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Przed 20:00, 6 sierpnia 2018r dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał infor-
mację, że na ul. Bat. Chłopskich zaparkował mężczyzna, którego styl jazdy budził podejrzenia, co do 
stanu trzeźwości. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali w samochodzie lancia 40 latka. Badanie 
na zawartość alkoholu dało wynik 3,63 promila!

Brawo dla chcącego zachować anonimowość mieszkańca Dzierżoniowa, który być może zapobiegł dal-
szej jeździe i wypadkowi skutkującemu utratą życia lub zdrowia ludzi! Kierowcy lanci za kierowanie w 
stanie nietrzeźwym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów nawet do 15 lat.

Dzięki mieszkańcowi Dzierżoniowa zatrzymano kompletnie 
pijanego kierowcę!

DZIERŻONIÓW

7Więcej czytaj na

DDZ24.EU GAZETA I PORTAL 
AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ
- stacjonarne punkty dystrybucji (kioski / sklepy / instytucje)
- gazeta również rozdawana do ręki

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Modernizacje klas w ramach programu „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” to zdania, które są prowadzone we 
wszystkich dzierżoniowskich podstawówkach. Remonty mają zakończyć się jeszcze w wakacje, by później klasy mogły zostać 
wyposażone w nowoczesny sprzęt. Trwa adaptacja pomieszczeń. Po wakacjach w Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pra-
cownia biologiczno-chemiczna, dwie pracownie matematyczno-cyfrowa oraz pracownia cyfrowa. Szkoła Podstawowej nr 3 
zyska nową pracownię cyfrową, fizyczno-chemiczną, przyrodniczą oraz matematyczno-cyfrową). „Piątka” będzie miała trzy 
pracownie matematyczno-cyfrowe, a „dziewiątka” jedną. Projekt realizowany w  Dzierżoniowie jest wart 1 mln 357 tys. zł, z 
tego 1 mln 153 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Pracują nad „Nowoczesną szkołą”

DZIERŻONIÓW

Wypoczywając nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa

Nie dajmy się pokonać upałom
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Bielawa
Spółdzielnia socjalna Arte najczęsciej 
nagradzaną spółdzielnią na Dolnym Śląsku

W piątek 3 sierpnia w Spółdzielni Socjalnej 
Arte z Bielawy odbyła się wizyta studyjna, 
w której uczestniczyli m.in przedstawiciele 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym or-
ganizacji pozarządowych (NGO) z Dolnego 
Śląska, a także przedstawiciele lokalnych 
władz. Wydarzenie odbyło się w Bielawie, 
ponieważ Spółdzielnia Socjalna Arte jest naj-
częsciej nagradzaną spółdzielnią na Dolnym 
Śląsku. 

Podczas wizyty, prezes spółdzielni Jarosław 
Pilecki przedstawiał zarówno w sposób teo-
retyczny, jak i praktyczny szeroki profil dzia-
łalności spółdzielni. Na spotkaniu z ramienia 
gminy Bielawa obecni byli: burmistrz Bielawy 
Piotr Łyżwa oraz zastępca Jadwiga Horanin, 
którzy podkreślali przede wszystkim dobrą 
współpracę z organizacją na szczeblu lokal-
nym.

UM BIELAWA
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Bielawa
Za nami Thriatlon 
w Bielawie!

W niedzielę 5 sierpnia nad Jeziorem Bielawskim 
odbyły się organizowane po kilkunastu latach 
przerwy w Bielawie zawody triathlonowe. Ostatni 
raz takie wydarzenie u podnóża Gór Sowich miało 
bowiem miejsce w 1993 roku! Miejmy nadzieję, że 
od tego roku ponownie na stałe urozmaici kalen-
darz imprez miejskich. 

Na trasie thriatlonu stawiła się duża, bo ponad sto 
osobowa grupa uczestników, którzy mieli tego 
dnia do pokonania - 485 m pływania, 20 km jazdy 
na rowerze (trasa MTB) oraz 5 km biegu (cross). 
Mimo upalnej pogody, dobre humory nie opusz-
czały nikogo. 
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Dzierżoniów

„Pozytywnie Zabiegani” w świetle i kolorze

5-osobowe drużyny z firm, instytucji, stowarzyszeń i klubów już po raz 
drugi będą mogły zmierzyć się w charytatywnej sztafecie „Pozytywnie Za-
biegani” w Alei Bajkowych Gwiazd podczas festynu kończącego wakacje. 
1 września jej uczestnicy pobiegną w wieczornym biegu na rzecz Fundacji 
Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, które opiekuje się m.in. trójką dzieci 
z Dzierżoniowa.

Warto już dziś rozpocząć kompletowanie składu drużyn. W tym roku bieg 
odbędzie się pod hasłem „Światło i kolor”. To właśnie one będą rządzić na 
trasie biegu, który rozpocznie się rozgrzewką z Fit Matka Wariatką, czyli 
Joanną Kajsturą, o godz. 20.30. Będzie widowiskowo! Mile widziane będą 
wszystkie elementy nawiązujące do charakteru biegu – kolorowe i świe-
cące. Każdy uczestnik będzie miał do pokonania dystans 500 m. Gwaran-
towana świetna zabawa, zespołowa integracja, zdrowa, sportowa rywali-
zacja, a dla zwycięzców – nagrody.

No i oczywiście satysfakcja z tego, że zrobimy coś innego dla innych, bo 
warunkiem udziału w biegu jest wpisowe – 250 zł od drużyny – które 
trzeba wpłacić na konto Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Prowadzi ona domowe hospicjum dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle 
chorych i opiekuje się dziećmi w ich własnych domach na całym Dolnym 
Śląsku. 

Pierwsza sztafeta charytatywna „Pozytywnie zabiegani odbyła się w ubie-
głym roku. Zwyciężyła ją drużyna MKS 9. Drudzy na mecie byli dzierżo-
niowscy strażacy, a trzeci – reprezentanci Lincoln Electric Bester. Na starcie 
pojawiło się ponad 200 osób z ponad 40 drużyn. 

WARUNKI UDZIAŁU:

1. Zgłoszenie drużyny – wystarczy imię i nazwisko kapitana – na adres 
e-mail aogrodowicz@um.dzierzoniow.pl, tel. 74 645 03 81. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 sierpnia.

2. Wpłata 250 zł na konto Fundacji: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 
- mBANK Oddział Korporacyjny, 50-136 Wrocław, plac Jana Pawła II 9 z do-
piskiem: „Pozytywnie Zabiegani dla dzieci z powiatu dzierżoniowskiego”, 
nazwa firmy/klubu lub imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń indywidu-
alnych).

Darmowe podręczniki 
dla wszystkich

Wszyscy uczniowie uczęszcza-
jący do szkół podstawowych, 
także gimnazjaliści, otrzymają 
we wrześniu bezpłatne pod-
ręczniki. Dla uczniów klas II, 
V i VIII zostaną zakupione 
nowe podręczniki. Natomiast 
pozostali otrzymają podręcz-
niki, których korzystali w po-
przednim roku szkolnym ich 
koledzy.

Na zakup podręczników Gmi-
na Miejska Dzierżoniów po-
zyskała dotację w kwocie 283 
084,65 zł. Podręczniki będą 

kupowane przez szkoły, a 
następnie po wciągnięciu na 
stan biblioteczny, wypoży-
czane uczniom. Podręczniki 
zakupione przez szkoły, będą 
służyć trzem kolejnym roczni-
kom uczniów.

Szacuje się, że w roku szkol-
nym 2018/2019 z darmowych 
podręczników skorzysta 2457 
uczniów szkół podstawo-
wych.

Złóż wniosek elektronicznie,
unikniesz kolejek

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżonio-
wie najgorętszy okres – i nie chodzi o tem-
peratury na dworze. Okres wakacji to czas 
przyjmowania wniosków o świadczenia m.in. 
500+ i 300+. Pracownicy socjalni zachęcają, 
by składać je elektronicznie, bo w sierpniu 
można spodziewać się kolejek.

W lipcu można składać wnioski w wersji elek-
tronicznej, od sierpnia także tradycyjnie w 
„papierowej”. Do tej pory wpłynęło około jed-
nej trzeciej wszystkich wniosków. W przypad-
ku  świadczenia „Dobry start” 300+ do dzier-
żoniowskiego OPS-u wpłynęło 700 wniosków, 
a spodziewanych jest ponad 3.000. Na 2.500 
oczekiwanych wniosków o świadczenie 500+ 
wpłynęło dotąd 244, a na świadczenia rodzin-

ne 11 wniosków, przy spodziewanym 1.000 
wniosków. Do tej pory dzierżoniowski OPS 
wydał już 334 informacji o przyznaniu świad-
czenia 300+ oraz 125 decyzji dotyczących 
500+.  

- Zachęcam rodziców do składania wniosków 
przez internet. Szczególnie w zakresie świad-
czeń 500+ i 300+ . Usprawni to całą procedu-
rę, mieszkańcy unikną uciążliwych kolejek, 
których od sierpnia nie da się uniknąć w sie-
dzibie OPS – mówi Aneta Grzelka, dyrektor 
ośrodka.

Łącznie w okresie od sierpnia do października 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżo-
niowie wpłynie jeszcze w sumie blisko 6 000 
wniosków.

Uważaj na próby oszustwa
na „Dobry start”

Od lipca przyjmowane są wnioski o świad-
czenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł 
raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynają-
cego rok szkolny. O przyznaniu świadczenia 
Ośrodek Pomocy Społecznej powiadomi ro-
dzinę mailem. Niestety pojawili się już oszu-
ści, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości. 
Dowiedz się jakie dane będzie zawierał mail, 
by nie dać się oszukać!

