicjatywy Klubu Inteligencji Katolic-
kiej w Nowej Rudzie. Pomysł pozy-
tywnie został odebrany po obu stro-
nach granicy. Akcja szybko została 
podjęta przez różne organizacje w 
Polsce i w Czechach, w tym również 
w Bielawie. Współorganizacją XXII 
Dni Kultury Chrześcijańskiej oprócz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztu-
ki w Bielawie, Towarzystwa Przy-
jaciół Bielawy oraz bielawskich Pa-
rafii, zajął się także Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
w Bielawie. Cała uroczystość zorga-
nizowana została pod patronatem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej p. 
Leszka Stróżyka i Burmistrza Miasta 
p. Ryszarda Dźwiniela. 

Inauguracja XXII Dni Polsko-
-Czeskich miała miejsce 2 września 
podczas Mszy świętej w Kaplicy p/w 
Miłosierdzia Bożego w Bielawie. Po 
Mszy mieszkańcy Bielawy zaprosze-
ni zostali do Domu Ludowego przy 
ul. Wodnej na przygotowane przez 
bielawski Cech Rzemiosł Różnych 
Misterium Chleba, podczas które-
go zgłoszone przez okolicznych 
rzemieślników do konkursu chlebki 
można było nie tylko podziwiać, ale 
także skosztować. 

W wystawie chleba udział wzię-
ło sześć piekarni z Bielawy i dwie z 

BIELAWSKI CECH PODCZAS XXII POLSKO-
CZESKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Pieszyc. Czteroosobowa komisja 
oceniająca stwierdziła, że wszystkie 
wypieki są niezwykle piękne i orygi-
nalne, dlatego miała trudny wybór. 
Większością głosów I miejsce, a tym 
samym puchar Starszego Cechu w 
Bielawie zajęli Państwo Pawłowscy 
M. M. K. z Pieszyc ul. Zamkowa 12a, 
II miejsce Pan Adam Bober z Biela-
wy przy ul. Wolności 83, III miejsce 
Pani Maria Sobczak z Bielawy ul. 
Wolności 48. Pozostałym uczestni-
czącym w konkursie piekarniom, tj. 
p. Tadeusza Palucha, p. Mirosława 

Kwiatkowskiego, p. Stefana Nawro-
ta i p. Jacka Mikołajczaka z Bielawy 
oraz p. Teresy Jankowskiej z Pieszyc 
przyznano puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej oraz Burmistrza 
Miasta za udział w Misterium Chleba. 

Wszystkim rzemieślnikom bio-
rącym udział w wystawie chleba 
podczas XXII Dni Kultury Chrześci-
jańskiej serdecznie gratulujemy po-
mysłów i życzymy dalszych sukce-
sów w prowadzonej działalności.

 Dyrektor Biura Cechu
 Katarzyna Wierzbicka 
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12 września Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bielawie gościła dwie 
panie, autorki książki pt. „Bilet do 
Izraela”. Na spotkaniu panie, matka i 
córka, opowiadały o historii powsta-
nia książki, która jest bardzo związa-
na z ich dziejami. Mają pochodzenie 
żydowskie. Urodziły się w Polsce, 
ale los rzucił je w różne strony świa-
ta. Córka, Grażyna Kotlubei, wyje-
chała do Austrii w 1978 roku. Matka, 
Zofia Muzyka, została w Polsce, we 
Wrocławiu. Po powodzi w 1997 roku 
straciła sklep, jej źródło utrzyma-
nia. Za namową kuzynki wyjecha-

Miejska Biblioteka Publiczna
Bilet do Izraela

ła do Izraela. Z córką miała kontakt 
wyłącznie listowy. Pisały do siebie 
często, a w listach poruszały oprócz 
spraw osobistych, problemy związa-
ne z judaizmem i innymi religiami. 

Zofia Muzyka po matce jest 
Żydówką, ojciec był katolikiem i w 
tym duchu została wychowana. W 
Izraelu próbowano zmienić jej prze-
konania i nakłonić na powrót do kul-
tywowania tradycji żydowskich. Nie 
podobało jej się tam. Nie potrafiła 
przekonać się do religii żydowskiej. 
Po czterech latach wróciła do Polski. 
Teraz chodzi do kościoła, ale rów-
nież do synagogi. Przejmuje z każ-
dej religii to, co najlepsze. Grażyna 
Kotlubei nie praktykuje żadnej reli-
gii. Interesuje się różnymi wyznania-
mi, ale teoretycznie. Jej znajomość 
wielu religii jest imponująca i, jak pi-
sze, ta wiedza „….poszerza bardzo 
horyzonty i daje poczucie patrzenia 
na wszystko z pewnej obiektywnej 
perspektywy, jakby się z góry obej-
mowało wzrokiem większą całość…” 

Matka i córka pisały do sie-
bie regularnie przez cztery lata, bo 
prowadzenie długich rozmów telefo-
nicznych między Izraelem a Austrią 
było za drogie. Listy okazały się na 
tyle interesujące, że zaproponowa-
no paniom ich wydanie. Pierwotnie 
miały ukazać się w Austrii w języku 
niemieckim i polskim pod tytułem „Li-
sty do mamy”, ale wydawnictwo, któ-
re przyjęło ją do druku, przestało ist-
nieć. Książka ukazała się w Polsce, 
we wrocławskim wydawnictwie Atut.

  Urszula Ubych

Warto zagłosować
Z naszego Powiatu już tylko Bielawa ma realne szanse na plac zabaw 

przy ul. Żeromskiego w Akcji Nivea. Bardzo prosimy o codzienne oddawa-
nie głosów pod adresem http://100latnivea.pl/glosowanie/plac/1397 . Gło-
sowanie trwa do końca października. 

Nivea ufunduje 100 placów zabaw. Bielawa jest w tej chwili na miejscu 
106. Dziękujemy!

Młodzież bielawskiego liceum 
aktywnie uczestniczy w uroczysto-
ściach związanych z Rokiem Miło-
sza. W czerwcu wzięliśmy udział w 
sesji naukowej, podczas której mie-
liśmy przyjemność wysłuchać wykła-
dów prof. S. Beresia oraz dyr. Wy-
dawnictwa „Znak” J. Illga.

Dnia 6 września po raz kolej-
ny udaliśmy się do Dzierżoniowa, 
do Sali Rycerskiej Dzierżoniowskie-
go ratusza, gdzie odbyła się Konfe-
rencja Naukowa z udziałem prof. dra 
hab. Andrzeja Zawady, wybitnego 
krytyka literackiego, eseisty i edyto-
ra. Tematem wykładu była „Rodzin-
na Europa” po 53 latach z okazji 
Roku Czesława Miłosza. Prof. Za-
wada zaznaczył, że książka w której 
Czesław Miłosz pisał m. in. o żela-
znej kurtynie, totalitaryzmie, dyktatu-

rze oraz cenzurze, które „odbierają 
ludziom radość życia”, jest nadal ak-
tualna przede wszystkim ze względu 
na wysokie wartości etyczne. 

