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W ramach realizowanego w mieście Projektu Diora, mającego na celu promocję Dzierżoniowa i 
przypomnienie historii zakładów radiowych biblioteka przygotowała coś specjalnego – grę plan-
szową dla rodzin. Turniej rozegrany zostanie w bibliotece. W zależności od liczby zgłoszeń turniej 
będzie przeprowadzony w kilku turach lub jednego dnia. Finał planowany jest na przełomie maja i 
czerwca podczas Dni Dzierżoniowa. Zgłoś się! Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Dzie-
cięco-Młodzieżowym w godzinach pracy biblioteki lub pod nr tel.: 74 64 64 645.

Co wiesz o Diorze?

DZIERŻONIÓW

7Więcej czytaj na
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AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ
- stacjonarne punkty dystrybucji (kioski / sklepy / instytucje)
- gazeta również rozdawana do ręki

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Czekamy na pierwsze 
kroki Tosi

5 kwietnia dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 70 latka, który miał przy sobie narkotyki. Dalsze czynności 
wykazały, że zajmował się także ich dystrybucją. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty.
Dzierżoniowscy policjanci, 5 kwietnia zatrzymali mężczyznę, który w miejscu zamieszkania posiadał am-
fetaminę i dopalacze. Zadziwiającym był wiek posiadacza środków odurzających wynoszący 70 lat. Dalsze 
czynności funkcjonariuszy pozwoliły na zebranie materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie 
kolejnego zarzutu. Senior zajmował się także dystrybucją narkotyków a jego klientką była małoletnia dziew-
czynka.
6 kwietnia mężczyzna usłyszał zarzuty udzielania narkotyków małoletniemu i ich posiadania, za co grozi 
kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Senior dilerem

DZIERŻONIÓW

Już wiadomo, że dziewczynka z Bielawy, dla której wszyscy zbierali 
pieniądze będzie operowana w Stanach Zjednoczonych
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Bielawa

„Przysiadaki” na bielawskich przystankach miejskich
W ostatnich dniach, na 
kilku przystankach au-
tobusowych w Bielawie, 
pojawiły się przysiadaki. 
Co to takiego? Najpro-
ściej rzecz biorąc, są to 
podpórki, zamontowa-
ne z przeznaczeniem 
przede wszystkim dla 
osób starszych i nie-
pełnosprawnych. Jest 
to pierwsze tego typu 
udogodnienie w regio-
nie, podczas gdy u na-
szych zagranicznych są-
siadów, np. w Belgii czy 
Holandii, to rozwiązanie 
stosowane od dawna. 

Przysiadaki pojawiły 
się w Bielawie wzdłuż 
ulicy Andersa, na wy-
sokości bloków nr 1 i 9 
na osiedlu XXV lecia, na 
ulicy Żeromskiego – na-
przeciwko wieżowców, 
a także na ulicy Pia-
stowskiej - naprzeciwko 
Poczty Polskiej.

Zadanie zrealizowane 
było na wniosek Rady 
Seniorów, a pomysło-
dawcą projektu był 
Urząd Miejski w Biela-
wie. 

UM BIELAWA

VIII edycja Konkursu Wiedzy o Historii, Geografii i Społeczności 
Powiatu Dzierżoniowskiego „Moja gmina, mój powiat”

27. marca w Zespole Szkół 
i Placówek Kształcenia Za-
wodowego w Bielawie w ra-
mach powiatowego grantu 
oświatowego odbył się VIII. 
Powiatowy Konkurs o Histo-
rii, Geografii i Społeczności 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
„Moja gmina, mój powiat” 
skierowany do uczniów szkół 
średnich. Jego organizatorami 
byli nauczyciele: mgr Bogumił 
Jendraszczyk oraz mgr Sylwia 
Sołtysik. W zmaganiach wzię-
ły udział trzy wytypowane w 
eliminacjach wewnątrzszkol-
nych drużyny, które udzielały 
odpowiedzi na pytania do-
tyczące przyrody, zabytków, 
symboli, tras turystycznych, 
samorządu oraz mieszkańców 
ziemi dzierżoniowskiej. 

Formuła konkursu polegała 
na prezentowaniu pytań w 
formie slajdów wyświetlanych 
na ekranie. Towarzyszyły im 
fotografie dokumentujące 
przeszłość oraz teraźniejszość 
naszego powiatu. Pośród nich 
można było zobaczyć ponie-

mieckie pocztówki, autorskie 
zdjęcia nauczycieli ZSiPKZ 
przedstawiające szatę przy-
rodniczą Gór Sowich czy fo-
tografie istniejących do dziś 
zabytkowych rezydencji leżą-
cych w okolicach Dzierżonio-
wa. 

Wielu uczestników mogło w 
ten sposób nie tylko utrwalić, 
ale także poszerzyć swą wie-
dzę, tym bardziej, że sposób 
przeprowadzania zawodów 
umożliwiał na bieżąco konfro-
nowanie udzielanych odpo-
wiedzi z punktacją jury. I tak 
na możliwą do zdobycia liczbę 
78 pkt. reprezentacja Liceum 
Ogólnokształcącego w Bie-
lawie zdobyła 51 pkt., Zespół 
Szkół nr 3 z Dzierżoniowa 50 
pkt., a Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie 45 pkt. Rywalizacja 
zatem była zacięta. Gratuluje-
my zwycięzcom i zapraszamy 
za rok

UM BIELAWA
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Bielawa

Bielawa wokalną stolicą Polski
Od 7 do 8 kwietnia Bielawa go-
ściła dzieci i młodzież z całej 
Polski. To wszystko za sprawą I 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki „Dolnośląska Nutka”. Głów-
nym organizatorami Festiwalu 
było Miasto Bielawa oraz Bielaw-
ska Agencja Rozwoju Lokalnego. 
Kierownikiem artystycznym tej 
imprezy był natomiast Robert 
Letniowski.

7 kwietnia w Sali Widowiskowej 
Dolnośląskiego Inkubatora Art-
-Przedsiębiorczości zaprezen-
towało się 117 wokalistów, wy-
łonionych w drodze eliminacji z 
grupy 232 zgłoszonych piosen-
karzy. 

Na scenie w Bielawie stanęli 
przedstawiciele ponad 60 miast 
i miejscowości ze wszystkich 
regionów kraju. Wśród nich nie 
zabrakło reprezentantów Biela-
wy i powiatu dzierżoniowskie-
go. Przesłuchania konkursowe 
trwały w sobotę ponad 11 go-
dzin. Jurorzy Festiwalu: Grażyna 
Łobaszewska, Magdalena Pta-
szyńska, Jerzy Petersburski Jr 
i Szymon Wydra, mieli bardzo 
trudne zadanie, ponieważ z tak 
licznej grupy świetnych wyko-
nawców musieli wyłonić laure-
atów trzech pierwszych miejsc w 
czterech kategoriach wiekowych 
od 6 do 16 lat.

Podczas pokonkursowego spo-
tkania z uczestnikami w Sali kon-
ferencyjnej Art-Inkubatora, jury 
komplementowało uczestników 
przede wszystkim za warsztat 
wokalny i umiejętność autopre-
zentacji. Festiwal zakończyła 
uroczysta gala, podczas której 
zaprezentowali się nie tylko mło-
dzi wokaliści, ale też zaproszone 
gwiazdy.

Publiczność, która wypełniła 
salę widowiskową po brzegi, 
mogła więc wysłuchać utworów 
w wykonaniu Magdaleny Pta-
szyńskiej, przy akompaniamen-
cie Jerzego Petersburskiego oraz 

recitalu ikony polskiej sceny mu-
zycznej, Grażyny Łobaszewskiej.

Podczas gali nie zabrakło rów-
nież podziękowań dla głównych 
sponsorów, a także dla innych 
firm i osób bez których to wyda-
rzenie nie doszło by do skutku. 
Szczególne podziękowania skie-
rowano do Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, za pomoc przy orga-
nizacji festiwalu.

Nagrody rzeczowe i finansowe 
dla najlepszych wykonawców 
wręczali przedstawiciele organi-
zatorów: Burmistrz Miasta Biela-
wy Piotr Łyżwa i Prezes Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Stanisław Jurcewicz. 

Festiwal odbywał się pod hono-
rowym Patronatem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, 
który był jednocześnie fundato-
rem nagród rzeczowych.

Nagrody finansowe za zajęcie 
pierwszych miejsc w trzech kate-
goriach ufundowali: radny Rady 
Miejskiej Krzysztof Molasy, radny 
powiatu dzierżoniowskiego Ja-
cek Grzebieluch i prezes Bielaw-
skiej Agencji Rozwoju Lokalnego 
Stanisław Jurcewicz.

Każdy uczestnik otrzymał upo-
minki, materiały promocyjne 
o Bielawie i okolicy, miał moż-
liwość skorzystania z basenu i 
zwiedzenia Szkoły Leśnej oraz 
spacerowania po naszym mie-
ście i okolicy.

Podczas integracyjnego spo-
tkania nasi goście dziękowali za 
świetną atmosferę, bardzo dobrą 
organizację i deklarowali, że po-
wrócą do Bielawy za rok.

fot. Paweł Kużmicki
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Dzierżoniów

Stoiska dla Debiutów – szansa na świetną reklamę

„Debiuty” to firmy prowadzące 
działalność nie dłużej niż 3 lata i 
biorące debiutujące na Prezenta-
cjach. W tej kategorii koszt zabu-
dowanego stoiska (pow 12 m²) to 
1,23 zł. Z tej możliwości skorzy-
stać mogą w pierwszej kolejności 
firmy z Dzierżoniowa. Można to 
zrobić 13 kwietnia. Jeżeli po tym 
dniu zostaną jeszcze wolne sto-
iska będą one dostępne dla firm 
spoza naszego miasta. 

Dzierżoniowskie Prezentacje pro-
mują gospodarkę Ziemi Dzier-
żoniowskiej, wytwarzane u nas 
produkty i oferowane usługi. To 
przestrzeń do pokazywania ty-
siącom odwiedzających swojej 
oferty i możliwość nawiązywania 
kontaktów biznesowych, a dla 
przedsiębiorców rozpoczyna-
jących lub otwierających swoje 
nowe biznesy to również najlep-
sza forma reklamy.

Niemal wszystkie stoiska na Dzierżoniowskich 
Prezentacjach są już zarezerwowane. Z możliwości 
pokazania swojej oferty co najmniej kilku 
tysiącom potencjalnych klientów mogą jeszcze 
skorzystać nowe dzierżoniowskie firmy. To oferta na 
specjalnych warunkach.

DZIERŻONIÓW
BIZNES

Grad medali dla naszych pływaków!
Nasz klub reprezentowało 19 
zawodników, podopiecznych 
trenera Andrzeja Wojtala. Igor 
Wierzbicki zdobył dwa medale, 
złoty na dystansie 50m stylem 
dowolnym (33,61) i srebrny na 
dystansie 50m stylem motylko-
wym (39,07). Wiktoria Bejster 
zdobyła srebrny medal na dy-
stansie 50m stylem dowolnym 
(30,49) a rywalizację na dystan-
sie 50m stylem grzbietowym 
z czasem 36,32 zakończyła na 
czwartym miejscu. Julia Kule-
ta zdobyła brązowy medal na 
dystansie 50m stylem grzbie-
towym z czasem 34,71. Paulina 
Porębska zajęła dwa piąte miej-
sca na dystansach, 50m stylem 
dowolnym (30,65) i 50m stylem 
motylkowym (33,57).

Paweł Juraszek zdobył złote me-
dale na dystansach 50m (22,14) i 
100m (49,82) stylem dowolnym i 
50m stylem klasycznym (28,60). 
Srebrny medal wywalczył na dy-
stansie 100m stylem klasycznym 
(1:03,20). Kacper Dereń zdobył 
trzy medale, złoty na dystan-
sie 100m stylem motylkowym 
(55,79)  i dwa srebrne na dystan-
sie 50m stylem motylkowym 
(25,39) i 100m stylem dowolnym 
(52,55). Jakub Bielski zdobył 
dwa medale, srebrny na dystan-
sie 100m stylem motylkowym 
(58,10) i brązowy na dystansie 
100m stylem dowolnym (53,91), 
a dystans 50m stylem motylko-
wym z czasem 26,48 ukończył 
na czwartym miejscu. Sztafety 
4x50m stylem dowolnym w skła-

dzie  Bejster Wiktoria, Wierzbic-
ka Liliana, Kuleta Julia, Porębska 
Paulina zajęły drugie miejsce 
kończąc rywalizację z czasem 
2:05,16.

W punktacji wielobojowej, w 
kategorii open, Paweł Juraszek 
zajął pierwsze miejsce a Kacper 
Dereń – trzecie.