Przestrzegamy przed oszustami podszywa-
jącymi się pod Ośrodek Pomocy Społecznej, 
którzy mogą wysyłać wiadomości mailowe z 
linkiem lub prośbą o podanie numeru konta, 
by dokonać przelewu świadczenia lub klik-
nięcia w link.

- Nie prosimy o podanie numeru konta za po-
średnictwem mailowym ani żadnych innych 
danych, a wysyłana przez nas wiadomość 
e-mail ma charakter czysto informacyjny. W 
wiadomości od nas nie znajdzie się prośba 
o kliknięcie w jakikolwiek link – przestrzega 
Aneta Grzelka, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie.

Adresy poczty elektronicznej, z których będą 
wysyłane informacje do klientów o pzyzna-
niu świadczenia „Dobry Start” to: opsdz@
opsdzierzoniow.pl i rodzinne@opsdzierzo-
niow.pl.
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Dzierżoniów

Od telewizora „Tosca”
do końca spółki

Kto chciałby poznać albo przypomnieć sobie 
dzieje Diory od drugiej połowy 1964 do 2006 
roku, czyli od produkcji telewizora „Tosca” 
do zakończenia działalności firmy, nie może 
przegapić drugiej części  wystawy „Diora w 
komiksie”. Ekspozycja dostępna jest przed ki-
nem „Zbyszek” przy ul. Świdnickiej 23.

W 70. rocznicę uruchomienia seryjnej pro-
dukcji „Pioniera” odbył się  wernisaż drugiej 
części wystawy pt. „Historia Zakładów Radio-
wych Diora w komiksie”.

Pierwsza część, otwarta w maju ubiegłego 
roku, ukazywała dzieje „Diory” od  przybycia 
założycieli fabryki do momentu położenia 
kamienia węgielnego pod budowę nowego 
zakładu w 1964 roku. Oprócz komiksu przed-

stawiono wówczas kalendarium i ciekawostki 
związane z historią „Diory”.

Druga część będzie obrazuje dzieje zakładu 
od drugiej połowy 1964 do 2006 roku, czyli 
od  produkcji telewizora „Tosca” do zakoń-
czenia działalności „Diory” Spółki Akcyjnej. 
Autorem scenariusza jest pracownik Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa, Arnold Kordasie-
wicz, a część graficzną opracował Michał Sta-
wicki. W przyszłym roku możemy spodziewać 
się wersji drukowanej i cyfrowej komiksu.

Za autobusy i parkowanie
możesz płacić telefonem

Bez szukania kiosku, biletomatu, bez poszu-
kiwania bilonów w czasie jazdy autobusem. 
W Dzierżoniowie i okolicznych miastach 
można podróżować wygodnie i bez stresu. 
Wystarczy telefon, by bilet był zawsze pod 
ręką. 

Polecamy aplikację moBILET, dzięki której 
bilet jest dostępny wszędzie i o każdej po-
rze, a podczas kontroli wystarczy pokazać 
ekran komórki. Z tej darmowej usługi moż-
na korzystać z komunikacji na terenie Ziemi 
Dzierżoniowskiej, ale także w Świdnicy czy 
Wałbrzychu. Ułatwienie oprócz komunikacji 
miejskiej dotyczy również osób korzystają-
cych ze strefy płatnego parkowania. Jest to 
szczególnie przydatne w momencie, kiedy 

czas pobytu przedłuża. Wystarczy sięgnąć po 
telefon i odpowiednio dla siebie przedłużyć 
okres postoju. 

Aplikacja jest bezpieczna, darmowa i intu-
icyjna w obsłudze. Poradzą z nią sobie oso-
by, które na co dzień nie korzystają z takich 
rozwiązań. Jak mówią użytkownicy, po jej 
pierwszym użyciu trudno wrócić do kupo-
wania tradycyjnych biletów. 

Uwaga na zmiany - uchwała antysmogowa

Zaczęły obowiązywać już pierwsze zmiany związane z przyjętą przez województwo uchwałą 
antysmogową. Dotyczą one głównie spalania. Na te przepisy trzeba zwrócić szczególna uwa-
gę przed sezonem grzewczym, zwłaszcza jeśli palimy w piecu węglem.

Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego obowiązuje od 1 lipca. Jej przepisy 
dotyczą każdej osoby użytkującej instalację do ogrzewania. Zgodnie Z tym prawem zakazane 
jest m.in. stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:

•	 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

•	 węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

•	 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzy-
stywaniem,

•	 biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Docelowo dopuszcza się stosowanie instalacji, której emisyjność dla pyłu odpowiada klasie 5 
wg normy PN-EN 303-5:2012, zarówno z automatycznym jak i ręcznym załadunkiem paliwa, 
bez rusztu awaryjnego (od dnia 1 lipca 2028 r.).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominki, piece) możliwe jest wypo-
sażenie instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).

Dla wprowadzanych ograniczeń uchwała wprowadza okresy przejściowe:

•	 od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymogi klasy 5 (oddane 
do eksploatacji po 30 czerwca 2018 r.);

•	 od dnia 1 lipca 2024 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji pozaklasowych;

•	 od dnia 1 lipca 2028 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji nie spełniających wyma-
gań minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.
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Na temat tego, co działo się i dzieje w Bie-
lawie  wypowiedziałem się w felietonach w 
2018 roku.
 Przypominam, że felietony te ukazały się w 
następującej kolejności pod tytułami :
„Pic na wodę – fotomontaż”. Czy tak należy 
interpretować odpowiedzi burmistrza Bie-
lawy Piotra Łyżwy na wnioski pokontrolne 
Komisji Rewizyjnej i wnioski radnych z prze-
prowadzonej kontroli modernizacji pomo-
stu prowadzącego na wyspę na Ośrodku 
Wypoczynkowym „Sudety” w Bielawie?,
„Czy burmistrz Bielawy kpi z bielawian, 
udzielając odpowiedzi na wnioski oraz py-
tania w sprawie modernizacji pomostu pro-
wadzącego na wyspę na                   Ośrodku 
Wypoczynkowym ,, Sudety ”? Czy myśli, że 
przysłowiowe ,, wciskanie kitu ”wystarczy, 
aby oddalić temat ? ”,
„Dlaczego burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa 
odwołał z pełnionej funkcji wiceburmistrza 
Małgorzatę Greiner, napisał list otwarty 
do prezesa i Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie w sprawie pla-
nowanej podwyżki cen i stawek za ogrze-
wanie ?”,
„Co było powodem, że kluby radnych Rady 
Miejskiej w Bielawie: „Prawo i Sprawiedli-
wość” oraz „Ponad Podziałami” nie głoso-
wały za przyjęciem budżetu Bielawy na 
2018 rok? Czy burmistrz Bielawy nie liczy 
się ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwo-
ści w sprawie budżetu? Czy nie liczy się ze 
stanowiskiem partii, która wspierała jego 
kandydaturę w wyborach ?”,
„Rok 2017 przeszedł do historii. Jaki był dla 
mieszkańców kraju i Bielawy? Czy był to 
dobry rok  -  jak twierdzi władza na każdym 
szczeblu, czy był to kolejny rok straconej 
szansy na rozwój kraju i miasta – jak twier-
dzi opozycja w kraju i w Bielawie ?,
„Dlaczego burmistrz Bielawy Piotr Łyż-
wa na 48. Sesji Rady Miejskiej Bielawy 
31.01.2018r. był przeciwko powołaniu 
biegłego w sprawie modernizacji pomo-
stu prowadzącego na wyspę na Ośrodku 
Wypoczynkowym Sudety? Dlaczego 
oznajmił, że nie zrealizuje przegłosowa-
nego przez radnych wniosku dotyczą-
cego kontroli realizacji w/w inwestycji ?”
„Na Sesji Rada Miejska Bielawy przyjęła 
wniosek i zobowiązała burmistrz Piotra 
Łyżwę do jego realizacji. Czy burmistrz 
ma prawo lekceważyć postanowienia 
rady miejskiej? Czy może nie zrealizować 
przyjętego przez władzę uchwałodawczą 
wniosku? Czy mieszkańcy Bielawy docze-
kają się efektów działań policji i prokuratury 
w sprawie nieprawidłowości przy czterech 
miejskich inwestycjach ? Dlaczego przestał 
istnieć klub radnych,, Porozumienie dla Bie-
lawy - Piotra Łyżwy”?,
„Dlaczego Rada Miejska Bielawy nie przy-
chyliła się do wniosku prezesa Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Sta-
nisława Jurcewicza i nie wyraziła zgody 
na rozwiązanie stosunku pracy z pracow-
nikiem BARL –  radnym Rafałem Kuśmier-
kiem” ?,
„Czy zdarzenia z 56. Sesji Rady Miejskiej 
Bielawy  ( 21.06.2018r.) będą znaczącym 
sygnałem ostrzegawczym dla burmistrza 
Piotra Łyżwy w sytuacji  daleko idącego i 
coraz większego społecznego niepokoju, 
związanego z zauważalnym brakiem roz-
woju miasta Bielawy”?,
„Nie burza czerwcowa, lecz tornado wraz 
z trzęsieniem ziemi, wywołując potężny 
wstrząs, przeszły przez salę sesyjną przy 
ulicy Piastowskiej 1 w czasie 56. Sesji Rady 
Miejskiej Miasta Bielawa 21 czerwca 2018 
roku!
W dzisiejszym felietonie na prośbę Czytel-
ników przypomnę tematykę  felietonów  
dotyczących  sytuacji w kraju w 2018 roku.
Felietony te dotyczące : wyborów samorzą-
dowych, 1 Maja, 100 - lecia odzyskania nie-
podległości Polski ,ukazały się w 2018 roku 
w następującej kolejności pod tytułami :
„Co wiemy na dziś o kształcie ordynacji 
wyborczej, która będzie obowiązywała w 
czasie najbliższych wyborów samorządo-
wych, prawdopodobnie przeprowadzo-
nych w jednym z trzech proponowanych 
terminów, tj. 21.10.2018r.,28.10.2018r. lub 
4.11.2018r.”?,
„1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy. Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej zaprasza Wszystkich na Majówkę 
2018 z SLD !