Po interesującym wykładzie 
odbyła się projekcja filmu dokumen-
talnego „Czarodziejska Góra. Ame-
rykański portret Czesława Miłosza”. 
Konferencja zakończyła się krótkim 
podsumowaniem oraz podziękowa-
niami dla prof. Zawady przekazany-
mi przez Burmistrza miasta Dzierżo-
niów Pana Marka Pioruna. 

Dzięki udziałowi w obu nauko-
wych sesjach dowiedzieliśmy się 
wiele o Czesławie Miłoszu, poznali-
śmy różne fakty z jego życia i posie-
dliśmy wiedzę, która zdecydowanie 
wykracza poza program szkolny.

Natalia Zapała

Młodzież bielawskiego liceum na sesji 
naukowej z okazji Roku Miłosza

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

Wolności 1, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Zarzą-
dzenia nr 246/11 z dnia 21 września 2011 r, wykazy nieruchomości przezna-
czonych do zbycia stanowiące załączniki nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 do Zarządzenia 
nr 247/11 z dnia 21 września 2011 r oraz wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do zbycia stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 245/11 z dnia 21 
września 2011 r. 

Z okazji przypadającej 100. rocznicy urodzin naj-
wybitniejszego polskiego poety XX wieku, noblisty, Cze-
sława Miłosza - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w 
Bielawie zaprasza młodzież szkolną do udziału w kon-
kursie czytelniczo – literackim, którego tematyka po-
święcona jest jego życiu i twórczości.

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie 
kompletu poprawnych odpowiedzi na wszystkie za-
mieszczone pytania. 

Rozwiązanie konkursu należy dostarczyć do dnia 
16 listopada 2011 r. do Działu Dziecięco-Młodzieżowe-
go MBP przy ul. Stefana Żeromskiego 43. W bibliotece 
można również uzyskać wszelkie informacje oraz regu-
lamin konkursu wraz z zestawem pytań.

Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w drodze lo-
sowania spośród autorów kompletu bezbłędnych odpo-
wiedzi.

Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka 
Działu Dziecięco-Młodzieżowego MBP Jolanta Matusz-
czak.

Pytania konkursowe

1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzin Czesła-
wa Miłosza?

2. Przebywając w Rżewie był świadkiem Rewolu-
cji Październikowej. Ile wówczas miał lat?

3. W którym roku dziesięcioletni Czesław zostaje 
uczniem wileńskiego Gimnazjum im. Zygmunta Augusta?

4. W 1929 roku podejmuje studia na uniwersyte-
cie. Podaj jego dokładną nazwę.

5. Na łamach jakiego pisma w 1930 roku Czesław 
Miłosz debiutuje wierszami: „Kompozycja” i „Podróż”?     

6. W 1931 roku grupa studentów na uniwersytecie 
wileńskim założyła skromne czasopismo, którego jed-
nym z ważnych postaci współtworzących był Czesław 
Miłosz. Podaj jego nazwę.

7. W 1933 roku ukazuje się książkowy debiut pisa-
rza. Podaj jego tytuł.         

8. Pod jakim pseudonimem poeta wydaje w 1940 
roku tomik pt. „Wiersze”?

9. W którym roku Czesław Miłosz przeprowadził 
się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał literaturę 
słowiańską na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley?

10. Jaką nagrodę otrzymał w 1978 roku?
11. Za całokształt twórczości poeta otrzymał lite-

racką Nagrodę Nobla. W którym to było roku?
12. Podaj tytuł wiersza, z którego pochodzi fragment:
„(…) I ci ginący, samotni,
 Już zapomniani od świata,
 Język nasz stał się im obcy
 Jak język dawnej planety.
 Aż wszystko będzie legendą
 I wtedy po wielu latach
 Na wielkim Campo di Fiori
 Bunt wznieci słowo poety.”
13. Kulturze amerykańskiej, widzianej oczami Eu-

ropejczyka, poświęcił tom esejów. Podaj jego tytuł?
14. Podaj imię i nazwisko poety pochodzącego 

z Pieszyc, autora „Legendy o poszukiwaniu ojczyzny”, 
„Dzieci Gór Sowich”, który poznał Czesława Miłosza na 
emigracji w USA.  

15. Podaj nazwę polskiego miasta, którego nobli-
sta w 1993 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo w 
uznaniu zasług dla kultury polskiej?

16. W którym roku Czesław Miłosz został odzna-
czony Orderem Orła Białego?

17. Jaką nagrodę otrzymał poeta w 1998 roku za 
książkę pt. „Piesek przydrożny”?

18. Podaj dokładną datę i miejsce śmierci Czesła-
wa Miłosza.

19. Gdzie został pochowany poeta ?           
20. Podaj tytuł wiersza, z którego pochodzi frag-

ment:
„W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć”. 
21. Rodzina Miłoszów cieszyła się starym szlachec-

kim pochodzeniem. Jakim pieczętowała się herbem?

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

KONKURS CZYTELNICZO – LITERACKI
,,CZESŁAW MIŁOSZ – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ’’

W tegorocznej edycji „KWIETNI-
KA” czyli III OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTIWALU PIOSENKI w Kutnie, któ-
ry odbył się 9 i10 września, wystąpiło 54 
wykonawców - soliści i zespoły wokalne 
z całej Polski, wyłonione w drodze elimi-
nacji z ponad 100 zgłoszeń.

Młode wokalne talenty ocenia-
li: Janusz Tylman - przewodniczą-
cy, Magdalena Ptaszyńska, Alek-
sander Pałac,  Dariusz Sikorski. 

W wokalnych zmaganiach wzięła 
udział nasza liczna grupa bielawskich 
solistów i dwa zespoły wokalne. Był to 
nasz pierwszy konkurs w nowym roku 
szkolnym, do którego przygotowywali-
śmy się już podczas wakacji.. Poziom 
festiwalu był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Wystąpiło wielu świetnych wyko-
nawców z całej Polski. Nasi utalentowa-

„KWIETNIK” i bielawskie sukcesy ni artyści zaprezentowali się znakomicie 
i otrzymali pochlebne opinie od jurorów 
oraz zajęli czołowe lokaty. Po wysłucha-
niu wszystkich prezentacji, jury przy-
znało: SOLIŚCI DO 9 LAT - II m-ce Pa-
trycja Bzdeń, SOLIŚCI 10 – 12 LAT - I 
m-ce Weronika Makowska, SOLIŚCI 
13 – 15 LAT - I m-ce Emilia Hamerlik, 
II m-ce Karolina Łopuch, SOLIŚCI 16 
-19 LAT - I m-ce Patrycja Mizerska, 
ZESPÓŁ WOKALNY DO 12 LAT - II 
m-ce Farcik, ZESPÓŁ WOKALNY 13 – 
19 LAT - II m-ce Fall In Love.