Sztachelek Miłosz, Magdalena 
Ramilowska, Aleksandra Dudziń-
ska, Daria Siejk, Oskar Szuster, 
Kacper Tatarzyn, Kut Mateusz, 
Michalkiewicz Jakub, Nawrot 
Hanna i Żebrowska Paulina uzy-
skali dobre wyniki, poprawiając 
swoje rekordy życiowe.

DZIERŻONIÓW
SPORT

Trzynaście medali, w tym cztery złote, siedem srebrnych i dwa brązowe przywieźli z Karkonoskiego Pucharu 
Sprintu pływacy z dzierżoniowskiego klubu Dziewiątka. W zawodach w Jeleniej Górze udział wzięło 267 
zawodników z 24 klubów. 

Dorota Wellman w Dzierżoniowie! - III DFBiM 28 kwietnia
Program eventu wypełniony jest 
po brzegi, a wśród Prelegentów 
znaleźli się tym razem m.in: Ja-
kub B. Bączek, Dorota Wellman, 
Ewa Foley, Paweł Tkaczyk, Sylwia 
Królikowska i wiele innych zna-
nych postaci.

To wyjątkowy dzień dla każdej 
osoby, która szuka w życiu inspi-
racji, ale także nowych kontak-
tów biznesowych, bo specjalnie 
wydzielona strefa networkingu 
będzie w tym roku doskonałym 
miejscem dla przedsiębiorców 
do wymiany wizytówek. Na 
uczestników wydarzenia czeka 
cały dzień atrakcji, catering, na-
grody w konkursie wizytówko-
wym, a przede wszystkim 100% 
inspiracji i motywacji.

Muzyczną gwiazdą tegoroczne-
go wydarzenia jest MESAJAH.

Już po raz 3 do Dzierżoniowa przyjadą goście z całej Polski na Dolnośląskie Forum Biznesu i Motywacji - 
największy event motywacyjno biznesowy na Dolnym Śląsku, który odbędzie się 28 kwietnia w Kinoteatrze 
„Zbyszek”.
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Dzierżoniów

O Ikarach i nie tylko w finale konkursu mitologicznego

W rozgrywkach finałowych brało 
udział 2 uczniów z każdej placów-
ki. Finał  składał się z trzech części 
: pisemnej, ustnej i prezentacji. 
Część pierwsza to „Mitologia bez 
tajemnic – konkurs  wiedzy mito-
logicznej. Druga  - „ Z wizytą na 
Olimpie – poznajmy bogów grec-
kich” to prezentacja stroju dla 
wybranego boga i autoprezen-
tacja bóstwa.  Maksymalnie  w 
konkurencjach indywidualnych 
konkursowicze mogli uzyskać 72 
punkty. Najlepsi okazali się: Be-
ata Kuczak (SP 9 Dzierżoniów - 65 

punktów), Kamil Kulawik (SP 10  
Bielawa - 63  punkty) oraz Mar-
ta Szewczyk (SP 10 Bielawa- 61 
punktów). Wyróżnienia , które 
otrzymały: Hanna Janiec, Natalia 
Nalewka i Antonina Gendasz.

Uczestnicy walczyli także druży-
nowo. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z SP 9 w Dzierżoniowie , 
drugie miejsce drużyna z SP 10  w 
Bielawie, a trzecia była drużyna  z 
SP w Piławie Dolnej.

10 finalistów z pięciu szkół walczyło o nagrody i 
najlepsze miejsca w XVIII Powiatowym Konkursie 
Mitologicznym w Szkole Podstawowej nr 9 im. 
Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie. Zwycięzcy 
musieli wykazać się znajomością bogów greckich, 
zwyczajów na Olimpie a nawet strojów.

DZIERŻONIÓW
EDUKACJA

Pasje to moc zmieniania siebie i otoczenia

Już w ten weekend Adrian Piwnik 
wystartuje w amerykańskim Orlan-
do w Mistrzostwach Świata w Spor-
towym Układaniu Kubków na Czas. 
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 ma 
już na swoim koncie kilka Otworzy 
się w nowym okniesukcesów w tej 
dyscyplinie, m.in. drugie miejsce 
Mistrzostw Polski. 

Swoją sportową pasję z konieczną 
w tej dyscyplinie determinacją kon-
tynuuje pan Marian Kołodziejski, 
od lat zajmujący czołowe miejsca w 

największych polskich maratonach 
rowerowych. W tym roku nasz wy-
jątkowy i niezwykle aktywny senior 
po raz kolejny wystartuje w cyklu 
Pucharu Polski. 

Dzierżoniów pojawi się także na 
trasach rajdowych. To za sprawą 
duetu Klimuntowski & Kuklewski 
Rally Team, który będzie reprezen-
tował nasze miasto w co najmniej 
ośmiu tegorocznych dolnośląskich 
rajdach samochodowych.

Dzięki pasjonatom graffiti i wraca-

jącym do mody mozaikom w Dzier-
żoniowie pojawią się artystyczne 
nawiązania do Diory i jej historii. 
Anna Pyrak planuje wykonanie mo-
zaiki przedstawiającej stare diorow-
skie radio na tle w barw miasta, a 
Roman Mrozowski przygotowuje 
„diorowskie” graffiti. Te działania 
świetnie uzupełnią realizowany od 
ubiegłego roku Projekt Diora,  słu-
żący ocaleniu wspomnień o byłych 
zakładach radiowych i tworzących 
go mieszkańcach.

Dofinansowanie udzielone w tym 
roku pozwoliło już na wsparcie 
dzierżoniowian tworzących zespół 
Ewenement Plus, który z sukcesami 
wystartował w festiwalu tanecznym 
„Rytm Ulicy”, zdobywając w Pile 
drugie miejsce w kategorii Forma-
cje 30+. 

W Dzierżoniowie Pełnym Pasji 2018 
jest także grupa muzyków szuka-
jąca miejsca do organizowania cy-
klicznych jam session oraz chcąca 
pokazywać różnym grupom miesz-

kańców siłę wspólnego muzyko-
wania i grania na instrumentach 
jako świetnego sposobu na relaks 
i wspólne spędzanie czasu. Jere-
miasz Kędzierski to z kolei obiecu-
jący wiolonczelista, który będzie 
promował Dzierżoniów na swoich 
koncertach.   

O tym, co wiąże się z poszczególny-
mi  działaniami, będziemy pisać w 
kolejnych informacjach, przybliża-
jących ciekawe pasje mieszkańców 
Dzierżoniowa.

Mieszkańcy Dzierżoniowa powalczą w 
mistrzostwach świata, będą się ścigać 
w rajdach i nietypowych maratonach, 
ozdabiać miasto, jednocześnie 
pokazując diorowskie tradycje, 
zachęcać mieszkańców do sięgania 
po instrumenty oraz do wspólnego 
muzykowania. To wszystko dzięki 
programowi „Dzierżoniów Pełen Pasji”.

Fotowoltaika w Dzierżoniowie – trwa ocena wniosków
Mieszkańcy chcący montować 
w swoich domach nowoczesne 
instalacje fotowoltaiczne z 85% 
dofinansowaniem już niebawem 
otrzymają indywidualne decyzje 
o rozstrzygnięciach konkurso-
wych.
Dotyczy to osób, które zgłosiły 
chęć udziału w projekcie i których 
domy spełniają techniczne wy-
magania. 36 wniosków złożonych 
przez mieszkańców Dzierżoniowa 
ocenianych jest teraz pod wzglę-
dem formalnym. Kolejnym eta-
pem będzie ocena merytoryczna.  

Do mieszkańców, których wnioski 
wymagają uzupełnienia w naj-
bliższym czasie wysłana zostanie 
indywidualna korespondencja. 
Trafi ona na wskazany adres ma-
ilowy, dlatego bardzo prosimy o 
regularne sprawdzanie swoich 
skrzynek pocztowych i możliwie 
najszybsze uzupełnienie brakują-
cych danych. 

Ocena wszystkich wniosków, zło-
żonych w całym województwie 
potrwa do początku maja . Doty-
czy to 561 mieszkańców Dolnego 
Śląska.

O dofinansowanie instalacji foto-
woltaicznych mieszkańcy mogli 

wnioskować w ramach projektu 
partnerskiego „Regionalny Pro-
gram Energetyki Prosumenckiej 
– mikroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzinnych 
na terenie wybranych gmin Dol-
nego Śląska”, którego liderem jest 
Oddział Terenowy Stowarzyszenia 
Wolna Przedsiębiorczość z siedzi-
bą w Świdnicy.



6 Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu

1 Maja przypada Święto Pracy, obchodzo-
ne w wielu krajach świata, upamiętniające  
strajk robotników  w Chicago z 1886 roku 
– protest brutalnie stłumiony przez policję.                                                                                                                               
Po raz pierwszy święto 1 Maja obchodzo-
no w 1890 roku,  między innymi   w Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. Organi-
zowane  w tym dniu demonstracje przy-
czyniły się do radykalizacji ruchów robot-
niczych. Początkowo  nielegalne , zostały 
później w wielu krajach oficjalnie uznane.                                                                                                                               
1 Maja wszedł do tradycji ruchu socja-
listycznego, a  w Polsce od 1950 roku 
stał się świętem państwowym. I tak 
jest do dziś. 1 Maja obchodzony jako 
Święto Pracy jest także katolickim świę-
tem Józefa Robotnika (Rzemieślnika) 
– patrona ludzi pracujących. Tego dnia 
podkreśla się szczególną rolę pracy 
w życiu i rozwoju każdego człowieka.                                                                                                                                  
Święty Józef był mężem Maryi. Jego świę-
to obchodzimy dwa razy w roku: 19 mar-
ca – jako oblubieńca Matki Bożej, i 1 maja 
jako wzór i patrona ludzi pracujących.                                                                                                                               
1maja  Kościół w sposób szczególny 
pragnie zwrócić uwagę na pracę ludz-
ką, zarówno w aspekcie wartości chrze-
ścijańskich, jak i społecznych, ogólno 
-ludzkich i narodowych. Od 2004 roku  
jest to również dzień , który upamiętnia 
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.                                                                                                                        
Dzisiaj Święto Pracy w Polsce jest obcho-
dzone w różny sposób.  Są miasta, w któ-
rych organizowane są pochody pod ha-
słem, np.: ,, Przywróćmy godną pracę”.
Uczestnicy pochodów i wieców przy-
pominają , że należy walczyć o prawa 
pracownicze, jak również o wolność i 
prawa obywatelskie, o godność ludzką.                                                                                                                                    
1 maja to czas, który powinien zo-
stać  wykorzystany do refleksji m.in. 
nad tym,  co zostało z tych lat, gdy 
obowiązywała polityka pełnego za-
trudnienia, gdy była stabilność pracy.                                                                                                                 
Dzisiaj Polska jest liderem w Unii 
Europejskiej w liczbie umów śmie-
ciowych. Umów bez żadnej gwa-
rancji, umów bez prawa do wy-
poczynku ( do ani jednego dnia 
płatnego urlopu w ciągu roku ), umów 
bez żadnych zabezpieczeń socjalnych, 
( nawet bez prawa do choćby części 
wynagrodzenia na wypadek choroby).                                                                                                                           
W Polsce ponad 2 miliony osób zatrudnio-
nych na umowach pracuje więcej niż 8 go-
dzin. Jest to powodowane,  między innymi  
brakiem związków zawodowych w wielu 
zakładach prywatnych. Zakłady prywatne 
nie akceptują związków zawodowych, dla-
tego lewica wspiera ich podstawową dzia-
łalność. Jeżeli mówi się o ośmiogodzinnym 
dniu pracy, to nie można zapomnieć o god-
nym wynagrodzeniu za wykonaną pracę.                                                                                                
O to samo upominali się robotnicy sto 
lat temu, gdy walczyli o godne i lepsze                  
warunki w pracy i wynagrodzenia za pra-
cę. Nie zaprzepaśćmy ich postępowej my-
śli, trudu walki. Polska lewica wprowadziła  
naszą ojczyznę do Unii Europejskiej, mamy 
prawo domagać się poszanowania praw 
pracowniczych zgodnie z europejskimi za-
sadami, mamy prawo do europejskich płac.                                                                                                                                            
Do  równej płacy i równych szans awan-
su dla kobiet.  Dziś walka o wolność 
ma twarz kobiety, i tę walkę należy 
wspierać. Równa praca, równa płaca!                                                                                                  
Wypracowane dobro powinno być 
dzielone sprawiedliwie, więc należa-
łoby dokonać  zmian w podatkach.                                                                                                                         
Polakom należy zaproponować ogra-
niczenie sfer biedy, której nie da się 
pokonać bez zmian w podatkach.                                                                                                           
Co stoi na przeszkodzie, aby najbogatsi np. 
osiągający przychód większy niż    200 000 
złotych zapłacili  40 % podatek PIT ?
A co stoi na przeszkodzie, aby kwota wol-
na od podatku wynosiła  24 000 złotych i 
każdy Polak, który zarabia najmniej nie 
płacił od tego podatku? Może należałoby 
wreszcie obniżyć podatek VAT z 23 do 21 
procent ! Niepokojący i wręcz żenujący 
jest stosunek do sytuacji potrzeb ludzi 
starszych, którym podwyższa się świad-
czenia emerytalne i rentowe o przysło-
wiowe ,,złotówki ”. Nadal też wymaga 
się od nich, by opłacali podatek! Lista 
należnych człowiekowi praw jest długa 
i można by je długo jeszcze przytaczać.                                                                                                                                  
Bo to jest taki dzień w roku,  gdy bar-