„Nie ma 100 – lecia Polski bez 45 – lecia  Pol-
ski Ludowej ! Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej nie zapomni o Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej ”,
„Dlaczego w rocznicę 100 – lecia odzyska-
nia niepodległości Polski prawicowa poli-
tyka historyczna twierdzi, że okres historii 
Polski od 1989 roku, tj. od przełomu ,, soli-
darnościowego ”( tak zwany okres Trzeciej 
Rzeczypospolitej) był kiepski, a pasmo suk-
cesów to tylko ostatnie dwa lata ? ”,
„Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jako 
partia rządząca w kraju manipulowała przy 
ordynacji wyborczej, która będzie obo-
wiązywała w czasie najbliższych wyborów 
samorządowych, planowanych między 16 
października a 16 listopada 2018 roku ?
O wyborze  w/w tematyki felietonów zde-
cydowały rozmowy z Czytelnikami.  Pod-
jąłem tematy, które wzbudzały największe 
zainteresowanie. Starałem się w felieto-
nach nie oceniać, nie krytykować nikogo, 

nikomu nie doradzać, nie wywoływać nie-
potrzebnych  nieporozumień. Uważam, że 
lepiej iść drogą pojednania i dialogu, bo 
jest to według mnie krok we właściwym 
kierunku, a nie należy kierować się w stronę 
niepotrzebnego nikomu konfliktu.
W roku 2018 społeczeństwo polskie uro-
czyście obchodzi 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
W felietonach podkreślałem, że Polska jest 
dobrem całego Narodu Polskiego, Pola-
ków żyjących i mieszkających w kraju, jak 
i milionów rozsianych po całym świecie. W 
dziejach Polski są chwalebne i niechlubne 
wydarzenia.
 Odzyskanie niepodległości Polski w 1918 
roku było wielkim i chwalebnym czynem 
Narodu Polskiego. Budowano państwo 
obywatelskie i narodową tożsamość. Czę-
sto od podstaw budowano i tworzono 
nowe gałęzie przemysłu. Scalano w jeden 
organizm państwo przez ponad 100 lat roz-
darte przez trzech zaborców. 
W 1939 roku dzielny, ale źle uzbrojony pol-
ski żołnierz, w walce z niemieckim najeźdź-
cą bronił kraju. Polska przestała istnieć  po 
zajęciu terenów przez Niemcy i ZSRR.
Bez woli Polski powojenny nasz kształt i 
ustrój uzgodniony został przez zwycięzców 
wojny. Mocarstwa, które decydowały o 
kształcie powojennej Europy, nie stworzyły 
warunków na uzyskanie pełnej niezawisło-
ści Polski.
Polska Ludowa była państwem wielu 
sprzeczności i ułomności, ale nie można, a 
nawet nie wolno przekreślać czterdziestu 
pięciu lat tego okresu. Nie wolno z historii 
naszego kraju wymazać dorobku społecz-
nego i gospodarczego Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, a tym bardziej nie wolno 
podważyć ciągłości Państwa Polskiego !
Był to okres odbudowy z gruzów i ruin dzie-
siątków miast oraz tysięcy wsi, nieraz o gło-
dzie i chłodzie , ze zniszczeń wojennych. Był 
to czas  awansu edukacyjnego milionów lu-
dzi, rozwoju kultury i nauki. Przeprowadzo-
no reformę rolną, bezrolni chłopi otrzymali 
własną ziemię, której przez wieki nie mieli.

Tworzył się znaczący przemysł, zbliżając 
Polskę powolnymi etapami do poziomu 
państw Zachodu, świata. Wybudowano i 
zmodernizowano wielkie zakłady, kopalnie, 
wybudowano nowoczesne osiedla, drogi.
Zlikwidowano analfabetyzm, stworzono 
powszechny dostęp młodzieży do szkół. 
Polska Ludowa zlikwidowała bezrobocie, 
zapewniając chleb dla wszystkich obywate-
li. Nie było masowego żebractwa. Nie było 
głodnych dzieci w szkołach! Polska Ludowa 
zapewniła wszystkim bezpłatną opiekę le-
karską, wzrosła liczba łóżek w szpitalach. 
Otoczono opieką medyczną i stomatolo-
giczną młodzież szkolną. Powszechność 
wykształcenia to największe osiągnięcie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i naj-
większy kapitał, który pozostawiła po sobie 
w spadku.
W Polsce Ludowej szczególnie wyróżniła 
się dekada lat siedemdziesiątych, zwana 
,, Dekadą Gierka ”. Dekada ta, zwłaszcza 
jej pierwsza połowa (1971 – 1975), była 
okresem wszechstronnego i niezwykle 
dynamicznego rozwoju kraju, wzrostu go-
spodarczego. Wzrósł dochód narodowy, 
zwiększyły się produkcja przemysłowa i 
globalna produkcja rolnicza, podwojo-
no wartość inwestycji. Nastąpił wzrost 
płac realnych. Podwyższono emerytury i 
renty, stypendia, zasiłki z ubezpieczenia 
społecznego. Stworzono możliwość wcze-
śniejszego przechodzenia na emeryturę. 
Bezpłatnym leczeniem objęto całą ludność 
wiejską, rolnicy zostali objęci emeryturami 
i rentami. Przedłużono urlopy macierzyń-
skie. Wybudowano prawie dwa i pół milio-
na nowych mieszkań. Uchwalono pierwszy 
w Polsce kodeks pracy. Realizowano poli-
tykę pełnego zatrudnienia, co wymagało 
ogromnego wysiłku inwestycyjnego, aby 

zapewnić niezbędną liczbę miejsc pracy. 
Uruchomiono nowe zakłady pracy, doko-
nana została elektryfikacja kolei, wydłużo-
no sieć dróg itp.
Stając w obronie prawdy historycznej, 
opisując czasy, dorobek społeczny i go-
spodarczy Polski Ludowej, należy potępić 
zbrodnie i represje tamtego okresu oraz 
przyznać, że Polska miała ograniczoną su-
werenność, co jednak nie wykluczało i nie 
wyklucza dzisiejszej oceny tamtego okresu.
Sprawa oceny Polskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej to sprawa walki o prawdę histo-
ryczną, wymazywaną z pamięci społecznej. 
Dziś dominującym trendem jest mówienie 
o PRL albo w tonie potępienia i zakłamania, 
albo w najlepszym razie – pobłażliwie się 
milczy. Głosi się brutalnie i konsekwentnie 
kłamstwa szczególnie o ,, dekadzie gier-
kowskiej ” i niesprawiedliwe opinie doty-
czące PRL.
Dzisiejszy rząd zionie do PRL otwartą nie-
nawiścią. Dziś naczelną tubą rządu do for-
mowania nienawiści do PRL jest Telewizja 
Polska –  tak bardzo upolityczniona. Przyję-
to zasadę, że o zaletach Polski Ludowej  nie 
przypomina się i nie mówi się.
 Szkalowanie przez obecną propagandę 
prawicową PRL jest zniewagą wielu po-
koleń Polaków, ich dokonań. Na szczęście 
żyje jeszcze wiele osób, które znają i cenią 
prawdę. Które budowały tamto państwo – 
nie jako politycy, ale jako ludzie codzienne-
go trudu. To państwo nie tylko istniało, ale 
stanowiło podstawę naszego obecnego 
względnego dobrobytu.
Właśnie w latach tej czarnej dziury, jak zło-
śliwcy określają PRL, stworzono przecież 
fundamenty do dzisiejszego znacznego 
rozwoju naszej gospodarki i poprawy życia 
narodu.
W zasadzie skojarzeń z PRL nie boi się jedy-
nie SLD, uznawany powszechnie za spadko-
bierców PZPR. Bo PRL to nie żadna ,, czarna 
dziura”, lecz było to normalne państwo, ze 
swoimi problemami, sukcesami i porażka-
mi. Różnie możemy oceniać ten etap w hi-

storii Polski, ale nie możemy udawać, że go 
nie było. Jeżeli PRL była ,, czarną dziurą ”, to 
skąd my dzisiaj wszyscy jesteśmy? Przecież 
PRL to korzenie naszej współczesnej ojczy-
zny. Dlaczego dziś zaprzęgnięto cały aparat 
propagandowy państwa, rządzącego przez 
prawicę , do zdyskredytowania osiągnięć 
tamtego okresu dziejów Polski? Być może 
czyni się to, aby ukryć przed społeczeń-
stwem błędy własnej polityki prawicy. 
Hasło „nie ma stulecia bez czterdziestolecia-
”w obecnej sytuacji w kraju jest jak najbar-
dziej adekwatne w historycznym określeniu  
ciągłości Państwa Polskiego. Pominięcie i 
dezawuowanie tego okresu jest wielką nie-
sprawiedliwością, dyktowaną cyniczną grą 
polityczną. 
1 Maja to międzynarodowy dzień solidar-
ności ludzi pracy, to jedno z najważniej-
szych świąt w roku, które dotyczy większo-
ści ludzi na świecie, jest także katolickim 
świętem Józefa Robotnika ( Rzemieślnika) -  
patrona ludzi pracujących, przypominałem 
w napisanym  felietonie w miesiącu kwiet-
niu. Tego dnia podkreśla się szczególną rolę 
pracy w życiu człowieka i rozwoju każdego 
człowieka.
Dzisiaj Święto Pracy w Polsce jest obcho-
dzone w różny sposób. Rada Powiatowa 
SLD w Dzierżoniowie i Rada Miejska SLD w 
Bielawie organizują Majówkę z SLD.
Korzystając z możliwości  na łamach DDZ 
24. EU – informatora aglomeracji dzier-
żoniowskiej, w imieniu organizatorów tj. 
SLD zaprosiłem wszystkich mieszkańców 
powiatu dzierżoniowskiego i gości , którzy 
1 Maja odwiedzili malowniczo położony 
teren w pobliżu Jeziora Bielawskiego, na 
Majówkę z SLD.
Udana Majówka z SLD organizowana od 18 