Nasi zdolni wokaliści i zespo-
ły stanowią czołówkę polskiej gru-
py śpiewających dzieci i młodzieży. 
Promują nasze miasto w całej Pol-
sce. Opiekunem utalentowanych 
wykonawców jest Pani Anna Lutz. 

Koncert Galowy będzie moż-
na zobaczyć w TVP2.

Fundacja na rzecz Odzysku Alu-
miniowych Puszek po Napojach RE-
CAL ma ciekawą propozycję dla aktyw-
nych użytkowników Internetu, którzy 
posiadają wiedzę w zakresie tworze-
nia stron www. Mianowicie zaprasza 
do udziału w konkursie polegającym 
na opracowaniu własnych stron inter-
netowych promujących recykling alu-
miniowych puszek po napojach. Trze-
ba wpaść na ciekawy pomysł strony i 
poszukać trochę ciekawych informacji 
o recyklingu alu-puszek. Strony inter-
netowe muszą się znaleźć na oficjalnej 
stronie placówki, do której uczęszcza 
uczeń lub uczniowie (grupa opracowu-
jąca strony internetowe to maksymal-
nie 10 osób + nauczyciel).

Celem konkursu jest upo-
wszechnianie wiedzy na temat re-
cyklingu i potrzeby jego stosowania 
wśród uczniów i ich rodziców oraz 
mobilizacja młodych ludzi do twór-
czego myślenia i współpracy w gru-

Konkurs „Aluminiowa strona recyklingu” dla 
uczniów w wieku 12-19 lat

pie nad projektem. Ważne jest to, 
aby poprzez pozytywny przekaz za-
chęcać do recyklingu i przedstawić 
swoje (placówki) osiągnięcia w tym 
zakresie. Ciekawa oprawa graficz-
ne to na pewno dodatkowe punkty 
w ocenie. Dodatkowo punktowane 
będą ciekawostki na temat alumi-
nium, aluminiowych puszek do na-
pojów oraz ich recyklingu.

Przesłanie gotowych stron in-
ternetowych odbywa się za pośred-
nictwem e-maila oraz pocztą trady-
cyjną. Termin zgłaszania gotowych 
stron internetowych upływa w dniu 
31 października 2011 roku o godzi-
nie 16.00. Ocenie podlegają: zawar-
tość merytoryczna, pomysłowość i 
innowacyjność, zawartość graficzna, 
przejrzystość treści, uwzględnienie 
ciekawostek na temat aluminium, 

aluminiowych puszek do napojów 
oraz ich recyklingu.

Nagrody są przewidziane dla 
pierwszych 5 miejsc. Będą to od-
twarzacze mp4 (o pojemności 4 lub 
2GB) oraz przenośne pamięci Pen-
Drive (o pojemności 8GB, 4GB lub 
2GB), koszulki, smycze na klucze, 
puszki-skarbonki oraz publikacje na 
CD od Portalu eduinfo.pl Wydawnic-
twa Verlag Dashofer, który jest Pa-
tronem Medialnym konkursu.

Osobą udzielającą wszelkich 
informacji oraz odpowiedzialną za 
organizację konkursu jest Artur Ło-
bocki - członek zarządu Fundacji 
RECAL tel. 605 591 865, e-mail: 
artur.lobocki@recal.pl. Pełny tekst 
Regulaminu oraz formularz zgło-
szeniowy jest dostępny na stronie 
internetowej www.recal.pl.
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Zapraszamy Absolwentów
na obchody 60-lecia

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Absolwenci
Wyższej Szkoły Rolniczej, 
Akademii Rolniczej, 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
W tym roku nasza uczelnia obchodzi 60-lecie swego istnienia. W 

związku z tym jest wyjątkowa okazja do spotkania się w większym gronie 
absolwentów naszej Alma Mater. 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach zarówno absolwentów, 
pracowników jak i studentów naszej uczelni (Wyższej Szkoły Rolniczej, 
Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Zjazd Absolwentów, który organizuje Stowarzyszenie Absolwentów 
UP odbędzie się 15 października 2011 r. o godz. 11.00 – w Auli Jana 
Pawła II w gmachu Centrum Dydaktyczno-Naukowym we Wrocławiu przy 
pl. Grunwaldzkim 24A. Pragniemy zaprosić na to spotkanie absolwen-
tów wszystkich roczników i wydziałów z okresu 60-lecia istnienia 
naszej Uczelni. 

Program zjazdu
Otwarcie - prof. dr hab. Jerzy Bieniek Prezes SAUP 
Wystąpienie JM Rektora UP prof. dr hab. Romana Kołacza
Prezentacja filmu „60 lat. Z myślą o przyszłości”
Wykład prof. dr hab. Ryszarda Badury
Wystąpienia gości
Zwiedzanie uczelni
Po zjeździe odbędzie się spotkanie towarzyskie - piknik w ogrodach 

Pałacu Pawłowickiego 15.10.2011. godz. 14.00, na które zapraszamy 
Was wraz z rodzinami. 

Wśród atrakcji nie zabraknie występów uczelnianych zespołów arty-
stycznych, będzie kiermasz wyrobów regionalnych naszych Absolwentów i 
nie tylko oraz wiele innych ciekawych wydarzeń między innymi będzie moż-
liwość lotu balonem.

Prosimy o powiadomienie o naszym spotkaniu absolwentów, z któ-
rymi utrzymujecie koleżeńskie kontakty. Jeśli planujesz udział w zjeździe 
absolwentów prosimy o niezobowiązujące potwierdzenie na adres email: 
saar@up.wroc.pl lub tel. 71-3205721.

Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego
Prezes Zarządu 
prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek

W niedzielę, 19 września, w 
Szklarskiej Porębie zakończył się 
XIX Ogólnopolski Górski Harcerski 
Rajd Granica. 

11 patroli rywalizowało na tra-
sie Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej 
zorganizowanej przez 42 DW GROT 
pod komendą phm. Anny Sylwe-
strzak przy współudziale 108 wro-
cławskiej drużyny czerwonych be-
retów. Tradycyjnie walka o podium 
była bardzo zacięta. Nagrody dla 
zwycięzców ufundował senator Sta-
nisław Jurcewicz.