dzo chcemy, aby: ośmiogodzinny po-
byt dziecka w przedszkolu i żłobku był 
darmowy, aby starsze pokolenie zostało 
objęte uczciwą opieką geriatryczną, aby 
zasiłek pielęgnacyjny był podwyższony, 
a program 500+  poprawiany, uzupełnia-
ny był gwarancją, że będzie istniał bez 
względu na to, kto w kraju będzie rządził 
w przyszłości, a opieka dentystyczna i 
opieka lekarska była  w każdej szkole, 
żeby miasta przeznaczały więcej pienię-
dzy na rozwój budownictwa komunalne-
go i na remonty mieszkań komunalnych.                                                                                                                          
Nie wolno zapominać również o tym, że 
w Polsce prawie dwa miliony ludzi jest bez 
pracy, że wielu Polaków zmuszonych jest 
opuścić kraj, rodzinę w celu poszukiwania 
pracy. Człowiek nie może, nie powinien 
pozostawać bez pracy. W swojej ojczyźnie 
ma prawo do godnego dostępu do pracy.                                                                                                                           
Sojusz Lewicy Demokratycznej zwiera  
również swoje szeregi, bo jako jedyna 

partia broni ludzi, których państwo oszu-
kuje, okrada, z którymi zawiera umowę, 
by jej potem nie dotrzymywać . Dotyczy 
to, między innymi  byłych funkcjonariu-
szy, pracowników służb mundurowych 
jak i garniturowych. Dziś lewica jest po-
trzebna tak samo, jak była potrzebna 
100 i więcej lat temu.  Czas, kiedy lewicy 
można było mniej , skończył się. Świę-
to Pracy to dzień przeznaczony rów-
nież na wypoczynek. Kalendarz temu 
sprzyja, bo początek maja zawsze jest 
dla pracujących „długim weekendem ”.                                                                                                     
Rada Powiatowa  Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej w Dzierżoniowie i Rada 
Miejska SLD  w Bielawie organizuje po 
raz 18. ,, Majówkę z SLD, czyli piknik re-
kreacyjno  - sportowy dla Wszystkich ”.  
Tradycyjnie głównym miejscem pikniku 
jest teren wokół Jeziora Bielawskiego przy 
ulicy Wysokiej 1 w Bielawie.  Majówka z 
SLD na stałe wpisała się w kalendarz im-
prez organizowanych w Bielawie i nigdy 
główny organizator Majówki, tj. Sojusz 
Lewicy Demokratycznej nie wykorzy-
stywał pikniku do celów politycznych.                                                                                                                                    
Jakie atrakcje zostały przygotowane na 
Majówkę w tym roku ? 
Organizatorzy zawsze starają się tak 
ułożyć program aby zadowolić wszyst-
kich od 2 lat do 102 lat, aby każdy, kto 
w tym dniu od godziny 12.00 do godzi-
ny 20.00 odwiedzi teren festynu wokół 
Jeziora Bielawskiego, znalazł dla siebie  
w programie interesujące go pozycje.                                                                                      
Dla każdego przygotowano coś miłego.                                                                                                 
Zawody, pokazy, turnieje sportowe ,któ-
re zawsze na Majówce cieszyły się dużą 
popularnością , będą kontynuowane  i 
nie tylko ze względu na okazałe pucha-
ry za zajęcie I ,II , III miejsca, ale dlatego 
,że brały udział w nich również druży-
ny      spoza  powiatu dzierżoniowskiego 
.                                                                                        W pro-
gramie tradycyjnie nie zabraknie zawodów 
sportowych, odbędą się : otwarte zawody 
spławikowe w klasyfikacji drużynowej i 

indywidualnej, turniej koszykówki ulicz-
nej, a w ramach promocji siatkówki od-
będzie się turniej plażowej piłki siatkowej.                                                                                                   
W sali sportowej przy ul. Piastowskiej 
2b w Bielawie będzie można sprawdzić 
swoje celne oko, gdyż odbędą się otwar-
te zawody strzeleckie z broni pneuma-
tycznej + pistoletu. Promując wśród 
dzieci i młodzieży futbol amerykański, 
przewidziano pokaz futbolu amerykań-
skiego przez drużynę  Bielawa ,, Snakes ”.                                                                                                             
Można będzie zobaczyć samochody, które 
biorą udział w rajdach charytatywnych ,, 
Złombol ” na trasie Katowice – Włochy, Hisz-
pania, Grecja, oraz zabytkowe motocykle.                                                                                               
Będzie można  skorzystać z bezpłatnych 
rejsów żaglówką po Jeziorze Bielawskim, 
dzięki uprzejmości Bielawskiego Klubu 
Żeglarskiego ,, Wielka Sowa”.  Straż Miejska 
Bielawy zaprasza na przejażdżki łodzią pa-
trolową po Jeziorze Bielawskim.  Organiza-
torzy mają nadzieję, że będą to dla uczest-
ników przejażdżek niezapomniane chwile.                                                                                                 
Nie zabraknie pokazów,  które cieszyły 
się  dużym zainteresowaniem widzów 
wozu strażackiego i sprzętu ochotniczej 
straży pożarnej, sprzętu do udzielania 
pomocy przedmedycznej z praktyczną 
prezentacją zastosowania go przez ratow-
ników medycznych Sani- Trans- Med. Straż 
miejska Bielawy na stoisku edukacyjno 
– profilaktycznym  promować będzie bez-
pieczne zachowania nad wodą i nie tylko.                                                         
Na gry planszowe zaprasza ,, Bielawskie 
Bractwo Kości ”, które skupia się na pro-
mowaniu spędzenia czasu przy grach 
planszowych zamiast przed komputerem.                                                                                                                     
Bractwo dysponuje pokaźną kolek-
cją gier, dla osób w każdym wieku.                                                                                                              

Do wspólnej zabawy zaproszony jest 
każdy, kto ma ochotę spędzić swój wolny 
czas inaczej - z daleka od monitora, wśród 
ludzi o podobnych zainteresowaniach.                                                                                                                              
Zajęcia kreatywnej nauki matematyki, czy-
li warsztaty matematyczne „Logarytmik” 
dla najmłodszych dzieci poprowadzi Ma-
rzena Kubera, która twierdzi, że : ,, warsz-
taty mają na celu rozwijanie zdolności ma-
tematycznych już u najmłodszych dzieci, 
które poprzez zabawę  nabywają nowe 
umiejętności, uczą się samodzielnego 
myślenia a łącząc poszczególne elementy 
zdobytej wiedzy, szukają nietypowych i 
efektywnych rozwiązań zadań i proble-
mów.” 
Na Majówkowy Kiermasz Książki zapra-
szają Miejska Biblioteka Publiczna w Biela-
wie oraz Towarzystwo Przyjaciół  Bielawy. 
Kiermasz Form Balonowych przygotuje 
pracownia kostiumów i dekoracji  z Bie-
lawy przy ul. Wiejskiej 2. Kreatywna pra-
cownia ceramiki ,, Agama ” – Magdaleny 
Hryniewicz i pracownia plastyczna Iwony 
Weigelt zapraszają dzieci na zajęcia z le-
pienia gliny  i papierowej wikliny , na pro-
fesjonalne rysowanie i malowanie. Miłą 
pamiątkę z Majówki zapewni nowość na 
rynku -  fotobudka z Foto – Techni – Color.                                                                                                
Wzbogacając  co roku program o nowe 
pozycje, postanowiliśmy zaprosić do 
współpracy fundację ,, Uratuj Zabytek ”, 
która zajmuje się  przywracaniem spo-
łeczeństwu dziedzictwa narodowego w 
postaci : posiadłości ,budowli, budynków, 
dróg, szlaków i tras kolejowych, narzędzi, 
obrazów, mebli, instrumentów, strojów 
ludowych, pojazdów, rzeźb, literatury, 
poezji, spisanych podań i legend, parków, 
obiektów kultu religijnego, kościołów, 
cmentarzy, pomników przyrody, obiek-
tów militarnych łącznie z wyposażeniem 
i pojazdami, obiektów infrastruktury po-
wietrznej, lądowej, podziemnej, wodnej 
oraz podwodnej, kopalni naszego kraju od 
samego początku do czasów współcze-
snych oraz obiektów kultury materialnej 

i niematerialnej niezwiązanej z historią 
naszego kraju, które przedstawiają war-
tość historyczną , a w przyszłości mogą 
mieć znaczenie historyczne lub kulturo-
we. Chcemy, aby fundacja uczestnicząc 
w festynie , zaznaczyła swoją obecność 
, bo zabytki to nasze dziedzictwo, a ich 
stan mówi o szacunku do historii. Przy-
gotowano  wiele atrakcji dla dzieci, mię-
dzy innymi: zjeżdżalnię w dmuchanych 
zamkach, przejażdżkę konikami mecha-
nicznymi, malowanie twarzy dzieciom.                                                                                                    
Organizatorzy chcą, aby dużą radość 
dzieciom, rodzicom i dziadkom sprawiały 
występy dzieci na scenie w ramach kon-
certu „Od przedszkola do Opola”. Na scenie 
zaprezentują się wokaliści oraz zespoły 
Studia Piosenki i Tańca ,,Fart” , pod kierow-
nictwem Anny Lutz . Na estradzie koło 
fontanny wystąpią zespoły muzyczne. Pro-
gram prezentacji artystycznych został tak 
przygotowany, by każdy znalazł coś miłe-
go dla siebie. Na estradzie wystąpią zespo-
ły: Seniorzy  z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej ,, Nestor ”w Bielawie oraz chór 
,, Sonata ” pod kierownictwem Barbary Pa-
chury, zespół ludowy ,,Macieje ”z Ostroszo-
wic, ,,Bielawskie Dziołchy”, duet wokalny  
,,Maryla i  Wacław”, wokalistki Agnieszka 
Letniowska i  Ewelina Woźniak. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół disco polo „Laser”, 
który będzie zachęcał  publiczność  do 
tańca. Będzie pokaz tańca BWA Breakers 
– Grzegorza Gniweckiego . ,, Zumba ”- 
szkoła tańca Haliny Kuneckiej zaprasza 
publiczność do udziału w pokazie tańca.                                                                                                                            
W imieniu organizatorów mam zaszczyt i 
wielką przyjemność zaprosić wszystkich 
chętnych na ,, Majówkę 2018 z SLD ”, która 

odbędzie się  1 maja w Bielawie na terenie 
wokół Jeziora Bielawskiego.  Szczegółowy 
program znajduje się na wydrukowanych 
plakatach, zamieściły go lokalne media i 
portale internetowe. Za objęcie patrona-
tem medialnym Wszystkim Mediom Lokal-
nym serdecznie dziękuję. Bardzo serdecz-
nie dziękuję  Burmistrzowi Piotrowi Łyżwie  
za wyrażenie zgody na zorganizowanie Ma-
jówki i udostępnienie terenu wokół Jeziora 
Bielawskiego. Dziękuję Urzędowi Miasta 
Bielawa, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury  i 
Sztuki, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za do-
tychczasową współpracę i pomoc, a  Policji 
i Straży Miejskiej za zabezpieczenie pikni-
ku. Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim 
Darczyńcom za finansowe wsparcie. Pla-
nując organizację Majówki zabezpieczyli-
śmy własne środki pieniężne zebrane od 
członków , sympatyków i zwolenników 
SLD, ponieważ nie mamy żadnych środ-
ków pieniężnych z zewnątrz. Dziękuję 
wszystkim Osobom, Współorganizatorom  
zaangażowanym w organizację Majówki.                                                                                                   
Warto wziąć udział w pikniku, a jak szczę-
ście dopisze w losowaniu,  to można rów-
nież wylosować pamiątkowe nagrody 
rzeczowe.
Organizatorzy na miarę swoich możliwości 
zapewnili moc atrakcji, aby każdy chętny 
aktywnie wypoczywał, radośnie święto-
wał 1 Maja. Na pikniku najważniejsza dla 
organizatorów jest przyjazna rodzinna 
atmosfera, uśmiech na twarzach uczest-
ników.  Sojusz Lewicy Demokratycznej od  
lat 18  organizuje piknik dla wszystkich 
mieszkańców powiatu dzierżoniowskie-
go i dla wszystkich gości , którzy w tym 
dniu odwiedzają malowniczo położony 
teren w pobliżu Jeziora Bielawskiego. Ma-
jówka z SLD na stałe  wpisała się w kalen-
darz imprez organizowanych w Bielawie, 
co nas – organizatorów bardzo cieszy.                                                                                    
Niech się święci 1 Maja!