lat na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
organizowanych w Bielawie. Organizatorzy 
zawsze starają się tak ułożyć program, aby 
każdy, kto odwiedzi teren festynu, zna-
lazł dla siebie w programie interesujące 
go pozycje. Dla każdego przygotowano 
coś miłego. Zamówiona pogoda dopisa-
ła, frekwencja również. Dla organizatorów 
najważniejsza była panująca przyjazna 
rodzinna atmosfera, uśmiech na twarzach 
uczestników. Kto nie przybył na festyn 1 
Maja niech żałuje, bo była możliwość przy-
jemnego spędzenia czasu wolnego na 
świeżym powietrzu.
1 Maja to był dobry moment, aby przed-
stawić propracownicze  propozycje SLD : 
wzrost płacy minimalnej do 2500zł, równa 
płaca za taką samą pracę bez względu na 
płeć, przedłużeniu urlopu wypoczynkowe-
go do 24 dni dla osób z     8 -letnim stażem 
pracy oraz 30 dni dla osób z ponad 10- let-
nim stażem pracy, obligatoryjne dodatki 
dla wszystkich pracujących w niedziele i 
święta w wysokości 250 procent stawki za 
pracę w dzień powszedni, umowy śmiecio-
we na śmietnik historii.
Przypomniałem również w felietonie, że 1 
Maja to również rocznica przystąpienia Pol-
ski Unii Europejskiej. 14 lat temu rząd SLD 
– UP kierowany przez Leszka Millera wpro-
wadził nasz kraj do wspólnoty. Od 2004 
roku Polska pozyskała z unijnego budżetu 
ponad 90 mld euro netto, 4 – krotnie zwięk-
szyła eksport, powstało ponad 2,5 mln no-
wych miejsc pracy. 
W kolejnym felietonie przypomnę  jeszcze 
sprawy, o których pisałem w 2018 roku, a 
dotyczące kształtu ordynacji wyborczej, 
która będzie obowiązywała w czasie naj-
bliższych wyborów samorządowych. Przy-
bliżę  Czytelnikom temat  manipulowania 
Prawa i Sprawiedliwości przy ordynacji 
wyborczej. O tym napiszę, gdy ogłoszony 
będzie termin wyborów samorządowych. 

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Na prośbę Czytelników przypomnę  tematykę felietonów    dotyczących 
sytuacji w kraju w 2018 roku. W moich felietonach staram się opisywać jak 

najlepiej tylko potrafię aktualne najważniejsze wydarzenia i sytuacje, które 
zaistniały w Bielawie, w kraju.

Raport
policyjny

Dzierżoniowscy policjanci 
odzyskali złotą bransoletkę 

wartości 5150 złotych.
Kobieta załatwiająca sprawy 
w jednym z dzierżoniow-
skich urzędów zgubiła złotą 
bransoletkę. Widząc zaist-
niałą sytuację inna kobieta 
podniosła ją i nie przyznawa-
ła się do tego. Działania po-
licjantów pozwoliły na odzy-
skanie wyrobu jubilerskiego 
wartości 5150 złotych.
30 lipca kobieta załatwiają-
ca sprawy urzędowe zgubiła 
złotą bransoletkę, o wartości 
5150 złotych. Podniosła ją 
inna petentka, która wiedziła 
do kogo należy przedmiot. 
Mimo tego, że osoba szyb-
ko zorientowała się o utracie 
mienia i pytała osoby
w poczekalni, kobieta która 
była w posiadaniu biżuterii 
nie przyznała się do tego. Na 
miejsce została wezwana po-
licja. Dzięki podjętym dzia-
łaniom udało się odzyskać 
utraconą bransoletkę, która 
wróciła do swojej właściciel-
ki.
60 letnia kobieta, która do-
puściła się kradzieży już usły-
szała zarzut, za który grozi 
kara pozbawienia wolności 
do lat 5.

Policjanci dzierżoniowskiej 
drogówki, po szaleńczym 

pościgu drogą krajową 
nr 8 zatrzymali kompletnie 

pijanego mężczyznę!
Funkcjonariusze Wydziały 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji zatrzymali 
pijanego kierującego. Zanim 
jednak do tego doszło 40 la-
tek był sprawcą kilku kolizji, 
nie zatrzymał się do kontroli, 
usiłował przejechać policjan-
ta i pędził z prędkością około 
170 km/h.
25 lipca około 12:00, w Ra-
dzikowie, pełniący służbę 
patrolową na drodze kra-
jowej nr 8  funkcjonariusze 
dzierżoniowskiej drogówki, 
zauważyli jadący z nadmier-
ną prędkością samochód. 
Jadący za nim pojazd zatrzy-
mał się i policjanci otrzymali 
informację, że kierujący prze-
jeżdżającym samochodem 
był uczestnikiem dwóch zda-
rzeń drogowych. Funkcjona-
riusze natychmiast ruszyli w 
pościg. Dogonili samochód 
w Łagiewnikach, gdzie stał 
na czerwonym świetle. Poli-
cjanci stanęli przed nim. Gdy 
wyszli z radiowozu. Kierow-
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31 lipca przed godz. 13.00 doszło do nieszczęśli-
wego wypadku na basenie odkrytym w Dzier-
żoniowie. Przyczyny zdarzenia nie są dokładnie 
znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że męż-
czyzna (61 lat) wskoczył do wody i nie wypłynął. 
Ratownicy zareagowali błyskawicznie, wyciągnęli 
go z wody i przystąpili do akcji reanimacyjnej. Na 
miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, 
który przejął akcję. Niestety, mężczyzny nie udało 
się uratować. 
- Prokurator zarządził sekcję zwłok, która ma wy-
jaśnić przyczynę śmierci. Okoliczności tragicznego 
zdarzenia wyjaśniać będą dzierżoniowscy śledczy 
i Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie -  mówi 
Doba.pl kom. Marcin Ząbek z Komendy Powiato-
wej Policji w Dzierżoniowie
Zgodnie z procedurami na basenie powinno 
pracować czterech ratowników, a w momencie 
zdarzenia było ich sześciu. Wymogi więc zostały 
zachowane.
Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może sta-
nowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i 
zdrowia. Wchodzenie do wody po alkoholu i w 
miejscach gdzie jest to zabronione może być przy-
czyną ewentualnej tragedii.

Nie dajmy się pokonać upałom
Wypoczywając nad wodą pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa

To i może ja trochę o polityce tym razem. O po-
lityce, jaka mnie otacza, a sielankowo, trzeba to 
przyznać, nie jest, a wszystko to przez demo-
krację. Dlatego przez demokrację, że demo-
kracja w naszym kraju ma się dobrze, a więc i 
wszyscy, którzy chcą, mogą sobie na demokra-
tycznie wybrane władze popyskować, a nawet 
podejmować działania związane z odebraniem 
władzy i złożeniem jej w ręce dotychczasowych 
nieudaczników. Wolno im. Demokracja. To, że 
rządząca w Polsce partia Prawo i Sprawiedli-
wość, a właściwie zjednoczona prawica z Soli-
darną Polską i Polską Razem, lekko nie ma, to 
wszyscy wiedzą, ale, żeby u nas w Bielawie czy 
w Dzierżoniowie z takim zapałem i zacietrze-
wieniem występować przeciwko prawu i prze-
ciwko swoim sąsiadom i znajomym, to już robi 
się dramatycznie. No bo jak inaczej odczytać 
oświadczenie w Internecie naszej powiatowej 
lejdi (może jeszcze nie Makbet)? 
„A poza tym (…), po tym co PIS zrobił z Polską, 
wszyscy przyzwoici ludzie z tej partii odeszli. 
Reszta będzie napiętnowana i stygmatyzowana 
na zawsze, tak jak aparatczycy PRLu.”
Pisownię PiS, zachowałem oryginalną (PIS), co 
naprowadziło mnie na szefostwo jakiegoś po-
litycznego ciała pt. „Dzierżoniów w Obronie 
Demokracji” w osobie naszej powiatowej lejdi. 
Z przedstawionej wypowiedzi jednoznacznie 
wynika, że w PiSie przyzwoitych ludzi już nie 

ma – odeszli, wystraszyli się. Według mojej opi-
nii, znani mi osobiście wszyscy członkowie PiSu 
są przyzwoici i raczej trudno jest mi sobie wy-
obrazić w nich podobieństwo do aparatczyków 
PRLu. Ja też, swego czasu, napisałem artykuł pt. 
„Chcę do PiSu” i dalej pozostaję w przekonaniu, 
że w tej partii mógłbym znaleźć dla siebie miej-
sce. No i w razie gdy zostanę przyjęty, w mnie-
maniu dzierżoniowskich „Obrońców Demokra-
cji”, będę napiętnowany i stygmatyzowany? 
Jeśli miałbym te stygmaty i to piętno otrzymać 
osobiście od naszej lejdi, to godzę się nawet na 
te katusze publicznie na bielawskim Placu Wol-
ności.
Czy aparatczycy PRLu są faktycznie piętnowani 
przez samozwańczych obrońców demokracji? 
Współpraca KODu, Obywateli RP, Dzierżoniowa 
w Obronie Demokracji z aparatczykami jakby 
temu zaprzeczała. Obrońcy demokracji z Dzier-
żoniowa uczestniczą również w opracowywa-
niu i odczytywaniu tzw. listy hańby i ogólnopol-
skiej listy PiSiewiczów. Takimi napiętnowanymi 
ludźmi, ludźmi PiSu z Bielawy, są już: Ferdynand 
Ardelli, Małgorzata Greiner i Irena Skibniewska-
-Kozak. Ja, według komentatora na Facebooku, 
pana Macieja, nawet na PiSiewicza się nie kwa-
lifikuję i nie nadaję, co bardzo mnie zasmuci-
ło. Chętnie dołączył bym do przedstawionych 
osób, z którymi mi po drodze do lepszej Polski, 
nie takiej, jak wyobrażają ją sobie choćby: dzier-