I miejsce z ilością 81,5 pkt. 
przypadło 19 DHSG „Zlotki” ze Świ-
noujścia, II miejsce uzyskując 80,5 
pkt. zajął patrol „Rozkmina” z Luba-
nia, III miejsce z dorobkiem 78 pkt. 

Świnoujście górą w Karkonoszach
zajęła 4 DW „Pantery” z Głogowa.

Zwycięzcy tras walczyli o ty-
tuł najlepszego patrolu rajdowego 
w sobotnich finałach. Dopingowane 
przez całą Trasę IV „Zlotki” zajęły II 
miejsce w ogólnej klasyfikacji Rajdu.

Po wieczornym koncercie ze-
społu „Dom o zielonych progach” 
tradycyjnie odbył się nocny turniej 
koszykówki, zorganizowany przez 
trasę dzierżoniowską. 8 drużyn wal-
czyło o puchar i piłkę do koszyków-
ki. Tradycyjnie już zwyciężył patrol 
Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej tym 
razem pod nazwą „Loża Szyder-
ców”. Rajd zakończył uroczysty apel 
z udziałem władz harcerskich, gości 
i sponsorów.

www.dzierzoniow.zhp.pl

6-bój młodzików w Zielonej 
Górze

 Bardzo dobrze, mimo nie-
sprzyjającej, wietrznej pogody, spi-
sali się w 6-boju młodzicy ULKS 
Muflon Bielawa. Zawody były roz-
grywane w Zielonej Górze. Michał 
Karaś zajął 2-gie miejsce, a Piotr 
Prokop był 3-ci. Michał poprawił re-
kordy życiowe w rzucie oszczepem 
– 39.09 m. pchnięciu kulą – 10.80 m 
i w biegu na 1000 metrów 3:13.43 
min. Łącznie zdobył 3062 punk-
ty. Bardzo udanie startował Piotrek 
uzyskując wyniki: w biegu na 100 
metrów – 12.26 sek, skoku w dal – 
5.72 m, pchnięciu kulą – 10.30 m, w 
rzucie oszczepem 38.34 m, w biegu 
na 1000 metrów 3:01.26 min oraz w 
6-boju 3043 punkty. Jednak bardzo 
pechowy bieg na 110 metrów przez 
płotki uniemożliwił mu wygranie ca-
łych zawodów. Wynik Piotra na płot-
kach to 20.10 sek. 

*****
TRANSGRANICZNY WIELO-

BÓJ W ZGORZELCU
Cztery osoby z Muflona uczest-

niczyły w obozie kadry młodzików 
Dolnego Śląska w Zgorzelcu. Pod-
sumowaniem obozu były zawody 
w Zgorzelcu rozegrane 27 sierpnia. 
Były to zawody zorganizowane pod 
hasłem „transgraniczny wielobój”, w 
którym brali udział zawodnicy z Pol-

ski, Czech oraz Niemiec. Pomimo 
zmęczenia po intensywnym obozie, 
młodzicy bardzo dobrze reprezen-
towali nasz klub. Adrian Świerczyń-
ski wynikiem 10.57 m ustanowił re-
kord życiowy w pchnięciu kulą. Piotr 
Prokop wystartował w skoku w dal i 
w rzucie oszczepem uzyskując ko-
lejno 5.46 m i 38.40 m. W biegu na 
110 m przez płotki startował Michał 
Karaś, który ustanowił rekord życio-
wy czasem 16.39 sek. Michał rzu-
cał również dyskiem, a jego wynik 
to 34.98 m. Bardzo zadowolona ze 
startu była Milena Zając startująca 
w skoku o tyczce. Milena podczas 
zawodów dwukrotnie poprawiła do-
tychczasowy rekord życiowy, który 
obecnie wynosi 2.40 m. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy nowych re-
kordów życiowych!!!

*****
MITYNG LEKKOATLETYCZ-

NY „SPORT I ZDROWIE” WE 
WROCŁAWIU

10 września zawodnicy Muflo-
na Bielawa startowali na zawodach 
we Wrocławiu. Bardzo dobry start za-
notował Damian Tomalik, który wy-
nikiem 2.00 m w skoku wzwyż usta-
nowił rekord życiowy oraz poprawił 
rekord klubu juniorów. Wynikiem tym 
zajął I miejsce. W tej samej konku-
rencji startował także młodzik - Ad-

Startowali Mufloniści rian Niewiadomski uzyskując wynik 
1.60 m. W kolejnej konkurencji, tj. 
biegu na 100 m, uczestniczyli Piotr 
Kuśnierz i Adrian Świerczyński. Pio-
trek uzyskał jeden z lepszych wyni-
ków w tym sezonie 11.35 sek. Wy-
nik ten uplasował go na II miejscu, 
Adrian pobiegł 12.07sek. Niestety, 
podczas biegu uległ kontuzji i jego 
start w mistrzostwach makroregionu 
młodzików jest wykluczony. Dwa re-
kordy życiowe poprawił Patryk Sze-
liga, który pchnął kulę na odległość 
9.85 m oraz w rzucie dyskiem wyni-
kiem 36.35 m. W rzucie oszczepem 
młodzików najdalej z Muflonów rzu-
cił Piotr Prokop - 38.34 m. Zaraz za 
nim był Adrian Niewiadomski z wyni-
kiem 37.28 m. W skoku o tyczce star-
towała Milena Zając, która wynikiem 
2.40 m wyrównała swój rekord życio-
wy. Michał Karaś oraz Piotr Prokop 
startowali również w skoku o tyczce 
uzyskując 2.40 m. Wynik ten to nowy 
rekord życiowy Michała. Ten sam za-
wodnik zajął pierwsze miejsce w bie-
gu młodzików na 110 m przez płotki z 
czasem 16.44 sek. Wszystkim Muflo-
nom gratulujemy udanego startu.

*****
BIEG SOLIDARNOŚCI WE 

WROCŁAWIU
Podczas rozgrywanego w dniu 

3 września biegu SOLIDARNOŚĆI 
na dystansie 5,2 km, zawodniczka 
ULKS Muflon Bielawa - Paulina Sa-
rat, zajęła 3-cie miejsce w kategorii 
K-20. Gratulujemy

7 września nasza drużyna 
udała się do Wrocławia na sparing 
z II-go ligową drużyną KS Gwardia 
Wrocław, którą prowadzi były repre-
zentant Polski Ireneusz Kłos. W hali 
przy ulicy Krupniczej to Bielawianka 
okazała się nieco lepsza, zarówno 
jeśli chodzi o wynik, jak i samą grę.