Adam Pajda
Radny Rady  Miejskiej Bielawy

Senior dilerem!
5 kwietnia dzierżoniowscy policjanci za-
trzymali 70 latka, który miał przy sobie 
narkotyki. Dalsze czynności wykazały, że 
zajmował się także ich dystrybucją. Po 
nocy spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszał zarzuty.

Dzierżoniowscy policjanci, 5 kwietnia 
zatrzymali mężczyznę, który w miejscu 
zamieszkania posiadał amfetaminę i do-
palacze. Zadziwiającym był wiek posia-
dacza środków odurzających wynoszący 
70 lat. Dalsze czynności funkcjonariuszy 
pozwoliły na zebranie materiału dowo-
dowego pozwalającego na przedstawie-
nie kolejnego zarzutu. Senior zajmował 
się także dystrybucją narkotyków a jego 
klientką była małoletnia dziewczynka.

6 kwietnia mężczyzna usłyszał zarzuty 
udzielania narkotyków małoletniemu i 
ich posiadania, za co grozi kara nawet 8 
lat pozbawienia wolności.

Akcja „Trzeźwy poranek” – 4 
nietrzeźwych kierowców!

6 kwietnia w godzinach rannych na te-
renie naszego powiatu po raz kolejny 
została przeprowadzona akcja „Trzeźwy 
poranek”, mająca na celu eliminację z ru-
chu drogowego osób, które zdecydowa-
ły się na jazdę samochodem będąc pod 
wpływem alkoholu. Tylko w przeciągu 
niecałych 4 godzin akcji skontrolowano 
1235 kierowców i zatrzymano 3 prawa 
jazdy.

- 1,26 promila alkoholu miał 20-letni 
mieszkaniec Dzierżoniowa, który kiero-
wał rowerem, a został skontrolowany na 
ul. Kościuszki w Dzierżoniowie o godz. 
6:00

- w tym samym miejscu o godzinie 06:45 
został zatrzymany do kontroli 37- letni 
mieszkaniec Piławy Górnej, który kiero-
wał samochodem marki saab mając 0,35 
promila alkoholu

- o 8:05 w Dzierżoniowie na ul. Kilińskie-
go policjanci zatrzymali 24-latka, który 
kierował samochodem mazda mając aż 
0,50 promila alkoholu

- w tym samym czasie na tej samej ulicy 
drugi patrol zatrzymał do kontroli 31- 
letniego mieszkańca naszego powiatu, 
który kierował samochodem marki to-
yota mając 0,33 promila alkoholu

Za kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności, nawiązka finansowa w wy-
sokości 5000 zł oraz zakaz prowadzenia 
pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. 
Kierowca, u którego stężenie alkoholu 
wyniosło poniżej 0,5 promila odpowie 
za wykroczenie.

Dzierżoniowscy policjanci już ruszyli 
z realizacją programu „Świadomy 

Junior”
Policjanci Wydziału Prewencji z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
opracowali w ostatnim czasie m.in. trzy 
programy profilaktyczne:„Świadomy 
junior’’, „Wzorowy Senior’’, „Policja prze-
ciwko przemocy w rodzinie’’. Funkcjona-
riusze dzierżoniowskiej policji już ruszyli 
z ich realizacją.

5 kwietnia dzierżoniowscy policjanci 
odwiedzili uczniów klasy piątej Szkoły 
Podstawowej numer 9. Na zajęciach 
funkcjonariusze rozmawiali o odpowie-
dzialności prawnej nieletnich, wyjaśnili 
pojęcie demoralizacji. Nie były to jedyne 
poruszane tematy. W ramach prelek-
cji omówili problematykę uzależnień i 
cyberprzemocy. Działania te policjanci 
prowadzą w ramach programu „Świado-
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Panie Adamie, co słychać w Polityce?

1 Maja  - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.                                                                                                               
Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprasza  Wszystkich na                                                                                  

Majówkę z SLD 2018 !
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Czekamy na pierwsze kroki Tosi
Już wiadomo, że dziewczynka z Bielawy, dla której wszyscy zbierali pieniądze będzie operowana 
w Stanach Zjednoczonych

Zbiórka pieniędzy na sie pomaga.pl dla malutkiej Tosi Murczak z Bielawy kończy się 25 kwietnia. Na razie na koncie jest ponad 
pół miliona złotych. Wiadomo już, że dziecko będzie operowane w Stanach. - Nie mogę doczekać się pierwszych kroków córeczki. 
W końcu ma 13 miesięcy – mówi Martyna, mama Tosi. O to, by maleńka dziewczynka mogła chodzić walczyło wiele osób z 
lokalnej społeczności. Wygląda na to, że się udało!

BIELAWA

Na leczenie specjalistyczne potrzeba 
więcej niż jest na koncie sie pomaga.
pl, ale udało się zebrać jeszcze trochę 
pieniędzy za pośrednictwem innych 
fundacji. Cel podstawowy został osią-
gnięty. Tosia pod koniec maja lub na 
początku czerwca leci z mama do Sta-
nów Zjednoczonych. Tam będzie pod-
dana specjalistycznym zabiegom,.
- Tosię czekają przynajmniej trzy ope-
racje i kilkunastotygodniowa rehabili-
tacja. Pieniądze na operacje już mamy, 

ale pozostaje koszt pobytu w USA – 
mówi Martyna Murczak.  – Dlatego 
wciąż liczymy na wpłaty, wciąż zbiera-
my pieniądze. 
W amerykańskiej klinice Tosia będzie 
miała operowane biodro i stopę. Po-
zostanie jeszcze kręgosłup. Ale mama 
dziewczynki jest pełna optymizmu i 
nadziei.
- Przed nami wielki krok, coś co wyda-
wało się nieosiągalne. Pewnie, ze SA 

obawy, ale radość jest większa. O wyjeź-
dzie myślę bardzo często, nie ukrywam, 
że stresuje się na myśl o tak długim lo-
cie, choć latanie bardzo przypadło Tosi 
do gustu. 
Tymczasem mieszkańcy regionu mają 
prawdopodobnie ostatnią szansę na 
udział w akcja przed wylotem na le-
czenie Tosi. Bliscy dziewczynki robią 
wszystko aby zebrać środki na pobyt 
w Stanach, dlatego też powstał po-
mysł kiermaszu podczas Majówki nad 

Jeziorem Bielawskim. Dzięki uprzej-
mości organizatorów wydarzenia To-
sia będzie mieć swoje stoisko. Będzie 
kolorowo, cukierkowo - zapraszamy.

(PXL)

Czasami tak jest, że trudno o temat kolejnego felieto-
nu. Czasami tak jest, że temat jest, ale trudno jest za 
niego się zabrać. Temat mam. Taki zwykły, ludzki - o 
zwykłym człowieku, którego zawsze tak postrzega-
łem i dalej tak postrzegam, choć to już nie ten sam 
kolega z zakładu pracy na Wykończalni Bieltexu, z 
którym od samego początku mojej „zawodowej ka-
riery” aż do końca Jego „zawodowej kariery” miałem 
radość i honor współpracować. 

Stanisław Wojnar – poeta.

Nie napisałem – bielawski poeta, poeta sowiogórski, 
tylko tak po prostu – poeta, bo tak najbardziej pasuje 
i tak jest właściwie. To poeta uniwersalny, wybiegają-
cy swoją poezją poza Bielawę i powiat dzierżoniow-
ski. I choć być może wiersze Stanisława nie ukazują 
się jeszcze w antologiach, to DOBRZE ŻYCZĘ, aby 
tak się stało i jestem przekonany, że to tylko kwestia 
czasu. Popieram również jedną z komentatorek na 
Facebooku, gdzie Stanisław Wojnar publikuje od ręki 
swoje napisane wiersze, że powinny być one w szkol-
nych podręcznikach. 

Kiedy rozeszły się nasze zawodowe drogi, mam wra-
żenie, że nie widzieliśmy się z dziesięć lat. Spotkali-
śmy się kiedyś przypadkowo na mieście i to Stanisław 
mnie rozpoznał. Miło spotkać kolegę. Kiedy znów 
przypadkowo się spotkamy? Stało się jednak inaczej i 
znów widzimy się często podczas promocji książek w 
naszej bibliotece i podczas różnych wykładów orga-

nizowanych przez panią dyrektor MBP Urszulę Ubych 
i pana dra Rafała Brzezińskiego. 

To właśnie pan dr Brzeziński niejako odkrył Stanisła-
wa Wojnara jako poetę i potem wkrótce został wy-
dany pierwszy tomik jego wierszy w serii „Z szuflady 
poety” pt. „Bracia mniejsi”. To był wrzesień 2014 roku. 
Promocja wspomnianego tomiku. Tam właśnie mia-
łem okazję poznać po raz kolejny swojego kolegę 
Stanisława w innej, zupełnie dla mnie niewyobrażal-
nej roli, a mianowicie roli poety. Na spotkaniu byłem 
zaskoczony i szczerze wzruszony, odkrywając w miarę 
jego trwania coś, co robi porażające wrażenie. Stani-
sław, tak jak go znałem, obracający się całe życie w 
technice, naraz objawia się jako poeta. To robi wraże-
nie. 

Podczas trwania spotkania powoli dochodziłem do 
przekonania, że Stanisław poezją żyje, oddycha, my-
śli, a nawet cierpi. Można powiedzieć w przenośni, 
że cały on jest poezją. Taka poezja, jaką tworzy Sta-
nisław Wojnar, odpowiada mi, bo ją rozumiem, bo jej 
nie trzeba tłumaczyć i zastanawiać się – co poeta miał 
na myśli, pisząc wiersz. Ta poezja dotyka tego, co nas 
otacza i czym żyjemy. Ta poezja jest szczera, czasem 
szczera aż do bólu tak, że nie ma się śmiałości zadać 
pytania związanego z wierszem – z szacunku dla 
przeżywanych przez Poetę uniesień i wrażeń. Może 
dlatego nikt na tym spotkaniu nie zadawał pytań, tyl-
ko pani Krystyna Patrzykąt, znana poetka, wygłosiła 

krótką laudację w imieniu przybyłych na spotkanie 
poetów i wszystkich zgromadzonych w uznaniu za 
to, czego byliśmy świadkami.

Dojrzała poezja Stanisława Wojnara doczekała się już 
wydania w trzech tomikach poezji. Poza wspomnia-
nym ukazały się jeszcze „Osiodłane myśli” i „Mortum 
urbi” w cyklu „Sudecka poezja i proza” wymyślonego 
przez dra Rafała Brzezińskiego. Poeta Ryszard Mie-
rzejewski w artykule „Bielawscy poeci”, który można 
przeczytać w bielawskim roczniku Bibliotheca Biela-
viana 2016, o tomiku „Osiodłane myśli” wyraża się z 
wielkim uznaniem: „… jest to książka szczególna, któ-
ra nie ma swojego odpowiednika nie tylko w polskiej, 
ale i światowej literaturze poetyckiej.” A „Mortum 
urbi” – „Martwe miasto”? To jakby przedstawienie 
tego samego tematu co w książce Krzysztofa Pludry 
„Bielawskiej bawełny blaski i cienie”, tylko poezją. Tak 
jeden jak i drugi autor byli z przemysłem bawełnia-
nym w Bielawie bezpośrednio związani i jak tysiące 
Bielawian w kilku ostatnich pokoleniach znają ból 
zaorania przemysłu bawełnianego w naszym mieście. 

Czy można powiedzieć o sobie, że jest się wielkim 
poetą, bo napisało się kilka tysięcy wartościowych 
wierszy? Stanisław Wojnar tego nie powie, bo to cią-
gle skromny człowiek, jeden z nas, zatroskany o swoją 
rodzinę, o ojczyznę, o swoje miasto, które ciągle nam 
przestawia w specyficzny sposób, wyrażając się o nim 
z troską i nadzieją. To nie Wojnar ma mówić o sobie, 

ale to my, mieszkańcy Bielawy powinniśmy mówić o 
Nim, dając tym samym świadectwo uznania dla jego 
wielkości. Jak na razie wydaje się, że w Bielawie jest 
poetą niejako komercyjnym. Dwa zaproszenia na 
sesję Rady Miejskiej, aby poczytać swoje wiersze, to 
może zbyt mało ze strony władz miasta – tak przynaj-
mniej ja to oceniam. Właściwą oceną naszego Poety 
ze strony Miasta byłoby przyznanie Stanisławowi 
Wojnarowi tytułu Honorowego Obywatela Bielawy, o 
co wnioskuję, a co już wkrótce powinno się stać, jeśli 
w naszym mieście potrafi się docenić prawdziwe od-
danie i prawdziwe poświęcenie.