żoniowska lejdi, pan Maciej i wszyscy ci wspo-
mniani w wierszu „Jestem za. A nawet przeciw” 
współczesnej poetki, pani Elżbiety Żukrowskiej:  
„A otóż niektórym wystarcza jedynie * na tupa-
nie nogą, walenie w bariery. * W tłumie demon-
strantów czas dziwacznie płynie... * Lecz czy 
łomot to wszystko - do jasnej cholery? ** Niech 
pamięcią sięgnie za co była premia. * Niech do-
brze oceni, czemu źle się dzieje. * Nie wystarczą 
orliki gdy jest grabież mienia, * Elita z pieniędz-
mi wciąż się dziko śmieje!”
Nasi, pożal się Boże, obrońcy demokracji, też 
jeżdżą do Warszawy i też zapewne walą w ba-
rierki. Będą mieli ciekawe wspomnienia z tego 
okresu, z dziwacznie spędzonego czasu, nie tak, 
jak PiSiewicze, którzy muszą zmierzyć się z ha-
słami: „Władza minie, wstyd zostanie”, „Hańba”, 
„Czas na sąd ostateczny”.  
Jakoś jednak jestem spokojnie nieczuły na te 
wszystkie hasła i te marne działania. Nie rusza 
mnie nawet kolejny, rozpaczliwy apel: „Teraz, 
gdy PIS skutecznie dorzyna demokrację, nad-
szedł czas na przyzwoitość, nadszedł czas na 
wyjście z PISu! Wzywamy wszystkich przyzwo-
itych ludzi, którym leży na sercu dobro kraju do 
opuszczenia tej formacji”. 
Czy ktoś już odszedł jako przyzwoity człowiek? 
Pewnie, że nie wszystko się podoba, ale czy 
ktoś potrafi lepiej? Przecież na żadnej płasz-

czyźnie nie jesteśmy w stanie się porozumieć, a 
na zjednoczoną prawicę wskazali demokratycz-
nie wyborcy  
PiSiewicze – Misiewicze, od kontrowersyjnej 
postaci we współczesnej polityce – Bartłomieja 
Misiewicza, którzy w oczach opozycji mają ko-
jarzyć się z nieudacznikami, którzy zrobili bły-
skawiczną karierę. Litości nie ma. Trzeba znisz-
czyć każdego, kto myśli inaczej niż „obrońcy 
demokracji”, kto z „obrońcami demokracji” nie 
współpracuje i z nimi się nie utożsamia. 
Ja tych ludzi widziałem ostatnio na spotkaniu 
z posłem Jarosławem Krajewskim w Dzierżo-
niowie. Zachowywali się wyzywająco, ale na 
szczęście do żadnej draki nie doszło. Jedno od-
bieram jednoznacznie – ci ludzie nie zrezygnują 
ze swoich poglądów i działalności, nawet, gdy 
niczego nie osiągną. Zresztą, wyraźnie to dekla-
rują.
Kto należy z naszego terenu do KODu, Obywa-
teli RP, Dzierżoniowa w Obronie Demokracji? To 
chyba nie są tajne informacje. Proszę się ładnie 
przedstawić, powołać jakiś komitet wyborczy i 
wystartować w wyborach, mając na względzie 
dobro ojczyzny. Wyborcy ocenią i zdecydują. 
Jest ku temu przecież wyjątkowa okazja – Pani 
Lejdi Powiatowa.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Nie jestem Pisiewiczem Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

PAMIęTAjMy:
Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio 
oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają 
nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach 
szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń 
ratownika.
Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, 
kark i nogi - unikniemy wstrząsu termicznego.
Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu.
Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś 
będzie potrzebował naszej pomocy. jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w 
granicach swoich możliwości. jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast 
inne osoby i służby.
Nie zapominajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla ludzi. 
jeśli będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, to możemy sprawić, że nasz 
wypoczynek nad wodą będzie przyjemny i zakończy się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna 
kąpiel zależy w głównej mierze od nas samych!

ZASADy BEZPIECZNEgO PRZEByWANIA NA SłOńCU:
1. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu,
2. Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAgA! Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest 
szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka 
wnika więcej promieni UV),
3. Unikaj wysiłku w pełnym słońcu,
4. Chroń się w cieniu w godzinach południowych,
5. jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.

OPARZENIA SłONECZNE
W razie znacznego bólu lub wystąpienia pęcherzy, trzeba zwrócić się do lekarza. Stosowanie 
kremów przeciwzapalnych z zawartością kortykosteroidów przyspieszy gojenie się skóry. Z 
naturalnych sposobów łagodzenia oparzeń słonecznych można polecić okłady z kefiru lub jogurtu. 
Nie wolno wychodzić na słońce, dopóki nie ustąpi zaczerwienienie i wrażliwość na ucisk.

UDAR SłONECZNy
Pierwszym jego objawem jest zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, silne pocenie, płytki i szybki 
oddech, bóle głowy, wysoka temperatura ciała, mdłości a nawet wymioty. W tym wypadku chory 
powinien być natychmiast przeniesiony w zacienione, przewiewne miejsce. Kładziemy go w pozycji 
półleżącej, kładziemy zimny kompres lub owijamy ciało zmoczonym w zimnej wodzie ręcznikiem. 
Podajemy (tylko osobie przytomnej) napoje, najlepiej wodę, sok owocowy lub pomidorowy. Osoba 
ta powinna być zbadana przez lekarza.

Pierwszą ofiarą wysokich tempera-
tur i zbyt pochopnego korzystania 

z kąpieli w tym w roku w naszym 
powiecie jest  61-letni mężczyzna. 

Stracił przytomność po skoku do 
basenu. Jednak reanimacja nie 

przyniosła rezultatu. Dzierżoniow-
scy policjanci w trosce o bezpie-

czeństwo mieszkańców naszego 
regionu apelują o zachowanie 

szczególnej ostrożności w rejonach 
rzek, stawów, basenów i kąpielisk. 

Warto też odpowiednio chronić się 
przed upałami.
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LATO Z KSIĄŻKĄ w Alei Bajkowych 
Gwiazd w Dzierżoniowie

Cykl zabaw – głośne czytanie, zabawy 
animacyjne, konkursy, gry zręczno-
ściowe, w każdy czwartek lipca i sierp-
nia, w godz. 12:30 – 14:00

Tematy zajęć:
16 sierpnia – Morska przygoda
23 sierpnia – Leśna przygoda
30 sierpnia – Sportowe lato

LATO Z KSIĄŻKĄ w Bibliotece Głów-
nej w Rynku oraz w Filii przy ul. Si-
korskiego 2 w Dzierżoniowie (tel. 

74 645 61 64)

W sierpniu, w godzinach otwarcia 
Biblioteki (9:00 - 17:00) dzieci będą 
mogły korzystać z bogatego zbio-
ru książek oraz gier planszowych i 
komputerowych. Będą mogły także 
spędzić czas na rysowaniu i koloro-
waniu. W bibliotece dzieci otrzymają 
niezbędne pomoce takie jak kredki, 
papier i kolorowanki. 

ALEJA BAJKOWYCH GWIAZD W 
DZIERŻONIOWIE (Tel. 74 645 05 40)
- codziennie zamki dmuchane, ca-
tering - hamburgery, zapiekanki, 
lody, popcorn, gofry. W pogodne dni 
dostępne darmowe leżaki – opieka 
Event Junior

Poniedziałki:
Siatkówka plażowa dla każdego – bo-
isko dostępne cały dzień

Wtorki:
16.00-17.00 – malowanie twarzy z 
„Pestką” Dzierżoniów 

Środy:
14.00-16.00 animacje z Event Junior i 
darmowe zjeżdżalnie

Czwartki:
12.30-14.00 Lato z książką – zajęcia z 
Miejską Biblioteką  
16.00-17.30 – bańki mydlane, zabawy 
taneczne, balonowe zoo z „Pestką” 

Piątki:
godz. 11.00-13.00 gry i zabawy rekre-
acyjne z TKKF „Ognisko” Dzierżoniów 
(lipiec)
godz. 20.00-21.00 „Piękni i Zdrowi dla 
Dzierżoniowa”  - trening interwałowy 
z instruktorem

Soboty:
godz.12.00-13.00 „Piękni i Zdrowi dla 
Dzierżoniowa” – trening boksu dla 
każdego
10.00-12.00 – zabawy integracyjne –
dzieci i rodzice, gry wielkoformatowe, 
tory przeszkód, bule, rzut do celu.