Pierwszy set to praktycznie gra 
punkt za punkt i gdy wydawało się, 
że tak będzie do końca seta, wów-
czas kilka mocnych zagrywek Gwar-
dzistów oraz popsute ataki naszych 
zawodników sprawiły, że straciliśmy 
4 punkty z rzędu i w konsekwencji 
przegraliśmy tego seta do 22.

Na początku drugiego seta 
zespół Gwardii Wrocław wypraco-
wał sobie kliku punktową przewagę, 
którą kontrolowali do samego koń-
ca. Gdy nasza drużyna dochodzi-
ła Gwardię, wówczas następował 
przestój w grze Bielawianki, po czym 
strata ponownie wynosiła 3-4 punk-
ty. W połowie drugiego seta trener 
Andrzej Zemanek dokonał zmiany 
na pozycji atakującego. Na parkiecie 
pojawił się wówczas Dawid Pacioch, 
który zmienił Pawła Dobrzańskiego i 
mimo że pierwsze jego ataki nie były 
zbyt udane, to w kolejnych akcjach 
było już zdecydowanie lepiej.

Set trzeci i czwarty to już zde-
cydowana przewaga naszej drużyny 
w każdym elemencie, co pokazują 
wyniki w danych partiach: wygrane 
do 16-tu i 18-tu mówią same za sie-
bie. W secie czwartym na parkiecie 
pojawił się drugi rozgrywający, kapi-
tan Bielawianki - Krzysztof Strycz-
niewicz zmieniając grającego od 
początku Bartosz Jerzyka i trzeba 
przyznać, że po jego wejściu gra wy-
glądał równie dobrze jak w poprzed-
nim secie. Naszym zawodnikom sie-
działa zagrywka, większość z nich 
zagrywała trudne piłki z wyskoku, co 
bardzo utrudniało przyjęcie i roze-
granie Wrocławianom.

Doświadczeni ostatnim spa-
ringiem z Victorią Wałbrzych (zde-
cydowana przegrana Bielawianki w 
tie-breaku) nasi zawodnicy wyszli 
bardziej skoncentrowani do ostat-
niej partii. Trener Kłos także nie 
chciał dać za wygraną i wystawił do 
gry swoją pierwszą szóstkę. Jednak 
nic to nie dało na rozkręconą „bie-
lawską karuzelę”, albowiem set ten 
od początku do końca toczył się pod 
dyktando naszej drużyny. Pierwsze 
trzy punkty zdobyliśmy po blokach 
naszych zawodników a mecz zakoń-

czył asem serwisowym bardzo do-
brze dysponowany w tym spotkaniu 
Dawid Pacioch.

KS Gwardia Wrocław - Biela-
wianka Bester 2:3 (22, 21, -16, -18, -9)

Bielawianka wystąpiła w skła-
dzie: R. Michalik, P. Skibicki, K. 
Kurpiel, P. Borkowski, B. Jerzyk, 
P. Dobrzański, M. Malczewski (li-
bero) oraz W. Malczewski, B. Szy-
meczko, D. Pacioch, K. Strycznie-
wicz, M. Polakowski, B. Świgoń.

Trener Andrzej Zemanek w 
trakcie spotkania rotował składem i 
dał pograć wszystkim będącym na 
tym sparingu zawodnikom. Szkoda 
tylko, że w tym dniu zabrakło nasze-
go drugiego libero Jarosława Bu-
dzińskiego, albowiem trener chciał 
spróbować gry z dwoma zawodni-
kami na tej pozycji. Należy pochwa-
lić całą drużynę za tą wygraną, bez 
wskazywania konkretnych osób, bo 
każdy zagrał na bardzo dobrym po-
ziomie.

*****
Wygrany kolejny sparing 

seniorów Bielawianki Bester
Pierwsza drużyna Bielawian-

ki Bester Bielawa rozegrała kolejny 
mecz kontrolny przed rozpoczyna-
jącym się sezonem ligowym. Tym 
razem nasi siatkarze w piątek 16 

września wybrali się na sparing do 
III ligowego Ikara Legnica, z którym 
przyjdzie nam toczyć pojedynki tak-
że w lidze.

Mecz ten rozpoczął się od prze-
wagi Legniczan, którzy mocno i sku-
tecznie zagrywali, co spowodowało, 
że odrzucili naszych od siatki. Bie-
lawianka zagrała zbyt nerwowo, ser-
wowaliśmy niepewnie i tym samym 
pierwsza partia padła łupem Ikara.

Pozostałe trzy sety toczyły się 
już jednak od samego początku do 
końca pod nasze dyktando. Prze-
bieg wszystkich tych trzech partii 
był podobny, wypracowanie przez 
naszą drużynę przewagi w począt-
kowej fazie seta, a potem jej kon-
trolowanie do samego końca. Na-
leży dodać, że trener Zemanek dał 
pograć wszystkim obecnym na spa-
ringu zawodnikom, a obraz gry cały 
czas wyglądał niezmiennie.

IKAR LEGNICA - BIELAWIAN-
KA BESTER 1:3 (23, -17, -22, -17)

Bielawianka wystąpiła w skła-
dzie: B. Jerzyk, P. Skibicki, B. Szy-
meczko, K. Kurpiel, P. Borkowski, 
P. Dobrzański, J. Budziński (libero) 
oraz K. Stryczniewicz, D. Pacioch, 
M. Polakowski.

Zarząd Klubu Sportowego 
Bielawianka-Bester Bielawa

Bielawianka pokonała w sparingu Gwardię Wrocław

Bezpłatne zajęcia z nordic walking w 
Bielawie

Ogromnym powodzeniem cieszą się zajęcia nordic walking, zorgani-
zowane przez OSiR w Bielawie, które prowadzi instruktor Tadeusz Gonet. 
W związku z tym zostały uruchomione 3 terminy w tygodniu. Zajęcia odby-
wają się w poniedziałki, środy i piątki od godziny 17 do 19. 

Informujemy, że zajęcia z instruktorem są bezpłatne. 
Wyruszamy spod pływalni Aquarius. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy „spaceru-

jących z kijkami” po atrakcyjnych trasach to przyjdź, serdecznie zapraszamy, szczegó-
łowe informacje tel. 74 833 95 10 i na naszej stronie internetowej www.osir.bielawa.pl

Instruktor: Tadeusz Gonet tel. 500 211 826

W dniach 17-18 września w 
Szwajcarskiej miejscowości Morges 
odbyły się Mistrzostwa Europy w bra-
zylijskim Jiu Jitsu. W zawodach tych 
wystartowało dwóch zawodników z 
Zapaśniczego Klubu Sportowego 
„Bielawianka” Bielawa: Bartłomiej 
Grabowski oraz Norbert Warchoł.