W przygotowaniu są następne tomiki wierszy Stani-
sława Wojnara. Z nieukrywanym zainteresowaniem i 
dreszczykiem emocji oczekuję na kolejne spotkanie 
z Poetą w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem 
sympatyków Jego poezji. Już dzisiaj zapraszam na 
tę ucztę duchową wszystkich znajomych Stanisława, 
sympatyków jego poezji i ciekawych Jego tak wyjąt-
kowej twórczości.

A ja chylę czoło przed moim kolegą – poetą za to 
wszystko, czego przez Jego obecność w moim życiu 
doświadczyłem i za to, czego jeszcze doświadczę.

BBBS - Bielawski Bloger Bolesław Stawicki
www.boleslawstawicki.blogspot.com

DOBRZE ŻYCZĘ - Chylę czoła Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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my junior”, który ruszył w województwie 
dolnośląskim pierwszego kwietnia.

Spotkania takie jak dziś potwierdzają 
dużą wiedzę dzieci, która jest jedynie 
przypominana i systematyzowana.

Zatrzymany czternastoletni 
włamywacz, który dodatkowo 

odpowie za podpalenie pomieszczeń 
magazynowych na terenie Pieszyc.

Bielawscy policjanci zatrzymali nielet-
niego sprawcę włamań i podpalacza. 
Wobec czternastoletniego przestępcy 
Sąd Rodzinny i Nieletnich ma orzec za-
kład poprawczy.

Funkcjonariusze bielawskiego komi-
sariatu zatrzymali nieletniego sprawcę 
włamania do kontenera socjalnego, któ-
re miało miejsce 31 marca w Pieszycach. 
Czternastolatek i działający wspólnie z 
nim dorosły ukradli między innymi: 5 
litrów paliwa z kanistrem, 6 sztuk kawy, 
1 kg cukru, pęk kluczy do kłódek, pal-
nik gazowy do lutowania, powodując 
łączne straty w wysokości 320 złotych. 
Większość skradzionych przedmiotów 
policjanci odzyskali.

Dalsze czynności wykazały, że ten sam 
nieletni dokonał kradzieży z włamaniem 
do Szkoły Podstawowej numer 1 w Pie-
szycach, dokonując zaboru mienia w 
wysokości 2500 złotych, które porzucił i 
Gmina Pieszyce nie poniosła strat.

Chłopiec nie ograniczał się jedynie do 
włamań. To on był sprawcą pożaru po-
mieszczeń magazynowych znajdują-
cych się w Pieszycach, gdzie straty wy-
niosły 8000 złotych, jednak zagrożone 
było mienie wartości 5 mln złotych!

Czternastolatek czasem działał z oso-
bą dorosłą, która już usłyszała zarzuty, 
czasem z innym nieletnim, który także 
będzie odpowiadał przed sądem rodzin-
nym.

Nasz negatywny bohater był już dobrze 
znany lokalnej policji, wielokrotnie sta-
wał przed obliczem sądu. W chwili obec-
nej przebywa w schronisku dla nielet-
nich i z dużym prawdopodobieństwem 
trafi do zakładu poprawczego. 

Dzierżoniowscy policjanci 
podsumowują wzmożone działania 

związane ze świętami Wielkiej Nocy.
Wydział Ruchu Drogowego przeprowa-
dził akcję pod kryptonimem “Bezpieczny 
weekend – Wielkanoc 2018”. Została ona 
przedłużona do 3 kwietnia. W przepro-
wadzonych działaniach związanych z 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
pełnionych było 209 służb. We wspo-
mnianym okresie, doszło do jednego 
wypadku drogowego i 13 kolizji. Całe 
szczęście nie było ofiar śmiertelnych, 
jeden z uczestników doznał złamania 
kości. W trakcie świąt ujawniono 2 nie-
trzeźwych kierujących. Jednym z nich 
był 31-letni mieszkaniec Dzierżoniowa, 
którego badanie na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu dało wynik: 
2,24 promila. Nadto pojazd nie posia-
dał ważnej polisy OC jak i przeglądu. 
Drugim nietrzeźwym kierującym był 
60-latek z Dzierżoniowa, posiadający w 
wydychanym powietrzu 1,13 promila.

Policjanci zatrzymali 4 prawa jazdy. 
Dwa przypadki miały związek z prze-
kroczeniem prędkości w terenie zabu-
dowanym o ponad 50 km na godzinę 
niż pozwalają na to przepisy. W dwóch 
kolejnych przypadkach kierowcy utracili 
dokument, gdyż stracił on termin waż-
ności. Jednym z kierowców był obywatel 
Czech drugim Polak posiadający prawo 
jazdy hiszpańskie.

dalej str 10

Ruszyła modernizacja ulicy Sobieskiego w Bielawie

W kwietniu rozpoczęła się 
przebudowa ulicy Sobieskie-
go na odcinku od ulicy Grota 
Roweckiego do ulicy Sikor-
skiego. Na placu budowy 
pracują już budowlańcy oraz 
ciężki sprzęt, ale wszystko od-
bywa się na otwartym ruchu. 
Przebudowa rozpoczęła się od 
wykonywania nowych miejsc 
postojowych po obu stronach 
jezdni. 

Następnie realizowana będzie 
budowa chodników, nowej 
nawierzchni i oświetlenia. 
Zgodnie z ustaleniami inwe-
stycja powinna zostać wyko-
nana do końca lipca. Za utrud-
nienia przepraszamy.

BIELAWA
INWESTYCJE

Budżet Obywatelski Gminy 
Bielawa na 2018 rok

13 kwietnia rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Bielawa. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, do rozdyspo-
nowania na wybrane przez mieszkańców zadanie lub zadania, mamy 
150.000 złotych. 
Warto się zaangażować i zgłosić swój projekt, ponieważ za wspomnianą 
kwotę można na przykład wzbogacić swoją okolicę lub ulubione miejsce 
w mieście o plac zabaw, siłownię, ścieżkę rowerową czy zorganizować cie-
kawe wydarzenie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nad realizacją Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Bielawa czuwać będzie aplikacja internetowa. 

To właśnie za jej pomocą można zgłosić projekt oraz zagłosować na wy-
braną propozycję. Oczywiście jest również możliwość dokonania tych 
czynności w sposób papierowy (w Biurze Podawczym UM Bielawa). 
Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie i zameldowane w 
Bielawie (jedna osoba może zgłosić kilka projektów). Zasada ta dotyczy 
również mieszkańców, którzy będą chcieli w późniejszym etapie zagłoso-
wać na wybraną przez siebie propozycję (każda osoba może zagłosować 
wyłącznie jeden raz).

Telefon kontaktowy w sprawie BO: Referat Promocji UM Bielawa - e-mail: 
lmasyk@um.bielawa.pl, tel. 74 8328 735. 

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem realizacji Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2018 
rok:

- Od 13 kwietnia do 30 kwietnia: składanie przez mieszkańców propozycji 
projektów. 

- Do 7 maja: spotkanie z liderami projektów. 

- Do 8 maja: weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego i konsultacja z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miej-
skiej. 

- Do 11 maja: podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczo-
nych do głosowania i projektów odrzuconych. 

- Od 14 maja do 31 maja: głosowanie mieszkańców nad propozycjami 
projektów. 

- Do 5 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania. 

- Do 15 listopada: realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa zostanie opubliko-
wany 12 kwietnia.

Aktualne informacje na temat BO na 2018 rok znaleźć będzie można 
na stronie www.bielawa.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
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3. miejsce Atomu podczas Pucharu Polski

Przez trzy dni zawodniczki LKS 
Atom Boxmet Dzierżoniów star-
towały w Pucharze Polski w 
Pruszkowie. Start na torze kolar-
skim dla większości dziewczyn 
był debiutem w tej odmianie 
kolarstwa. Głównym celem wy-
jazdu było zdobycie cennego 
doświadczenia, które z pewno-
ścią zaprocentuje w przyszło-
ści. W wyścigu drużynowym 
na dochodzenie zawodniczki 
z Dzierżoniowa zajęły trzecie 

miejsce. W kolarskim wielobo-
ju - Omnium, na które składa się 
scratch, wyścig tempowy, austra-
lijski oraz punktowy Dorota Przę-
zak była 4, Gosia Dąbrowska 10, a 
Sara Tonder 23. 

Atomówki swoich sił również 
próbowały w sprincie indywi-
dualnym, sprincie drużynowym 
oraz wyścigu indywidualnym na 
dochodzenie.

Atomowa drużyna w składzie Sara Tonder, 
Marianna Kolinko, Małgorzata Dąbrowska oraz 
Wiktoria Zborowska zajęła trzecie miejsce w 
wyścigu drużynowym na dochodzenie podczas 
pierwszego torowego Pucharu Polski w 2018 
roku. Pozostałe kolarki z Pruszkowa przywiozły 
cenne doświadczenie.

DZIERŻONIÓW
SPORT

Nasze zapaśniczki pojadą na Mistrzostwa Europy

Zawodniczki z naszego regionu 
będą miały okazję reprezento-
wać Polskę podczas Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w 
dniach 24-28 kwietnia w Kijowie.

- Cieszę się bardzo, że kolejny rok 
młode zapaśniczki będą miały 
okazję uczestniczyć w tak wiel-
kiej imprezie jaką są Mistrzostwa 
Europy, gdyż widać, że praca w 

grupach młodzieżowych przyno-
si efekty – mówi trener Stanisław 
Warchoł.

Powołanie otrzymał również klu-
bowy Trener dziewcząt Norbert 
Warchoł.

Sylwia Martyka z dzierżoniowskiego klubu 
Junior może się pochwalić sporym osiągnięciem. 
Młoda zapaśniczka otrzymała powołanie na 
Mistrzostwa Europy Kadetek w Zapasach Kobiet. 
Razem z Sylwią do Kijowa pojedzie jej koleżanka z 
bliźniaczego klubu z Bielawy Karolina Kozłowska.

Maluszki już 
znalazły wiosnę

Pani Wiosna przyszła otoczona 
kwiatami i śpiewającymi ptasz-
kami. Dzieci powitały również 
boćka i wesołe żabki. Na krótką 
chwilę każda sala zabaw zamie-
niała się w zieloną łąkę. Maluszki 
słuchały różnorodnych dźwię-
ków – śpiewu ptaków, rechotania 
żab, bociana klekotu, szumu wio-
sennego deszczu i wiatru.

Dzieci zanim powitały wiosnę, 
pożegnały zimę staropolskim 
zwyczajem, wykonując ze swo-

imi paniami Marzannę.  Najstar-
si żłobkowicze poszli pożegnać 
Marzannę słowami: „Marzanno 
Marzanno Ty Zimowa Panno, Dzi-
siaj Cię Żegnamy, A Wiosnę Dziś 
Witamy!”

Dzieci ze Żłobka Miejskiego Nr 1 w 
Dzierżoniowie powitały słoneczną i kolorową 
Panią Wiosnę. W każdej sali pojawił się długo 
wyczekiwany gość w pięknej kwiecistej 
sukience. I choć za oknami wciąż mało 
wiosennie – u maluszków już kolorowo i 
radośnie.
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Włamanie do Galerii Bielawskiej – 
sprawca zatrzymany.

2 kwietnia doszło do włamania na teren 
Galerii Bielawskiej. Sprawca z jednego 
ze sklepów ukradł 1039 złotych. Bielaw-
scy policjanci odzyskali niemal cały łup 
a włamywacza osadzili w policyjnym 
areszcie.

Po 3:00, 2 kwietnia z placówki handlo-
wej znajdującej się na terenie galerii 
handlowej w Bielawie skradziono 1039 
złotych. Włamywacz dostał się do we-
wnątrz Galerii Bielawskiej, następnie 
otworzył kasetkę, która była w jednym 
ze sklepów. Złodziej z jej wnętrza ukradł 
1039 złotych. Bielawscy policjanci wy-
konali na miejscu czynności procesowe 
i natychmiast podjęli działania mające 
na celu zatrzymanie sprawcy. Były one 
na tyle skuteczne, że włamywacz zo-
stał zatrzymany. Okazał się nim 25 letni 
mieszkaniec naszego powiatu. Funk-
cjonariusze odzyskali niemal cały łup, 
sprawca zdążył wydać 90,20 złotych i 
trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież 
z włamaniem grozi mu kara nawet do 10 
lat pozbawienia wolności.

Kompletnie pijani kierowcy!
W ostatnim czasie policjanci zatrzymali 
dwóch kierowców, wyniki badań na za-
wartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu są zatrważające.