Niedziele:
godz.14.00-17.00 bloki programowe 
– teatrzyki, warsztaty, animacje i po-
kazy

Weekendy:
Joga na trawie
Boisko do siatkówki plażowej. Zaba-
wy koszykarskie z B-Ball Dzierżoniów

Dodatkowo:
12 sierpnia – godz.14.00-16.00 - teatr 
Pinokio – przedstawienie „Kłamstwa 
Kozy” oraz Disco Disney z  Myszką Miki 
19 sierpnia – godz.14.00-15.30 - sen-
soplastyka z „Pestka” Dzierżoniów. 
Zabawy z  materiałami spożywczymi  
dla dzieci.

BASEN ODKRYTY W DZIERŻONIO-
WIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżo-
niowie zaprasza wszystkich na basen 
odkryty przy ul. Strumykowej 1. Basen 
będzie czynny w godzinach od 10.00 
do 19.00 przez cały okres wakacji. Nad 
bezpieczeństwem wszystkich osób 
korzystających z kąpieli czuwać bę-
dzie zespół ratowników. Jakość wody 
znajdującej się w basenie będzie stale 
kontrolowana. Do dyspozycji odwie-
dzających, oprócz dwóch basenów, 
pozostają także zjeżdżalnie, boisko do 
siatkówki plażowej oraz plac zabaw 
dla dzieci. Podobnie jak w poprzed-
nim roku Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapewnia możliwość wynajmu leża-
ków na czas przebywania na terenie 
basenu. Ponadto podczas wakacji na 
basenie będą prowadzone zajęcia fit-
ness oraz aerobiku w wodzie.

CENNIK BILETÓW: 
normalny – powyżej 18 lat - 5 zł
ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się 
do 25 lat, emeryci i renciści) - 3 zł
dzieci od 3 lat do 7 lat - 1 zł
dzieci do 3 lat (pod opieką) - bezpłat-
nie

karnet normalny: 10 wejść - 40 zł
karnet ulgowy: 10 wejść - 20 zł
bilet po godzinie 17 - 1 zł
wypożyczenie leżaka (za dzień) - 3 zł
bilety dla posiadaczy Karty Dużej Ro-
dziny - 1 zł

MUZEUM MIEJSKIE W DZIERŻONIO-
WIE - (tel. 74 64 64 661)

W każdy wakacyjny wtorek przewi-
dziane są lekcje muzealne m. in. pt.:
- Polskie symbole narodowe,
- Dzierżoniów – poznajemy pocho-
dzenie dwóch nazw miasta i niezwy-
kłe osiągnięcia ks. Jana Dzierżona,
- Diora. Historia potentata elektroniki
- Geneza ewangelickiego kościoła 
Braci Morawskich na przykładzie osie-
dla Gnadenfrei w Piławie Górnej.
 
DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KUL-
TURY - (tel. 74 64 64 660)

Lato z Pegazem
10 sierpnia - godz.11.00-13.00 - blok 
zabaw animacyjnych „Piracka przygo-
da” - park koło DOK

Program o tematyce pirackiej prze-
niesie uczestników zabawy w świat 
morskich przygód. Wszyscy staną się 
Kamratami z jednego okrętu. Na po-
czątku imprezy animatorzy odczytają 
list z butelki, w którym będą ukryte 
wskazówki na temat skarbu. Po przej-
ściu wielu prób i odnalezieniu Skrzyni 
Pirata, każde dziecko otrzyma wielką 
pieczęć z flagą piracką oraz pamiątko-
wy kamień szczęścia .
W programie: rozgrzewka piracka, po-
szukiwanie skarbu, zabawy i tańce z 
Papugą, zawieszanie flagi pirackiej na 
maszcie, zabawy z linami, tańce pirac-
kie, zabawa z ośmiornicą, nurkowanie 
na rafie, łapanie koła ratunkowego, 
wylewanie wody za burtę, sztorm z 
chustą animacyjną, gra w plażową i 
wodną piłkę, latająca sakiewka, zaba-
wy z tunelami i matami animacyjny-
mi, pokaz baniek mydlanych, walka 
na balonowe szpady, mianowanie 

Wakacje w powiecie
ca skody cofnął i z impetem 
ruszył na interweniującego 
funkcjonariusza. Gdyby nie 
natychmiastowa reakcja, 
uskok i schowanie za radio-
wozem mogło dojść do tra-
gedii. Mundurowi ponow-
nie ruszyli za uciekającym 
pojazdem, który szarżując 
uderzył w ciągnik rolniczy i 
kombajn. Gnał z prędkością 
około 170 km/h. 40 letnie-
mu mężczyźnie przy wjeź-
dzie do Wilkowa Wielkiego 
samochód odmówił posłu-
szeństwa. Kierowca został 
obezwładniony.
Jednocześnie składamy po-
dziękowania kierowcy sa-
mochodu ciężarowego, któ-
ry widząc zaistniałą sytuację 
zatrzymał swój pojazd przed 
uciekinierem uniemożliwia-
jąc dalszą jazdę. Zachowanie 
zasługuje na duże brawa!
Jak się okazało kierowca 
skody był kompletnie pijany, 
miał 2,33 promila!
Następnego dnia usłyszał 
zarzuty: kierowania w stanie 
nietrzeźwości, niezatrzy-
mania do kontroli i naraże-
nia na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia in-
terweniującego policjanta. 
Odpowie także za szereg 
wykroczeń.

W minionym tygodniu 
policjanci zatrzymali cztery 

osoby, które posiadały 
przy sobie narkotyki. 
Zabezpieczono blisko 

80 porcji tych substancji 
i jeden krzew marihany

W ciągu ostatnich sześciu 
dni policjanci ujawnili ma-
rihuanę i amfetaminę na 
terenie powiatu dzierżo-
niowskiego. Środki, których 
posiadanie jest zabronione 
zostały zabezpieczone, a 
dalsze postępowanie w tych 
sprawach prowadzić będą 
dochodzeniowcy.
Funkcjonariusze policji z 
powiatu dzierżoniowskiego 
w minionym tygodniu za-
trzymali czterech mężczyzn, 
którzy posiadali przy sobie 
narkotyki.
Pierwszy wpadł 34 latek. 
21 lipca w trakcie przepro-
wadzanej interwencji w 
miejscu zamieszkania dzier-
żoniowscy policjanci zauwa-
żyli krzak konopi indyjskiej! 
Roślina została zabezpieczo-
na.
Dwa dni później funkcjona-
riusze zatrzymali na terenie 

Raport
policyjny
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dzieci na Piratów i podział skarbu ze 
Skrzyni Pirata, 
14 sierpnia - godz. 11-13.00 - warsztaty 
ekologiczne - sala Pegaz lub sala nr 3
W programie warsztatów biżuteria re-
cyklingowa, broszki breloki.
21 sierpnia - godz. 11.00 - spektakl pa-
cynkowy „Bajka o czerwonym kaptur-
ku” - sala Pegaz
Co wiemy o Czerwonym Kapturku? 
Przecież to najbardziej znana bajka na 
świecie!
A jednak: dlaczego Mama zdecydo-
wała się puścić dziewczynkę samą do 
lasu?
Albo: dlaczego Kapturek rozmawiał 
z Wilkiem, mimo, że Mama zabroniła 
rozmawiać 
z nieznajomymi? Czy wreszcie: dla-
czego Wilk ma takie wielkie oczy? 
Odpowiedzi na te i inne pytania we 
wspaniałej, zupełniej nowej adaptacji 
tej bajki. Spektakl grany w konwencji 
pacynkowego teatru jednego aktora 
jest zarazem pokazem mistrzowskim 

sztuki lalkarskiej.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTU-
KI W BIELAWIE
- Zajęcia plastyczne: 3 x w tygodniu 
przez całe wakacje (wtorki, środy, 
czwartki)
- Gry planszowe: 2 x w tygodniu przez 
całe wakacje (wtorki, czwartki)
- Projekcje kina MOKiS 3D weekendy

TEATRALNE PARKOWANIE W BIELA-
WIE
- bezpłatne spektakle plenerowe dla 
dzieci. W tym roku prezentacje posze-
rzone o część warsztatowo - zabawo-
wą.
28 sierpnia - CZARNOKSIĘŻNIK Z KRA-
INY OZ
miejsce: Park Miejski, godz. 17.00

OTWARTE IMPREZY MIEJSKIE W 
BIELAWIE

28 lipca - MATE.O – Koncert Mate.O 

(Mateusz Otręba) powraca z projek-
tem „Totalne Uwielbienie” (TU) i po 
wydaniu w zeszłym roku płyty „Król 
Wszechświatów” rusza w trasę kon-
certową. Pojawi się także w Bielawie 
z materiałem z płyty. Będzie zarówno 
dynamicznie, jak i balladowo. Trochę 
rocka i trochę folku - czyli wszystko to 
co najlepsze w jego twórczości. Teatr 
Kino MOKiS. Wstep wolny - wejściówki 
do odebrania w MOKiS