Bartłomiej Grabowski, na co 
dzień uczeń Zespołu Szkół nr 2 
Dzierżoniowie, startował w kategorii 
niebieskich pasów – 64kg. Dla na-
szego zawodnika był to pierwszy tak 
poważny turniej tej rangi. Bartłomiej 
po raz kolejny pokazał wielkie serce 
oraz ambicje do walki i z mistrzostw 
powrócił z brązowym medalem. 

Drugi nasz zawodnik a zara-
zem walczący trener, Norbert War-
choł, na co dzień nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej nr 10 w Bielawie z Od-
działami Sportowymi, walczył w ka-
tegorii purpurowych pasów – 70kg. 
Norbert po raz kolejny pokazał swój 
wysoki sportowy poziom i również 
jak jego kolega z klubu zdobył brą-

Brązowi Fighterzy!
zowy medal. Jest to ogromny sukces 
naszych zawodników!

- Zawody uważam za bardzo 
udane, gdyż udało mi się zdobyć upra-
gniony medal.  Ciężko trenowałem 
całe wakacje, aby móc wywalczyć ten 
medal. Chciałbym podziękować moje-
mu Tacie, który wspiera mnie w cięż-
kich chwilach i pomaga mi treningach. 
Oczywiście chciałem podziękować 
mojemu trenerowi że pomógł mi osią-
gnąć taki cel – Bartłomiej Grabowski.

- Mistrzostwa były dla nas bar-
dzo udane. Za cel postawiliśmy sobie 
wywalczenie medalu. Myślę, że na-
sze ciężkie treningi oraz cykl trenin-
gowy sprawdził się idealnie. Chciał-
bym podziękować Arkadiuszowi 
Rogowskiemu i jego firmie POWE-
RZONE za dostarczenie nam suple-
mentów sportowych, które znacznie 
nam pomogły w przygotowaniu do 
tych zawodów. Zachęcam młodzież z 
naszego powiatu do treningów w na-
szej grupie sportowej, gdyż jak widać 
sukces sportowy jest na wyciągnięcie 
ręki – powiedział Norbert Warchoł
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w Warszawie. 
Studia w zakre-
sie gry na for-
tepianie odbył 
pod kierunkiem 
prof. Elżbiety 
Tarnawskiej. W 
ramach studiów 
pianistycznych 
zajęcia z kame-
ralistyki forte-
pianowej reali-
zował w klasie 
prof. Jerzego 

Marchwińskiego oraz prof. Mai No-
sowskiej. Dodatkowo kształcił się w 
grze na organach pod kierunkiem 
ad. Piotra Wilczyńskiego. Ukończył 
studia podyplomowe w zakresie ka-
meralistyki fortepianowej w klasie 
prof. Mai Nosowskiej. Biorąc udział 
w mistrzowskich kursach pianistycz-
nych i kameralnych pracował pod 
kierunkiem takich artystów jak: Ema-
nuel Ax, Andrzej Bauer, Christiane 
Edinger, Paul Gulda, Tomasz Her-
but, Piotr Janosik, Szymon Krzeszo-
wiec, Aleksiej Orłowiecki, Alicja Pa-
leta-Bugaj, Wiesław Rekucki, Einar 
Steen-Nøkleberg, Jerzy Sterczyń-
ski, Andrzej Tatarski, Roman To-
tenberg, Waldemar Wojtal. Uczest-
nicząc w konkursach zdobył m. in. 
następujące nagrody: III nagroda na 
XV Międzynarodowym Międzyuczel-
nianym Konkursie Zespołów Kame-
ralnych im. Kiejstuta Bacewicza w 
Łodzi (2004r.); II nagroda (I nie przy-
znano) na Ogólnopolskim Konkursie 
Pianistycznym w Koninie (2000r.); 
IV miejsce na Ogólnopolskich Prze-
słuchaniach Uczniów Klas Forte-
pianu Szkół Muzycznych II stopnia 
w Warszawie (2000r.); II nagroda 
na Śląskim Konkursie Pianistycz-
nym w Zabrzu (1997r.). Jako soli-
sta i kameralista występował w wie-
lu miejscach w Polsce i za granicą. 
Trzykrotnie brał udział w Międzyna-
rodowym Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej im. Księżnej Daisy w Książu i 
Pszczynie. Wielokrotnie występował 
na koncertach w ramach festiwalu 
„Muzyka w Zabytkowych Kościołach 
i Wnętrzach Księstwa Nyskiego”. 
Jest nauczycielem w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II st. im. W. Lu-
tosławskiego w Nysie oraz Państwo-
wej Szkole Muzycznej I st. im. Jerze-
go Hellera w Głuchołazach. 

19.00 – otwarcie wystawy fo-
tograficznej „Bielawianie z wizytą u 
Jana Pawła II w Watykanie” – nawy 
boczne kościoła pw.WNMP w Bie-
lawie. Wystawa czynna do 16 paź-
dziernika.

5  października  (środa)
17.00 – „Art – Studio” z Miero-

szowa wystawa prac artystycznych 
o tematyce sakralnej w ramach  XXII 
Polsko Czeskich Dni Kultury - Gale-
ria „Korytarz” 

8 października (sobota)
10.00 – Inauguracja roku aka-

demickiego Bielawskiego  Uniw-
ersytetu Trzeciego Wieku -  Te-
atr kino Mokis

15 października (sobota)
11.30 -  Jubileuszowa Gala 

z okazji 65 - lecia Zespołu Szkół z 
udziałem władz i zaproszonych go-
ści - Teatr-kino MOKiS  

16 października (niedziela)
21.00- zakończenie obchodów 

Polsko Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej w Bielawie przy pomniku 
Jana Pawła II  - koncert z okazji Dnia 
Papieskiego z udziałem wszystkich 
bielawskich parafii.

21.37- wspólna modlitwa - 
skwer księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego

W dniu 18 września w sali 
TKKF w Bielawie odbył się drugi tur-
niej tenisa stołowego z cyklu Grand 
Prix. 