W ostatnim czasie policjanci powiatu 
dzierżoniowskiego zatrzymali dwóch 
nietrzeźwych kierujących, których ba-
dania alkomatem dały bardzo wysokie 
wyniki. Obaj kierujący są mieszkańcami 
naszego powiatu. Pierwszy z nich to 31 
letni mężczyzna zatrzymany 30 marca. 
Jego wynik to 2,24 promila. Na domiar 
złego wobec tego kierującego był już 
orzeczony sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. To nie był koniec problemów. 
Auto nie posiadało ważnej polisy obo-
wiązkowego ubezpieczenia i przeglądu 
technicznego. Drugim skrajnie nieod-
powiedzialnym kierowcą był 39 letni 
mężczyzna zatrzymany 3 kwietnia. Ten 
z kolei osiągnął wynik na alkomacie po-
nad 4 promile!

Jazda w takim stanie stwarzała realne 
zagrożenie dla życia i zdrowia innych 
uczestników ruchu jak i samych kieru-
jących!

Kodeks karny za jazdę samochodem w 
stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 
2 lat więzienia i utratę uprawnień do kie-
rowania nawet na 15 lat.

Zdarzenia drogowe
Około 15:30, 29 marca, na skrzyżowaniu 
ulic Ciepłowniczej i Kilińskiego w Dzier-
żoniowie doszło do kolizji drogowej. Kie-
rujący volkswagenem 75 – letni mężczy-
zna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
20 letniemu kierowcy prowadzącemu 
skodę. W wyniku zdarzenia doszło do 
zderzenia bocznego. Postępowanie w 
tej sprawie przeprowadzą dzierżoniow-
scy wykroczeniowcy.

31 marca po 19:00 na ul. Batalionów 
Chłopskich w Dzierżoniowie doszło do 
zdarzenia drogowego. Jak ustalili poli-
cjanci dzierżoniowskiej drogówki spraw-
cą był 19-letni mężczyzna  jadący bmw, 
który nie zastosował się do obowiązują-
cych znaków i doprowadził do zderze-
nia czołowego z seatem prowadzonym 
przez 22-latkę. Na sprawcę nałożono 
mandat karny.

1 kwietnia, tuż po 19:00 w Nowiźnie, 
23-letni kierujący samochodem marki 
BMW na prostym odcinku drogi z nie-
ustalonych przyczyn zjechał na pobo-
cze, a następnie do przydrożnego rowu 
gdzie doszło do przewrócenia pojazdu. 
Mężczyzna udał się prywatnym trans-
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10 KWIETNIA
na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej za-
twierdzili podział na częściowe Walne Zgroma-
dzenia spółdzielni, ustalili porządek obrad i ich 
harmonogram. Ponadto zatwierdzili sprawozda-
nie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

22 MAJA
członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z 
analizą wyników ekonomiczno-finansowych za I 
kwartał 2017 roku, a także zapoznali się ze sta-
nem zaawansowania wykonania instalacji cie-
płej wody użytkowej w zasobach spółdzielczych

10 LIPCA
nowo wybrana Rada Nadzorcza spośród swe-
go grona wybrała Prezydium RN oraz ustaliła 
składy komisji stałych RN

Sprawozdania

Aktualnie w ponad 2.550 
mieszkaniach płynie z kranów 
ciepła woda systemowa. 
Obecnie podłączane są lokale 
na os. XXV-lecia PRL, a 
wkrótce monterzy zapukają do 
mieszkań na os. Konstytucji 3 
Maja i przy ul. Żeromskiego. 
Coraz więcej jest też budynków 
w których 100% mieszkańców 
zdecydowało się na likwidację 
junkersów. Przypadki odmowy 
montażu instalacji to około 
10% mieszkań.

Często stawiane są pytania co dalej z 
takimi mieszkaniami, czy są bezpieczne, a 
w szczególności, czy nie stanowią zagro-
żenia dla sąsiadów. I tutaj odpowiedzial-

ność rozkłada się po połowie pomiędzy 
spółdzielnię, jako zarządcą nieruchomo-
ści, a użytkownika danego mieszkania, 
jako właścicielem „junkersa”. Obowiąz-
kiem spółdzielni jest kontrola i utrzy-
manie w należytym stanie technicznym 
przewodów kominowych i instalacji ga-
zowej oraz dbałość o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców, a obowiązkiem 
mieszkańca jest kontrola i utrzymanie w 
należytym stanie „junkersa” oraz montaż 
czujki czadu w mieszkaniu. Może zdarzyć 
się, że jeżeli ze względu na likwidację 
większości junkersów w pionie pozosta-
nie wpięty do komina jeden „junkers”, to 
wtedy taki przewód kominowy nie będzie 
już częścią wspólną i finansowanie np. 
wkładu kominowego – jeżeli taki zale-
ci kominiarz – obciąży już bezpośrednio 
dane mieszkanie, w którym pozostanie 
„junkers”. Natomiast w trosce o bezpie-
czeństwo wszystkich mieszkańców danej 
klatki będzie okresowo sprawdzane czy 

pozostawiony „junkers” ma ważny roczny 
przegląd wystawiony przez uprawnionego 
instalatora.

Oczywiście w każdej chwili będzie 
możliwa rezygnacja z „junkersa” i sko-
rzystanie z instalacji CWU. Do zakoń-
czenia prac i rozliczenia zadania będzie 
to możliwe w ramach wynegocjowanej 
ceny, którą pokrywa spółdzielnia z fun-
duszu remontowego. Po tym okresie nie 
będzie obowiązywać już cena wynego-
cjowana z firmą i ewentualna różnica 
pomiędzy nową ceną, a kwotą dopłaty z 
funduszu remontowego (taka sama kwota 
dla wszystkich) będzie do pokrycia przez 
mieszkańca, który zdecyduje się na likwi-
dację junkersa i podłączenie ciepłej wody. 

Z uwagi na dodatkowe koszty, które 
obciążą mieszkanie w przypadku póź-
niejszego podłączenia do instalacji cie-
płej wody, warto poważne przemyśleć 
czy decyzja o nieinstalowaniu CWU jest 
słuszna. 

Zbliżamy się do końca montażu ciepłej wody

W MINIONYCH MIESIĄCACH ZARZĄD SM NADZOROWAŁ: 

 � docieplenia budynków przy ul. Norwida 8 i ul. Prusa 6, 

 � remont wiatrołapów i ganków na os. XXV-lecia 22 kl. VI, 6C, przy ul. Norwida 4B,

 � remont schodów wejściowych na os. XXV-lecia 20 kl. VII, 22 kl. II i III, 

 � wymiana domofonów na os.XXV-lecia 22 kl. VI, 21 kl. VI, VIII i X, 2C, 3 kl. I, 

 � modernizację zieleni przy ul. Żeromskiego 37,

 � malowanie klatek schodowych na os. XXV-lecia 31 kl. I, 

 � rewitalizację terenu w rejonie os. XXV-lecia 48-52.

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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INSTALACJA CWU

Śpiewające przedszkolaki 
zapraszamy na scenę

Zapraszamy przedszkolaki 
do udziału w XXIII Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej 
„Śpiewające Brzdące”, 
który odbędzie się 
w maju. Najmłodsi 
wokaliści spotkają się 
na przesłuchaniach 
konkursowych 14 maja 
o godz. 10.00 w Klubie 
„Włókniarz”, a 25 maja 
o godz. 17.00 w Teatrze 
Robotniczym zobaczymy 
najlepszych podczas 
koncertu laureatów.

W konkursie mogą wziąć udział dzie-
ci w wieku przedszkolnym, zarówno 
uczęszczające jak i nie uczęszcza-
jące do przedszkoli. Organizatorzy 
nie ograniczają liczby dzieci zgła-
szanych na Festiwal. Przygotowany 
przez dziecko utwór może zostac za-
śpiewany solo lub zespole liczącym 
nie więcej niż cztery osoby. Zgłosze-

nia przyjmowane będą do 4 maja.

Jury przy ocenie będzie brało pod 
uwagę walory głosowe, dobór re-
pertuaru, wiek i interpretację pio-
senki przez wykonawcę. Jurorzy do 
koncertu laureatów wybiora około 
10 wokalistów. Dzieci otrzymają 
statuetki i dyplomy, a przedszkola, 
z których dzieci zakwalifikują się do 

grona laureatów – statuetki i dyplo-
my.

Organizatorami festiwalu są Spół-
dzielcze Centrum Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Bielawie i Sto-
warzyszenie Spółdzielcza Animacja 
Kulturalna w Bielawie, a współorga-
nizatorem Miejski Ośrodek Kultury i 
Sztuki w Bielawie.

Szczegółowy regulamin oraz zgło-
szenie udziału i oświadczenie są do 
pobrania na stronie Spółdzielczego 
Centrum Kultury:

www.sck.bielawa.pl

Tatiana Zawrotniak laureatką 
VIII Powiatowego Konkursu 
Matematycznego

20 marca w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Pawła II  w 
Dzierżoniowie odbył się VIII Powia-
towy Konkurs Matematyczny dla 
gimnazjalistów i siódmoklasistów 
szkół podstawowych  z powiatu 
dzierżoniowskiego oraz Ząbko-
wic Śląskich. Trzydziestu czterech 
uczniów,  wykorzystując swoją 
wiedzę matematyczną, zmagało 
się z zadaniami  konkursowymi o 
różnym stopniu trudności. 

Wielki sukces w tym konkursie od-
niosła Tatiana Zawrotniak ,uczen-
nica z Ekologicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Bielawie, która 
zdobyła I miejsce w kategorii szkól 
podstawowych.

Gratulujemy Tatianie i życzymy 
dalszych  sukcesów!

Oprac.: K. Stróżak

Bielawa na targach FOR 
BIKES w Pradze

W miniony weekend Bielawa wraz ze 
Strefą MTB Sudety i gminą Pieszyce 
promowała się na targach rowerowo-
-turystycznych For Bikes w Pradze. Oka-
zja do promocji miasta, Góry Sowich i 
tras MTB była doskonała, ponieważ od 
6 do 8 kwietnia impreza zgromadziła w 
sumie około 30 tysięcy pasjonatów ro-
werów i turystyki. For Bikes to bowiem 
jedne z największych targów rowero-
wo-turystycznych w Europie, rozpoczy-
nających kolarski sezon. Prezentowano 
tu niemal wszystko co z rowerami i tu-

rystyką związane. Ważne miejsce pod-
czas wydarzenia miały miasta, regiony i 
atrakcje, które zachęcały do odwiedze-
nia turystów właśnie na dwóch kółkach. 

Na stoisku Dolnego Śląska, Bielawa, 
Strefa MTB Sudety i gmina Pieszyce, 
prezentowały między innymi trasy ro-
werowe w Górach Sowich oraz duże 
atrakcje regionu – Wieżę na Wielkiej So-
wie i Jezioro Bielawskie. 

Oprócz tego promowane były nadcho-
dzące imprezy sportowe.
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Wygrana 
Bielawianki

W pierwszym meczu domowym rundy wiosennej Bie-
lawianka Bielawa pokonała Karolinę Jaworzyna Śląska 
4:0 (3:0). Już w drugiej minucie spotkania bramkę dla 
gospodarzy zdobył Bartek Tomkiewicz, który ponow-
nie w 26 minucie strzelił gola. Na 3:0 wynik podwyższył 

Piotr Prokop w 35 minucie spotkania. W drugiej połowie 
meczu Marcos Pauli dołożył 4 bramkę i z tym wynikiem 
piłkarze Bielawianki zakończyli spotkanie. Na uwagę za-
sługuje postawa Bartka Cegiełki który zaliczył dzisiaj aż 
4 asysty.
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Raport
policyjny

portem do szpitala we Wrocławiu. Postę-
powanie prowadzi Komenda Powiatowa 
Policji w Dzierżoniowie.

Upadek z wyskości
29 marca w Dzierżoniowie na ul. No-
wowiejskiej 62-letni mężczyzna praw-
dopodobnie nie utrzymał równowagi 
w wyniku, czego wypadł przez barierkę 
znajdującą się na klatce schodowej. Po-
szkodowany został zabrany przez po-
gotowie ratunkowe. Trwają czynności 
mające na celu ustalenie szczegółów 
zdarzenia.

Policjanci przyjechali na czas
1 kwietnia dzierżoniowscy policjanci 
udali się do starszej, samotnie miesz-
kającej kobiety. Na miejscu usłyszeli z 
mieszkania hałas, jednak nikt nie otwie-
rał. Podjęli decyzję o wejściu do we-
wnątrz. Zastali nieprzytomną kobietę i 
wezwali pogotowie ratunkowe. Do cza-
su przyjazdu karetki kobieta odzyskała 
świadomość, jednak konieczna była ho-
spitalizacja.