25 sierpnia - BEBSON SUMMER ARENA 
–plenerowe zawody sportów walki na 
Jeziorze Bielawskim. Teren obok fon-
tanny. Impreza organizowana wspól-
nie przez: UM, OSiR, MOKiS i Bebson 
Gold Team.
26 sierpnia - POŻEGNANIE LATA –- 
wieczorna impreza organizowana 
po raz drugi, na zakończenie lata. 
Iluminacje świetlne, pokazy ogni, 
działania teatralne: na lądzie, wodzie 
i w powietrzu. Prezentacje muzyczno-
-przestrzenne. Współorganizatorami 

wydarzenia będą Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Klub Żeglarski Wielka Sowa 
i Teatr Prawdziwy.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W 
BIELAWIE: 
- Przez całe wakacje w pływalni Miej-
skiej „Aquarius” wprowadzona została 
promocja - 10 zł za wejście na basen 
bez ograniczeń czasowych dla dzieci 
oraz młodzieży uczącej się do 25 roku 
życia od poniedziałku do piątku w 
godz. 6.00 - 15.00.
- Bezpłatne zajęcia w Centrum Infor-
macyjna Edukacyjnym w Parku Miej-
skim. Zajęcia obejmują edukację przy-
rodniczą z wykorzystaniem sprzętu 
pływającego (kajaki, rowerki wodne) 
oraz zajęcia na parku linowym.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W BIELAWIE:
Wakacyjna szkółka Mahjonga - warsz-
taty prowadzone przez Marka Waku-
luka
16, 17 i 18 sierpnia - Międzynarodowy 

Turniej Mahjonga - gwiazda wydarze-
nia: japończyk Daina Chiba
12 i 19 sierpnia - wędrówki ulicami 
miasta z przewodnikiem 

ŚWIETLICA „TĘCZA” W PIESZYCACH
 „Tęcza” przez cały sierpień organizuje 
bezpłatne półkolonie w godzinach od 
10:00 do 14:00. Uczestnicy skorzystają 
z atrakcyjnych wycieczek do m.in.: Mu-
zeum w Dzierżoniowie i Kamionkach, 
odwiedzą Powiatową Straż Pożarną 
w Dzierżoniowie, kopalnię węgla w 
Nowej Rudzie, także wybiorą się na 
basen Aquarius w Bielawie. Zaplano-
wano również atrakcje stacjonarne w 
obiekcie Ośrodka Pomocy Społecznej 
takie jak: pogadankę z przedstawicie-
lem policji, cykl zajęć profilaktycznych 
jak również różnego rodzaju zawody 

i konkursy z nagrodami. Całość finan-
sowana jest ze środków z przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Nabór już został 
zakończony.

Bielawa ma mistrzynię Europy w MTB XCO!
Zawodniczka klubu kolarskiego UKS Dream Bike Bielawa 
Marta Garnek została mistrzynią Europy w kolarstwie gór-
skim w kategorii MTB XCO. Reprezentantka Bielawy wywal-
czyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy w austriac-
kim Grazu. Dla Marty Garnek lipiec był niezwykle udany, 
ponieważ tuż przed zdobyciem tytułu najlepszej kolarki 
Starego Kontynentu, wywalczyła w swojej kategorii tytuł 
Mistrzyni Polski. Jest to ogromny sukces naszej zawodnicz-
ki, klubu UKS Dream Bike Bielawa oraz jej trenera Michała 
Gołębiewskiego. 

Podczas Mistrzostw Europy Bielawę oraz klub UKS Dream 
Bike reprezentowali jeszcze Wojciech Karpierz i Wiktor Wi-
śniewski. Wszystko to za sprawą ich doskonałej postawy w 
niedawnych Mistrzostwach Polski. Wojciech Karpierz zajął 
w nich 3 miejsce, a Wiktor Wiśniewski 5 pozycję!

Wyjazd naszych zawodników na Mistrzostwa Europy 
wsparło finansowo miasto Bielawa. Dzięki temu Bielawa 
miała zapewnioną doskonałą promocję w Austrii. Dzięku-
jemy i gratulujemy!

Poniżej publikujemy relację z Mistrzostw Europy, jaką 
otrzymaliśmy z klubu UKS Dream Bike wraz z wypowiedzia-
mi zawodników:

Trzech zawodników UKS Dream Bike zakwalifikowało się na 
Mistrzostwa Europy do austriackiego Grazu. Austria. Wy-
konali kawał ciężkiej pracy jeździli po każdych imprezach 
które były brane jako kwalifikację do Mistrzostw Europy 
wywalczyli medale na Mistrzostwach Polski, a na dwa dni 
przed wyjazdem otrzymaliśmy bardzo złą wiadomość od 
trenera kadry, że PZKOL nie opłaci wyjazdu zawodników na 
Mistrzostwa Europy.

Czuliśmy jakby nam podcięto skrzydła. Młodzież zaczęła 
wątpić w przyszłość, i wtedy z pomocą przyszło nasze mia-
sto Bielawa. Władze naszego miasta usłyszeli apel o pomoc 
i pomogli nam w wyjeździe na upragnione Mistrzostwa Eu-

ropy w kolarstwie górskim w Graz-Austria.

Marta Garnek

Dzięki wsparciu miałam możliwość wystartować na Mi-
strzostwach Europy MTB XCO.

Piękna i wymagająca trasa, aż szkoda ją opuszczać i wracać 
do domu.

Koszulka i złoty medal jadą do Polski.

Wiktor Wiśniewski

Bardzo mała ilość punktów UCI skutkowała tym, że stałem 
w ostatnim rzędzie (104 numer startowy). Po starcie brałem 
udział w dwóch kraksach i na trasę wyruszyłem jako jeden 
z ostatnich zawodników. Wąska i trudna technicznie trasa 
nie ułatwiała wyprzedzenia.

Po zaciętej walce na metę wjeżdżam jak 49 junior w Euro-
pie. Nie uważam tego za zły wynik, ale wiem, że stać mnie 
na więcej. Mam nadzieję, że za rok będę mógł pokazać się 
z lepszej strony.

Wojciech Karpierz

Trasa bardzo wymagająca i trudna technicznie co prefero-
wało mnie do walki do dobrą lokatę. Dwie pierwsze rundy 
szły bardzo fajnie z 90 miejsca na starcie udało mi się prze-
dostać w obręby pierwszej 50 i na trzeciej rundzie odezwa-
ła się kontuzja z którą borykam się od kilku tygodni. Ból tak 
mocny, że nie pozwalał mi się skupić na jeździe. Chciałem 
za wszelką cenę ukończyć zawody i dojechać do mety. Za-
wody ukończyłem na 71 miejscu z czego nie jest zadowo-
lony, ale wiem że w przyszłym roku stanę na starcie kolejne 
imprezy mistrzowskiej i będę walczył o lepsze miejsce.

Michal Gołębiewski

Dream-Bike



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

Niemczy 20-letniego męż-
czyznę, który posiadał przy 
sobie środek odurzający w 
postaci suszu marihuany w 
ilości 6 porcji.
24 lipca dzierżoniowscy 
kryminalni w Uciechowie 
ujawnili przy 28 latku po-
nad 8 porcji amfetaminy. 
Dodatkowo zebrano mate-
riał dowodowy, pozwalający 
na przedstawienie zarzutu 
handlu narkotykami
Następnego dnia policjanci 
patrolując ulicę zauważyli 
20-latka, który na ich widok 
zaczął nerwowo się zacho-
wywać i oddalać z miejsca, 
w którym przebywał. Poli-
cjanci kierując się doświad-
czeniem zawodowym pod-
jęli interwencję. Nie mylili 
się. Ujawnili przy zatrzyma-
nym ponad 60 porcji amfe-
taminy.
Obecnie policjanci nadal 
szczegółowo wyjaśniają 
okoliczności tych spraw. 
Sprawdzają m.in. źródło 
pochodzenia zabezpieczo-
nych środków odurzających 
i czy doszło do innych prze-
stępstw związanych z prze-
stępczością narkotykową.
Przypomnijmy, że za po-
siadanie narkotyków grozi 
kara do 3, a gdy przedmio-
tem przestępstwa jest ich 
znaczna ilość, nawet do 10 
lat pozbawienia wolności. 
Natomiast handel narkoty-
kami zagrożony jest karą do 
8, a gdy w grę wchodzi ich 
znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Dzierżoniowscy policjanci 
zatrzymali sprawcę 

włamania dokonanego 
na terenie jednego z 

miejscowych marketów!
Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżonio-
wie zatrzymali na gorącym 
uczynku włamywacza, któ-
ry ukradł z wiaty jednego z 
marketów elementy meta-
lowe wartości 520 złotych. 
Całość zrabowanego mienia 
została odzyskana.
Wczoraj w trakcie pełnienia 
służby patrolowej, policjan-
ci otrzymali informację o 
kradzieży z włamaniem, na 
terenie jednego z dzierżo-
niowskich marketów. Na-
tychmiast udali się na miej-
sce, gdzie został zatrzymany 
48 letni mężczyzna. Spraw-
ca po pokonaniu zabezpie-
czenia dostał się do wnętrza 
wiaty, skąd ukradł elementy 

Raport
policyjny
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Inwestycje Dzierżoniowa - dla kogo to cudo?

Duży, piękny i co widać na zdjęciach nieco tajemniczy budynek, wielka inwestycja i ogromne 
pieniądze zdobyte na jego remont. Jeden z największych miejskich budynków użyteczności 
publicznej właśnie dostaje drugie życie. 

Po gruntownej przebudowie, dostosowaniu do potrzeb (w tym budowie windy) i wyposaże-
niu, obiekt w całości będzie służył dzierżoniowskim seniorom. Przy ul Świdnickiej 35 znajdzie 
się siedziba dziennego domu seniora, oraz miejsce dla organizacji pozarządowych pracują-
cych na rzecz będących w jesieni życia mieszkańców. 

Na kosztujące prawie 9 mln zł prace budowlane Dzierżoniów zdobył aż 7 mln unijnego dofi-
nansowania. To efekt wspólnej pracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. 