Uzyskane wyniki: 
- kategoria dziewczęta KA-

DETKI + JUNIORKI - 1 miejsce 
Aneta Gadomska (Zespół Szkół Nr 
2 w Dzierżoniowie), 2 miejsce Ali-
cja Makles (Bielawa), 3 miejsce 
Angelika Piasek (Zespół Szkół Nr 
2 w Dzierżoniowie), 4 miejsce Ka-
mila Jasińska (Zespół Szkół Nr 2 w 
Dzierżoniowie), 5-6 miejsce Karoli-
na Radulewicz (Raszówka) i Emilia 
Madej (Pieszyce), 7-8 miejsce Anna 
Mucha (Pieszyce) i Barbara Gadom-
ska (Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżonio-
wie), 9-10 miejsce Patrycja Zabawa 
(Bielawa) i Justyna Sochacka (Bie-
lawa), 

- kategoria JUNIORZY + KA-
DECI - 1 miejsce Kacper Drzyzga 
(Lubiatów), 2 miejsce Patryk Hajduk 
(Kozieniec), 3 miejsce Andrzej Cie-
śla (Myśliszów), 

- kategoria SENIORZY - 1 
miejsce: Paweł Pośpiech (Bielawa), 
2 miejsce Artur Gendera (Bielawa), 
3 miejsce Tomasz Radulewicz (Ra-
szówka), 4 miejsce Paweł Sochacki 
(Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie), 

- kategoria OLDBOJE - 1 miej-
sce Artur Krasucki (Bielawa), 2 miej-
sce Janusz Dubis (Bielawa), 3 miej-
sce Józef Hajduk (Kozieniec). 

Wyniki końcowe po dwóch tur-
niejach: 

- kategoria KADETKI - 1 miej-
sce Alicja Makles (Bielawa), 2 miej-
sce Karolina Radulewicz (Raszów-
ka), 

- kategoria JUNIORKI - 1 miej-
sce Angelika Piasek (Zespół Szkół 
Nr 2 w Dzierżoniowie), 2 miejsce 

Kamila Jasińska (Zespół Szkół Nr 
2 w Dzierżoniowie), 3 miejsce Ane-
ta Gadomska (Zespół Szkół Nr 2 w 
Dzierżoniowie), 4 miejsce Barba-
ra Gadomska (Zespół Szkół Nr 2 w 
Dzierżoniowie), 5 miejsce: Emilia 
Madej (Pieszyce), 6 miejsce: Anna 
Mucha (Pieszyce), 7-8 miejsce Pa-
trycja Zabawa (Bielawa) i Justyna 
Sochacka (Bielawa), 

- kategoria KADECI - 1 miejsce 
Kacper Drzyzga (Lubiatów), 2 miej-
sce Rafał Kalota (Niemcza), 3 miej-
sce Krystian Ochał (Zespół Szkół Nr 
2 w Dzierżoniowie), 

- kategoria JUNIORZY - 1 
miejsce Patryk Hajduk (Kozieniec), 2 
miejsce Krystian Kalota (Niemcza), 3 
miejsce Andrzej Cieśla (Myśliszów), 
4 miejsce Mateusz Dorożała (Zespół 
Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie) 

- kategoria SENIORZY - 1 
miejsce Artur Gendera (Bielawa), 
2 miejsce Paweł Sochacki (Zespół 
Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie), 3 miej-
sce Paweł Pośpiech (Bielawa), 4 
miejsce Tomasz Radulewicz (Ra-
szówka), 

- kategoria OLDBOJE - 1 miej-
sce Artur Krasucki (Bielawa), 2 miej-
sce Janusz Dubis (Bielawa), 3 miejsce 
Józef Hajduk (Kozieniec), 4 miejsce 
Wiesław Hermann (Niemcza). 

Organizatorzy turniejów: To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej Ognisko „Sowa” w Bielawie, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżo-
niów. 

Turnieje dofinansowane przez: 
Powiat Dzierżoniowski, Gminę Bie-
lawa, Bank Spółdzielczy w Dzier-
żoniowie, Pływalnię Miejską AQU-
ARIUS w Bielawie 

Zdjęcia z turnieju na stronie in-
ternetowej www.lzsdzierzoniow.pl 

Drugi turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix zakończony

07 - 09.10
TANIEC TO MOC godz.19.00 

prod. USA
40 tanecznych ekip, 20 kra-

jów i jedna droga na szczyt. Dla 
jednych taniec to pasja, dla innych 
jedyna ucieczka. Podczas między-
narodowych mistrzostw tańca Beat 
the World stawką jest coś znacznie 
więcej niż puchar. Tam można wy-
grać marzenia i zrealizować najwięk-
sze nadzieje. W filmie zobaczymy 
całkowicie wizjonerskie połączenie 
hip hopu i parkur oraz najlepszych 
tancerzy ze wszystkich stron świa-
ta, taki jak: Flying Steps czy Pink La-
dies.

14 – 16.10
KUBUŚ I PRZYJACIELE 

godz.17.00 prod. USA
Ulubieniec wszystkich dzieci, 

największy fan miodu i nic-nie-ro-
bienia powraca do kin w klasycznej 
animacji. Kolejnego leniwego dnia 
w Stuwiekowym Lesie Kubuś wybie-
ra się na poszukiwanie ukochanego 
miodku. Jako że jego rozumek nie 
jest zbyt wielki, przekręca znacze-
nie wiadomości, którą zostawił mu 
Krzyś. Według Kubusia wynika z 
niej, że jego przyjaciel został porwa-
ny przez tajemniczego stwora Ben-
dezara.

O PÓŁNOCY W PARYŻU 
godz.19.00 prod. USA

Niedawno zaręczona para, 
Inez (Rachel McAdams - „Sherlock 
Holmes”, „Polowanie na druhny”) i 
Gil (Owen Wilson - „Poznaj moich 
rodziców”, „Polowanie na druhny”) 
przybywają do światowej stolicy ro-
mansu, planując ślub. Jednak wier-
ność zakochanych zostanie wysta-
wiona na ciężką próbę, gdy na ich 
drodze pojawią się wyrafinowany 
znawca sztuki Paul (Michael She-
en - „Królowa”, „Saga Zmierzch”) 
oraz tajemnicza i zmysłowa muza 
Adriana (Marion Cotillard, nagrodzo-
na Oscarem za „Niczego nie żału-
ję – Edith Piaf”, gwiazda „Incepcji” i 
„Nine: Dziewięć”), a po czarujących 
zakątkach Paryża zacznie oprowa-
dzać ich sama Carla Bruni.

                             kom lg

2 października (niedziela)
15.30 – PAN TADEUSZ SZER-

MER – (dla tych co nie widzieli) po-
kaz filmu dokumentalnego Kingi Ko-
walczyk o zasłużonym mieszkańcu 
Bielawy. Po projekcji spotkanie z re-
żyserem  –  wstęp wolny - Teatr-kino 
MOKiS

18.30 – Koncert Oratoryjno-
-Kantatowy w ramach  XXII Polsko 
Czeskich Dni Kultury Chrześcijań-
skiej. Wystąpią: Joanna Morawska–
Protasiuk – sopran koloraturowy i 
Dominik Zabłocki – organy. Wstęp 
wolny - Kościół pw. Ducha Świetego 
w Bielawie ul. Słowiańskiej

O artystach ;
Joanna Morawska (Pro-

tasiuk) – sopran koloraturowy 
A b s o l w e n t -
ka Wydzia-
łu Wokalne-
go Akademii 
M u z y c z n e j 
im. Frydery-
ka Chopina w 
klasie śpiewu 
prof. Urszuli 
Trawińskiej – 
Moroz. Studia 
ukończyła z 
wyróżnieniem.