1 kwietnia dyżurny dzierżoniowskiej 
policji otrzymał zgłoszenie z prośbą o 
sprawdzenie sytuacji u starszej, samot-
nie mieszkającej kobiety, mieszkanki 
Dzierżoniowa. Alarmowała jej siostra, 
zaniepokojona faktem, że nie odbiera 
od niej telefonu. Sama mieszkając na 
drugim końcu Polski nie miała możli-
wości odwiedzenia członka rodziny. 
Wysłanemu na miejsce patrolowi nikt 
nie otworzył drzwi. Po pewnym czasie, 
funkcjonariusze z wewnątrz mieszkania 
usłyszeli hałas. Policjanci podjęli decyzję 
o wejściu do lokalu mieszkalnego. Wy-
bijając szybkę w drzwiach zdołali prze-
kręcić klucz będący w zamku. Zastali 
nieprzytomną kobietę. Natychmiast we-
zwali pogotowie ratunkowe. Do czasu 
przyjazdu karetki osoba odzyskała świa-
domość. Decyzją zespołu medycznego, 
90-latka została zabrana do szpitala.

Policjanci z Dzierżoniowa odzyskali 
audi wartości 5500 Euro, które zostało 

skradzione na terenie Austrii.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie odzyskali audi, 
wraz z przedmiotami pozostawionymi w 
samochodzie przez właściciela, o łącznej 
wartości 5750 Euro.

26 marca policjanci z dzierżoniowskiej 
komendy odzyskali samochód audi, 
który dzień wcześniej został skradziony 
na terenie Austrii. Zatrzymany został 
mężczyzna, który poruszał się tym sa-
mochodem i okazał się nim 35 latek 
zameldowany w Strzegomiu. W wyniku 
dalszych czynności ustalono miejsce za-
mieszkania wyżej wymienionego, gdzie 
dokonano przeszukania. Odzyskano 
przedmioty należące do obywatela Au-
strii, które przechowywał w samocho-
dzie. Od zatrzymanego zabezpieczono 
ponadto między innymi: urządzenia 
służące do wyłączania zabezpieczeń 
fabrycznych typu immobilaizer, łamaki 
do zamków, kluczyki do pojazdów marki 
Audi , dwa rewolwery czarnoprochowe 
bez widocznych oznaczeń modeli oraz 
około kilograma czarnego prochu.

Nie było to pierwsze przestępstwo na 
koncie 35 latka. Sprawdzenia policjan-
tów wykazały, że jest on już poszukiwa-
ny do odbycia kary pozbawienia wolno-
ści. Teraz dojdzie mu dodatkowy wyrok.

CODZIENNIE
na naszym portalu

www.ddz24.eu

Młodzi zapaśnicy na zawodach 
o Puchar Gór Świętokrzyskich

W dniu 24 marca w Bodzentynie woj. Świętokrzyskie odbył się Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy dziewcząt oraz chłopców w 
stylu wolnym. W zmaganiach uczestniczyło 200 zawodników z 25 klubów z 9 województw.

Powiat Dzierżoniowski reprezentowali: Joanna Nowak, Weronika Smaczyńska, Szymon Werner, Maciej Wilk – UKS IRON BULLS 
Bielawa, Grzegorz Mazur-MULKS JUNIOR Dzierżoniów oraz Wiktoria Szeliga, Milena Sawka, Natalia Zając-ULKS Sowa Pieszyce.

Najlepiej zaprezentował się Szymon Werner kat. 85kg, który wygrał cztery walki i zdobył złoty medal. Srebrne krążki wywal-
czyły: Wiktoria Szeliga 46kg, Weronika Smaczyńska 58kg, Natalia Zając 62kg. Brązowe medale przypadły Milena Sawka 50kg, 
Joanna Nowak 58kg, Grzegorz Mazur 48kg oraz Maciej Wilk 66kg.

Trenerami i opiekunami na zawodach byli Stanisław Warchoł oraz Mariusz Tyrcha.
Zdjęcia dzięki uprzejmości – Mariusza Tyrchy.
Zawody współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Bielawie, Dzierżoniowie oraz Pieszyc.

ddz24.eu

Uczniowe ESP 7 na Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska

Reprezentacja Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie zajęła 2 
miejsce w województwie w kategorii dziewcząt z klas 4 podczas Drużyno-
wych Mistrzostw Dolnego Śląska w biegach przełajowych. Wśród 145 star-
tujących na dystansie 1 km, najwyższe miejsca zajęły: Amelia Tkaczyk – 6 i 
Kinga Rogalska – 9. Bielawską szkołę reprezentowały również: Laura Ptaśnik, 
Julia Oleksak, Maja Maj i Wiktoria Błaszczyk. W tej samej kategorii wiekowej 
chłopcy zajęli wysokie7 miejsce (26 startujących drużyn). Skład reprezentacji 
chłopców: Wiktor Łagutko, Kryspin Sitko, Maciej Roztoczil, Bartosz Nowacki i 
Michał Mizerski.

W Oleśnicy biegały również dziewczęta i chłopcy w rocznikach 2004-2002. 
Reprezentacja ESP nr 7 dziewcząt w składzie: Dobrusia Zemła, Kinga Kulig, 
Kornelia Szymańska, Wiktoria Mruk i Julia Wasylów, zajęła 10 miejsce w biegu 
na 2 km. Chłopcy w tej kategorii zajęli 8 miejsce na dystansie 3 km, a szkołę 
reprezentowali: Wojtek Chodasiewicz, Krystian Plicha, Dawid Sołtysik, Oliwier 
Połeć, Dominik Kupiec, Damian Jaworski. W Oleśnicy wystartował również 
zawodnik klubu Muflon Bielawa, Bartłomiej Mazur, który zajął 5 miejsce w 
biegu na 3 km w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
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Pieszyce

SALOS PIESZYCE
Niestety SALOS Pieszyce przegrał mecz o 3 miejsce z Dobieszczyzną, jednak zabawa była 
przednia a dziewczyny bardzo mocno starały się i dawały z siebie wszystko na boisku. 
Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuję młodzieży za reprezentowanie Pieszyc i naszego 
stowarzyszenia.

OGŁOSZENIE Nr 15/2018 O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieru-
chomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp. Nr działki 
Nr KW

Położenie i opis powierz-
chnia 
działki 
(m2)

Przeznaczenie 
w planie lub 
studium

Cena 
wywoław-
cza (zł)

Wysokość 
wadium

Godzina
przetargu

1 283/9
283/10
283/11
283/12
KW SW1D/ 
00038609/6

POŁOŻENIE:
Gmina Pieszyce
na terenie miasta Pieszyce
 obręb Środkowe, 
ul. 3-go Maja
OPIS:
Działki gruntu, porośnięte drzewo-
stanem (32 szt.) na działce 283/9 
usytuowana jest niecka basenowa 
oraz zbiornik bezodpływowy (szam-
bo), przez teren nieruchomości 
przebiegają sieci kanalizacji desz-
czowej, dostęp do drogi publicznej 
wydzieloną drogą wewnętrzną, 
której nawierzchnia na dzień dzisiej-
szy nie została wykonana

2727
( 790, 238, 
814 i 885 )

MS.25 –
zabudowa  
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
i usługowa 
średniej inten-
sywności

218.160,- 
zł(1)

20.000,- 9.30

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I - 
3.10.2017 r., II – 21.11.2017 r., III – 23.01.2018 r., IV – 14.03.2018 r.

(1) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I 
piętro).

2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.

3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 10 maja 2018 r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami  i Rolnictwa Urzędu Miasta i 
Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.

Pieszyce, 5 kwietnia 2018 r.

Przebudowa drogi w Rościszowie
15 kwietnia rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie. Bę-
dzie to odcinek od sanatorium do mostu przy Centrum Kultury. Inwestycję poprowadzi 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Przebudowa obejmie drogę i przepusty. Usunięta zostanie kostka, powstanie nowy 
chodnik i bezpieczne odgrodzenie od rzeki. Prace zaplanowane są do sierpnia. Ruch 
będzie prowadzony wahadłowo.

Koszt inwestycji to 2.600.000 zł, a Gmina Pieszyce dołoży z własnego budżetu 300.000 zł.

ddz24.eu
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Michalina Bogdanowicz 27.03.2018    godz. 13:20   waga 3030 g.  dł. 51

Rodzice maluszków mogą w zaprzyjaźnionym studiu 
fotograficznym odebrać darmowe odbitki!

AFM Studio , ul. Berlinga 68, Bielawa
tel. 74 833 47 40, godz. 9.00 - 18.00; 
www.afm-fotomati.pl

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Zuzanna Miśkiewicz 29.03.2018    godz. 8:40   waga 3040 g.  dł. 53 Weronika Duśko 28.03.2018    godz. 12:02   waga 3030 g.  dł. 52

Szymon Jan Chmielnicki 02.04.2018    godz. 6:05   waga 3320 g.  dł. 55 Hania Żywicka 01.04.2018    godz. 00:05   waga 2850 g.  dł. 51 Kinga Sumera 04.04.2018    godz. 21:35   waga 4350 g.  dł. 58

Marcel Paweł Kubaty 03.04.2018    godz. 11:45   waga 3700 g.  dł. 57 Jagoda Stankowska 03.04.2018    godz. 9:45   waga 3100 g.  dł. 53 Oktawian Jan Dubas 04.04.2018    godz. 20:30   waga 4080 g.  dł. 60

Julia Statkiewicz 09.04.2018    godz. 9:49   waga 3240 g.  dł. 55 Kacper Dziura 09.04.2018    godz. 18:05   waga 3760 g.  dł. 57 Amelia Kowalska 09.04.2018    godz. 12:00   waga 3650 g.  dł. 56

Maja Michalak 03.04.2018    godz. 4:50   waga 3950 g.  dł. 58

Kornelia Kosik 05.04.2018    godz. 13:45   waga 3540 g.  dł. 56

Mateusz Zaręba 05.04.2018    godz. 10:55   waga 3260 g.  dł. 54

Jakub Pawłowski 09.04.2018    godz. 3:30   waga 2865 g.  dł. 50

Nikodem Jacek Konkiel 06.04.2018    godz. 14:19   waga 3040 g.  dł. 54

„MARZYć” - PREMIEROWO 
W ZBYSZKU

 „Marzyć” o spektakl o uwarunkowaniach marzenia, o granicach i podstawach formułowania marzeń. Teatr 
Kątem zastanawia się czy można w marzeniach wykroczyć poza to, co i tak znane? Na premierowy spektakl 
zapraszamy 17 kwietnia. Teatr Kątem odnowił swój skład. Większą cześć zespołu stanowią obecnie adepci, 
dla których praca nad spektaklem była zarazem inicjacją w teatr. Przez rok powstawał scenariusz i spektakl 
na podstawie rozmów, refleksji, skojarzeń, pisania na zadany temat. Autorami tekstu są więc członkowie ze-
społu, a jego dramaturgicznym opracowaniem zajął się Grzegorz Stawiak, który jest również jego reżyserem. 
Oprócz tekstów własnych zespołu, w spektaklu wykorzystano pieśni patriotyczne, wiersze Władysława Bełzy 
i Siergieja Jesienina.  Premierę zaplanowano na 17 kwietnia o godz.19.00 w kinoteatrze Zbyszek. Na sce-
nie zobaczymy:  Dominikę Borkowską, Dorotę Januszkiewicz, Łukasza Michalaka, Magdalenę Orzechowską, 
Agnieszkę Piątek ,Aleksandrę Samorajską, Pawła Stolarskiego, Aleksandra Szkwarka, Martynę Tabor oraz 
Martę Wiśniewską.

„KOLORY MIASTA”
NA SCENIE DOK-U

Na ekologiczny spektakl dla dzieci, pełen magii i dobrego humoru zapraszamy 15 kwietnia w ramach Teatralnej Niedzieli. Sztuka dla dzieci poprzez dobrą zabawę 
uczy, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda. Kształtuje wśród najmłodszych pełną szacunku postawę wobec natury.

„Kolory Miasta” to spektakl dla najmłodszych, pełen zwrotów akcji, zabawnych sytuacji i wyjątkowych bohaterów. Oparty jest na autorskim scenariuszu i autor-
skiej bajkowej muzyce. Wszystkie piosenki są śpiewane przez aktorów na żywo i posiadają ekspresyjną choreografię. Spektakl opatrzony jest barwną scenografią i 
ręcznie robionymi kostiumami, a także wyjątkowymi efektami świetlnymi i efektami specjalnymi. Przez całe 60 minut bawi widzów - zarówno tych najmłodszych, 
jak i ich rodziców. Ponadto treści ekologiczne podane tu są w bardzo przystępny i ciekawy sposób - gwarantujemy efektywną edukację ekologiczną.

Każdy zwierzak kocha czystą przyrodę i marzy, aby zawsze wokół było kolorowo. Niektóre ze zwierząt mają jednak bardziej wyszukane marzenia. Jeżyk Jerzy 
i Zając Zuza, czyli najlepsi leśni przyjaciele, postanowili zostać gwiazdami z bajki dla dzieci. A, że nikt do tej pory nie napisał o nich bajki – postanowili wziąć 
sprawę we własne ręce. Znudzeni swoim bezproblemowym żywotem wyruszają do miasta, gdzie przypadkowo stają się bohaterami spektakularnie ciekawej 
historii. Trafiają do wyjątkowego miejsca, jakim jest „Zaczarowane Miasto”… Jakie mają przygody? Warto sprawdzić 15 kwietnia o godz. 16.00 w kinoteatrze 
„Zbyszek” w Dzierżoniowie. 
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WIEM CO JEM CZYLI 
ZDROWO I WESOŁO

to temat cotygodniowych, piątkowych zajęć dla dzieci zre-
alizowanych w rościszowskiej filii biblioteki. Każda okazja 
jest dobra, aby porozmawiać o zdrowiu i kształtować u naj-
młodszych dobre nawyki żywieniowe. Wiadomo, że dzieci 
chętniej jedzą to co same przygotują, dlatego nie brakło 
tego dnia wesołych kanapek, soku wyciśniętego ze świeżych 
owoców i warzyw, oraz bomby witaminowej w postaci kolo-
rowego koktajlu. Doskonałą porcją pozytywnej energii były 
zabawy w „witaminowe kręgi”, wspólna lektura opowia-
dania pt.: „ Basia i warzywa”, oraz sprawnie rozwiązywane 
rebusy i krzyżówki tematyczne. Podczas pracy plastycznej 
„piramida zdrowia” dzieci połączyły przyjemne z pożytecz-
nym i poznały produkty które służą zdrowiu i te których nie 
powinno się jeść w nadmiarze obiecując tę zasadę stosować 
w praktyce. Piątkowo- czekoladowo zajęcia z dziećmi (13 
Kwiecień 2018, 15:30 - 17:00) miejsce:  Filia Rościszów.

CO WIESZ
O DIORZE?

W ramach realizowanego w mieście Projektu Diora, ma-
jącego na celu promocję Dzierżoniowa  i przypomnienie 
historii zakładów radiowych biblioteka przygotowała coś 
specjalnego – grę planszową dla rodzin. W turnieju rodzin-
nym ekipy składające się z rodzica i dziecka (bez ograniczeń 
wiekowych) zagrają w grę, w której trzeba będzie wykazać 
się podstawową wiedzą na temat ZR DIORA. Będą to pytania 
i proste polecenia (puzzle, rebusy itp.). Do finału przejdą 
cztery zespoły, które powalczą o główne nagrody. Turniej 
rozegrany zostanie w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym. W 
zależności od liczby zgłoszeń turniej będzie przeprowadzony 
w kilku turach lub jednego dnia. Finał konkursu planujemy 
na przełomie maja i czerwca podczas Dni Dzierżoniowa. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Dziecięco-
-Młodzieżowym w godzinach pracy biblioteki lub pod nr tel.: 
74 64 64 645.

MAJÓWKA Z BALONAMI

Pierwszy weekend majowy to jak zwykle imprezy, koncerty i wydarzenia sportowe. Również Dzierżoniów przygotował się na Majówkę! Mig oraz Power Play  to zespoły, które wystąpią w majowy 
weekend w Dzierżoniowie. Nie zabraknie także kolorowych balonowych korowodów nad miastem.
Zespół Mig tworzy go czwórka rodzeństwa Dorota, Marek, Krzysiek  i  Sławek Gwiazdowscy. Za datę powstania zespołu uznaje się rok 2000 kiedy to ukazała się pierwsza autorska piosenka „Czy 
to prawda” ( Co Ty mi dasz ) . Dwa lata później zespół wydał pierwszą debiutancką kasetę o tym samym tytule „Czy to prawda” a na niej 12 utworów. Trzeba podkreślić, że w pierwszych latach 
istnienia duży wpływ na twórczość zespołu miała legendarna grupa Top One.  Występy zespołu można było już podziwiać m.in. w takich miejscach jak Sala Kongresowa  Stadion Narodowy czy 
Sylwestrowa Moc Przebojów 2017/2018 transmitowane przez telewizję Polsat. W Polsce grupa przemierza setki tysięcy kilometrów by spotkać się ze swoimi fanami. Zespół co roku koncertuje dla 
Polonii w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Belgia, Niemcy,  Anglia i cały czas otrzymuje zaproszenia z przeróżnych części świata. Obecnie nowością zespołu jest utwór „Lalunia”, który staje się 
coraz większym przebojem z milionowymi odsłonami. Niebawem ukaże się kolejna płyta zespołu.
Power Play to twórcy takich hitów jak „Zawsze coś (oj tam oj tam”, „Co ma być to będzie” czy „Lubisz to Lubisz” Power Play to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej 
sceny muzyczno-rozrywkowej, zdobywcy wielu nagród na Ogólnopolskich festiwalach muzyki disco polo & dance. W 2016 roku zespół zdobył Poczwórną Platynę za singiel „Co Ma Być To Będzie”, 
rok 2017 to singiel „Lubisz To Lubisz”, dzięki któremu zespół pochwalić się może płytą Diamentową. Zespół koncertuje dla polonii  na całym świecie, miedzy innymi w USA I wielu krajach Europy.

5 maja

godz. 15.00 – otwarcie Traktu Diory (10 lokalizacji, ok. 2 godz.). Zbiórka pod ratuszem przy 
„Pionierze”.
od godz. 16.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ) – Targowisko Miejskie
godz. ok. 17.30-18.30 - lot „Pogoń za lisem” (starty balonów ze Stadionu Miejskiego)
godz. 17.00-19.00 - loty balonem na uwięzi dla publiczności (Stadion Miejski)
godz. 19.00 – koncert zespołu MIG – Targowisko Miejskie
do godz. 22.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ) 

9.00-18.40 - Mistrzostwa Polski na torze BMX (ul. Sikorskiego)

6 maja
godz. ok. 5.30-7.30 - loty poranne - przelot na celność nad wieżą ratuszową
od godz. 16.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ) – Targowisko Miejskie
godz. 18.00 - koncert zespołu Power Play
godz. 19.00 -20.30  MUZYKA MECHANICZNA
godz. 20.30 zakończenie 

TOZD ZAPRASZA
NA SPOTKANIA

Na spotkanie w ramach projektu „Tańczące kawiarenki” towa-
rzystwo oświatowe zaprasza 24 kwietnia na godzinę 18.00. 18 
kwietnia  na godzinę 16.00 zapraszamy do Muzeum Miejskie-
go Dzierżoniowa.  Wykład  „Yaoyi Kusama – obsesja kropek” 
wygłosi Alicja Abramowicz  z Muzeum Sztuki Współczesnej 
we Wrocławiu. Dzień później o tej samej porze zaplanowano 
wykład pod hasłem: „Romanowie, historia pewnej rodziny”.  
Wygłosi go Romuald Wojciechowski. A miejsce spotkania to 
sala konferencyjna DOK. W tym samym miejscu spotkamy się 
TOZD ponownie 26 kwietnia. Temat wykładu, który wygłosi 
dr Renata Madziara to „Dowiedz się co jesz”. W dniach 21-22 
kwietnia członkowie Towarzystwa Oświatowego będą zwie-
dzać czeską Pragę, a  28 kwietnia o godzinie 7.00 z parkingu 
przy ulicy Świdnickiej 38  wyjadą do Krasiejowa. Natomiast 29 
kwietnia planowany jest wyjazd do Wrocławia na koncert w 
Synagodze pod Białym Bocianem.
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REKLAMA

„Niepodległa” w Muzeum 
Miejskim w Dzierżoniowie

Od wykładu inauguracyjnego „Kształtowanie 
Niepodległej. Pierwsze lata II RP” rozpoczął 
się wernisaż wystawy czasowej „Niepodległa”. 
Wygłosił go dr Dariusz Dąbrowski z Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wstęp na 
wystawę jest bezpłatny. 

Wystawa „Niepodległa” prezentuje ekspona-
ty pamiętające czasy walk o niepodległość, 
wśród których można zobaczyć bogaty zbiór 
szabli, odznak, banknotów i monet a także 
fotografie, dokumenty, książki, prasę i pocz-
tówki. Na ekspozycji nie zabraknie sztuki w 
stylu Art Deco. To styl, który stał się symbo-
lem nowej państwowości.

Wśród eksponatów znajduje się m.in. malar-
stwo Zbigniewa Pronaszko, znane na całym 
świecie wyroby z Huty Szkła „Niemen” oraz 
ręcznie wytwarzana porcelana z Fabryki Por-
celany w Ćmielowie. Wystawę uzupełniają ta-
blice udostępnione przez wrocławski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej, prezentujące 
utworzoną przez Józefa Piłsudskiego, Pierw-
szą Kompanię Kadrową, która stała się zaląż-
kiem Wojska Polskiego.

Wystawa czasowa „Niepodległa” realizowana 
jest w ramach obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości.

Jedz vege, bądź fit 
i przyjdź na spotkanie!

Jeszcze kilka lat temu Fit Matka Wariatka po-
trafiła przesiedzieć osiem godzin przy kom-
puterze, a aktywność fizyczna była jej obca. 
To się zmieniło, gdy pewnego dnia postano-
wiła kupić sobie nową parę spodni. Jej wła-
sne odbicie w lustrze tak ją przeraziły, że od 
razu rozpoczęła ćwiczenia. Tak się im poświę-
ciła, że skończyła kursy instruktora fitnessu 
i instruktora sportów siłowych, jest również 
autorką książek „Cały ten burdel. Nieporadnik 
Fit Matki” oraz „Ambaras, kolory i pomidory. 
Szczere gadki Fit Matki Wariatki”.

Co ją różni od najbardziej znanych polskich 
trenerek personalnych? Na potreningowym 
selfie wygląda jak „podeptana sałata”, na śnia-
danie je po prostu kanapkę z serem, a gdy 
musi wstać o 5 rano, nawet nie myśli o zrobie-
niu idealnego makijażu. Jest naturalna, bywa 
zabiegana, zmaga się z problemami takimi, 
jak każda kobieta, co przysparza jej rzeszę 
fanek. Fit Matka Wariatka chce im pomóc w 
odzyskaniu nie tylko dobrej figury, ale przede 
wszystkim pewności siebie i wiary we własne 
możliwości bez względu na wiek. Masz ocho-
tę na trening na redukcję tkanki tłuszczowej, 
ćwiczenia na brzuch i pośladki, na szczupłe 
uda? Nic trudnego, możesz ćwiczyć z Joanną 
Kajsturą w zaciszu własnego lokum. Albo z 
nami 14 kwietnia. Na godz. 18.00 planowana 
jest bowiem w sali klubu Pegaz rozmowa z Fit 
Matką Wariatką, a potem w sali koncertowej 

o 18.45 – trening fitness dla uczestników spo-
tkania.

Na szczęście jego uczestnicy, choć zapewne 
będą wyciskali z siebie siódme poty, na pew-
no nie opadną z sił. Wzmocni ich bowiem 
przygotowany przez Vegenerata poczęstu-
nek. Przemysław Ignaszewski jest najlep-
szym przykładem na to, że bezmięsna dieta 
sprzyja dobrej formie. Na swoim blogu opi-
suje biegowe i kulinarne eksperymenty, które 
przeprowadził na własnym organizmie. Jego 
książki skierowane są do biegaczy i zwolen-
ników prostej kuchni roślinnej. Być może hi-
storia autora stanie się inspiracją do tego, aby 
podnieść się z kanapy i zrobić krok w kierun-
ku lepszego życia opartego na ćwiczeniach i 
zdrowej diecie. 

„Moim dyplomem jest certyfikat wystawia-
ny przez życie, aktualizowany każdego dnia, 
zarówno w kuchni jak i w trakcie biegu (...). 
Gdyby ktoś potrzebował posłuchać zwierzeń 
szaleńca, który przeszedł drogę od grubasa 
do ultrasa, chętnie opowiem. Jeśli ktoś szu-
ka inspiracji biegowej i kulinarnej, chętnie się 
podzielę” – pisze na swym blogu Przemysław 
Ignaszewski.

Zaproszenia czekają w Biurze Promocji Urzę-
du Miasta w Dzierżoniowie (Rynek 1) i w 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (ul. Świd-
nicka 23).

Fit Matka Wariatka, czyli Joanna Kajstura, to jedna z najpopular-
niejszych blogerek i trenerek personalnych w Polsce, która powadzi 
transmisje online z proponowanymi przez siebie ćwiczeniami. Już 14 
kwietnia będzie się można z nią spotkać w Dzierżoniowie. Wraz z nią 
przyjedzie Vegenerat Biegowy - Przemysław Ignaszewski, który przy-
gotuje dla uczestników spotkania wegański poczęstunek. Będzie to 
pierwsze wydarzenie w ramach cyklu z interesującymi ludźmi pod ha-
słem „Pozytywne spotkania w Dzierżoniowie”.