W latach 1997–2002 studio-
wała dziennikarstwo na Uniwer-
sytecie Warszawskim, który ukoń-
czyła również z wyróżnieniem. W 
2005 roku była stypendystką Mi-
nistra Kultury. Brała udział w se-
minariach wokalnych i kursach 
mistrzowskich prowadzonych 
przez: Alberto Zeddę, Rockwella 
Blake’a, Liobe Braun (Bachowska 
Akademia Muzyczna), Ursulę Fil-
ge, Ryszarda Karczykowskiego, 
Donalda Maxwella (National Ope-
ra Studio) Urszulę Kryger, Boże-
nę Harasimowicz-Haas, Halinę 
Łukomską oraz Jagnę Sokorską 
- Kwika.

Jest Absolwentką studiów 
podyplomowych w Konserwato-
rium Krakowskim im. Witolda Lu-
tosławskiego w klasie wykł. Arsena 
Szkurhana. Współpracuje z Operą 
Śląską w Bytomiu i Operą Nova w 
Bydgoszczy (Partia Królowej Nocy 
w operze „Czarodziejski Flet” W.A-
.Mozarta).

W latach 2006 – 2009 prowa-
dziła klasę śpiewu oraz zajęcia z 
emisji głosu w Prywatnej Szkole Mu-
zycznej I i II st. Bartłomieja Budzyń-
skiego.

W ramach projektu „Śpiewa-
jąca Polska” organizowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury, prowa-
dzi zajęcia z zakresu emisji głosu dla 
dyrygentów. Od sierpnia 2008 roku 
prowadzi zajęcia z emisji w Chórze 
Akademickim Politechniki Warszaw-
skiej. Współpracowała i współpracu-
je z takimi kompozytorami i muzy-
kami jak: Augustyn Bloch, Andrzej 
Kurylewicz (Piwnica Artystyczna u 
Kurylewiczów), Dominik Zabłocki i 
Michał Sławecki. Na swoim koncie 
ma liczne koncerty kameralne i ora-
toryjne w Akademii Muzycznej, War-
szawskim Towarzystwie Muzycznym 
oraz w wielu kościołach w Polsce, 
Austrii i Anglii (coroczny cykl koncer-
tów adwentowych i wielkopostnych).

W repertuarze Artystki znajdu-
ją się partie operowe, a także ora-
toryjno – kantatowe, a obejmuje on 
muzykę od doby baroku (Bach, Ha-
endel, Vivaldi) do współczesności 
(Lutosławski, Britten, Poulenc). Po-
siada także bogaty repertuar pieśni.

Dominik Zabłocki - ukończył 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
st. im. W. Lutosławskiego w Nysie 
w klasie fortepianu mgr Lucyny Dą-
browskiej. Następnie kształcił się w 
Akademii Muzycznej im. F. Chopina 

Mokis informuje i zaprasza 

I  Ty  możesz  
zostać  mistrzem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Bielawie oraz  arcymistrz Stanisław 
Urbanek zapraszają dzieci i doro-
słych do udziału w  zajęciach w war-
cabach. 

Zajęcia odbywają się :
Poniedziałek 14.35 – 17.00 

Szkoła  Społeczna  
Wtorek 14.00 – 16.00 Szkoła  

Społeczna
Środa 15.00 – 16.00 Szkoła  

Podstawowa  nr 7
Czwartek 15.00 – 16.00 Szko-

ła  Podstawowa  nr 4
Piątek 14.00 – 15.00 Szkoła  

Podstawowa  nr 10
16.00 – 19.00 Gimnazjum nr 2
Na zajęciach nauczysz się de-

biutów, zasad rozgrywania partii, kom-
binacji i wielu ciekawych rozwiązań.

Informacje : 
OSiR w Bielawie dział sportu 

tel. 74 833 95 10 , 
Stanisław Urbanek tel. 605 

851 940,
www.osir.bielawa.pl
PRZYJDŻ ● ZAGRAJ ●  

ZOSTAŃ  MISTRZEM

TO  NIC  NIE  KOSZTUJE

Dnia 17 września odbył się 
w Jeleniej Górze Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy „O Złoty Pas’’,  
w Ramach Międzywojewódzkiej 
Ligi Dzieci i Młodzików w Zapa-
sach Styl Klasyczny, w którym z 
niemałymi sukcesami brali udział 
zawodnicy ZKS Bielawianka Bie-
lawa. Na szesnastu zawodników  
trzynastu punktowało i zdobywa-
ło medale. Nasz klub reprezento-
wali: grupa starsza - Romanowicz 
Daniel, Sieradzki Patryk, Majkut 
Grzegorz, Habas Sebastian, Ło-
paczyk Tymoteusz, Magdziarz Ad-
rian, grupa młodsza - Blesmano-
wicz Adrian, Kazubek Przemysław, 
Adamski Krystian, Krążałek Jakub, 
Moskal Sebastian, Wojtala Kamil 
Dębski Oskar, Szyngier Sebastian, 
Suchecki Wojciech.

Zajęte miejsca.
Grupa Starsza: Sieradzki Pa-

tryk I miejsce kat. wag 35 kg, Habas 
Sebastian I miejsce kat. wag 66kg, 
Łopaczyk Tymoteusz I miejsce kat. 
wag 73kg, Adrian Magdziarz I miej-
sce kat. wag 32kg, Romanowicz Da-
niel III miejsce kat. wag 46kg,

Majkut Grzegorz III miejsce 
kat. wag 38 kg.

Grupa Młodsza: Adamski Krystian 
II miejsce kat. wag 32 kg, Krążałek Ja-
kub II miejsce kat. wag 38 kg, Suchec-
ki Wojciech III miejsce kat. wag +60 kg,

Szyngier Sebastian III miejsce 
kat. wag 60 kg.

Trenerzy i Opiekunowie: Wła-
dysław Stolarczyk, Kamila Tygielska, 
Artur Czypionka, Jacek Zamirski, 
Roman Olbryś i Tomasz Jasiński.

    Opracował Grzegorz Majkut

Udany powrót zapaśników 
po długiej przerwie wakacyjnej