Prace budowlane, które zakończą się w 2019 roku polegają kompleksowym remoncie budyn-
ku i jego termomodernizacji, remoncie i termomodernizacji budynku garażowo-magazyno-
wego oraz na zagospodarowaniu całkiem sporego terenu wokół tych obiektów. 
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metalowe wartości 520 zło-
tych. Jak się okazało, zło-
dziej działał z kobietą. Dal-
sze czynności pozwoliły na 
ustalenie jej danych i zatrzy-
manie.
Policjanci odzyskali skra-
dzione mienie w całości, a 
dziś mężczyzna i kobieta 
usłyszeli zarzuty kradzieży 
z włamaniem, za co grozi im 
kara nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Pożar autobusu na krajowej 
„ósemce”

6 sierpnia po godz. 16.00 
służby ratunkowe otrzyma-
ły informację o palącym się 
autobusie na drodze krajo-
wej nr 8 na 82 km w okoli-
cy miejscowości Przystro-
nie (między Łagiewnikami 
a Wilkowem Wielkim). Na 
miejscu pracowali strażacy 
z PSP Dzierżoniów, OSP Sie-
nice, OSP Łagiewniki oraz 
dzierżoniowska drogówka. 
W autobusie jechało ok. 30 
pracowników jednej z firm. 
Kierowca zdążył zjechać na 
parking, gdzie przeprowa-
dzono akcję gaśniczą. Niko-
mu nic się nie stało.

Raport
policyjny Rocznica Powstania Warszawskiego w Dzierżoniowie

Miało trwać najwyżej kilka dni, trwało aż 63. Punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny upamiętniając godzinę W, godzinę 
w której wybuchło Powstanie Warszawskie. W Dzierżoniowie pod pomnikiem „Pamięci Losów Ojczyzny” mieszkańcy, 
członkowie GRH 58 pp i harcerze złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.
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99 rocznica powołania Policji Państwowej

20 czerwca na sali Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Święta Policji. W 
uroczystości uczestniczył insp. Dari-
usz Wesołowski Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu, pan Janusz Guzdek Sta-
rosta Powiatu Dzierżoniowskiego 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych ze wszystkich gmin 
naszego powiatu, jak też wielu znam-
ienitych gości.
W piątek, 20 czerwca z oka-
zji 99 rocznicy powołania Policji 
Państwowej odbyła się uroczysta 
akademia z udziałem insp. Dariusza 
Wesołowskiego Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu. Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Dzierżoniowie 

podinsp. Przemysław Marut w swoim 
przemówieniu przypomniał historię 
utworzenia Policji Państwowej, 
wkład policjantów w odbudowę 
państwowości polskiej oraz 
podsumował stan bezpieczeństwa na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego 
w ostatnim półroczu. Podczas 
uroczystości Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 
insp. Dariusz Wesołowski złożył 
życzenia dalszych sukcesów dla 
funkcjonariuszy dzierżoniowskiej ko-
mendy. Podkreślił wzrastające wśród 
mieszkańców naszego powiatu zau-
fanie do Policji oraz zaangażowanie 
funkcjonariuszy i pracowników w 
wykonywanie swoich obowiązków 
służbowych. Zaproszeni burmis-
trzowie i wójtowie podziękowali polic-

jantom za codzienny trud włożony w 
zapewnienie bezpieczeństwa oby-
wateli. Życzyli funkcjonariuszom i 
pracownikom cywilnym spokojnej 
i dającej satysfakcję służby i pracy, 
gratulując jednocześnie awansowa-
nym i wyróżnionym.
Starosta Dzierżoniowski podkreślił 
wzrastający poziom bezpieczeństwa 
na terenie naszego powiatu i 
dziękował policjantom za wzo-
rowe wykonywanie obowiązków 
służbowych.
Awanse na wyższe stopnie poli-
cyjne otrzymała wyjątkowo duża 
ilość policjantów, łącznie aż 61 
funkcjonariuszy, wśród których był 
Komendant Powiatowy Policji w 
Dzierżoniowie Przemysław Marut 

awansujący na stopień młodszego 
inspektora. Ponadto wśród oficerów 
jeden policjant otrzymał awans do 
stopnia nadkomisarza, a dwóch 
policjantów do stopnia komisarza. 
W korpusie aspirantów: 16- funkc-
jonariuszy awansowało do stopnia 
aspiranta sztabowego, 6- aspiranta 
oraz 4- do młodszego aspiranta. W 
korpusie podoficerów: 8- funkcjon-
ariuszy otrzymało awans do sto-
pnia sierżanta sztabowego, 5- star-
szego sierżanta i 14- do sierżanta. 
4- najmłodszych stażem policjantów 
awansowało do stopnia starszego 
posterunkowego.
Wszystkim awansowanym i odznac-
zonym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Adaś górny 17.07.2018    godz. 10:55   waga 3450 g.  dł. 57

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Adaś Kończak 19.07.2018    godz. 11:45   waga 3570 g.  dł. 55 Lena Sapa 26.07.2018    godz. 00:20   waga 4540 g.  dł. 60

Zuzanna Majkrzak 31.07.2018    godz. 11:43   waga 4000 g.  dł. 57 Marcelina Laura głowacka 31.07.2018    godz. 15:35   waga 4210 g.  dł. 61 Maria jurczyk 01.08.2018    godz. 11:48   waga 3530 g.  dł. 53

Nataniel jakubiak 01.08.2018    godz. 23:50   waga 3180 g.  dł. 52 Maria Samojlik 31.07.2018    godz. 23:40   waga 3080 g.  dł. 58 Antosia Pietrasz 01.08.2018    godz. 00:35   waga 3150 g.  dł. 54

Marysia 04.08.2018    godz. 10:10   waga 3540 g.  dł. 53 Piotruś 03.08.2018    godz. 17:35   waga 4300 g.  dł. 60 Maja 06.08.2018    godz. 10:55   waga 3600 g.  dł. 53

Oliwier Żurak 04.08.2018    godz. 14:23   waga 3490 g.  dł. 52 Mikołaj janot 05.08.2018    godz. 13:25   waga 3140 g.  dł. 52
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Sierpniowe premiery w Zbyszku
Po wakacyjnej przerwie, 10 sierpnia wznawia swo-
ją działalność kino Zbyszek. Na trzy kolejne week-
endy  proponujemy same dobre tytuły, w tym aż 
trzy premierowo!

Na pierwszy kinowy weekend (10-12 sierpnia) 
„Zbyszek” proponuje animowany film dla dzieci 
„Co w trawie piszczy” (godz. 16.00). W ramach kina 
familijnego można będzie obejrzeć również bry-
tyjska komedie „Patryk” (godz. 18.00) oraz amery-
kańsko-włoski film akcji „Sicario2:  Soldado” (godz. 
20.00).

Zabawny film akcji „Szpieg, który mnie rzucił” bę-
dzie można obejrzeć w dniach 17-19 sierpnia, se-
anse o godz. 16.00. Jednak królową ekranu w ten 
weekend będzie musical „Mamma Mia. Here we go 
again!”. Zbyszek będzie grał dwa seanse dziennie 
o godz. 18.00 i 20.15.

Przedostatni weekend sierpnia (24-26.08) to 
dwie propozycje. „Mission impossible: Fallout” 
(seanse o godz. 17.30 i 20.00) oraz animowana 
opowieść pod tytułem „Jak zostać czarodziejem” 
(godz. 15.30). Za to na ostatni wakacyjny week-
end (31.08-02.09) zaplanowano projekcję filmów 
„Ant-Man i osa”  (godz. 16.00 i 18.15) oraz komedii 
kryminalnej „Rozpruci na śmierć” (godz.20.30).

10-12 sierpnia - Regałowisko
Czas nastawić zegarki – oto oficjalne time table 
20. edycji Regałowisko Bielawa Reggae Festiwal 
2018! Wystarczy rzucić okiem żeby wiedzieć kto, 
gdzie i o której oraz zaplanować swój czas na festi-
walu. Jeśli nie macie jeszcze biletów, zachęcamy 
do kupowania. W Bielawie bilety można nabyć w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej.

25-26 sierpnia
Dzierżoniów po raz 18. stanie się dolnośląską sto-
licą miodów. Jarmark pszczelarski Miodobranie 
zagości w Rynku 25-26 sierpnia. Będzie to dosko-
nała okazja do degustacji złotego daru pszczół w 
różnych postaciach oraz uczestnictwa w koncer-
tach zespołów folklorystycznych. Gwiazdą impre-
zy będzie Halina Mlynkova.  Na stoiskach będzie 
można kupić miody naturalne oraz pitne o różnych 
smakach i z dodatkami, akcesoria pszczelarskie, 
świece woskowe oraz kosmetyki, które powstały 
na bazie miodu. Dostępne będą również stoiska z 
rękodziełami artystycznymi m.im biżuteria, ozdo-
by szklane i wiele innych. 
Pierwszego dnia o godz.15.30 rozpocznie się Mię-
dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 29. Buko-
wińskie Spotkania, w którym zaprezentują się ze-
społy z Ukrainy, Rumunii, Węgier i Polski.
Niedziela rozpocznie się koncertem pochodzące-
go z Serbii Zespołu Folklorystycznego Veliko Kolo 
o godz.15.00. Po nim wystąpi Karpacka Tajstra, 
a o godz. 17.00 zaplanowano koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej. Około godz.18.00, pojawi się na 
scenie 14-osobowy Zespół Muzyczny Teatr Rada 
pochodzący z Białorusi. Zespół odbył tysiące tras 
koncertowych na całym świecie. Jego program 
artystyczny nawiązuje do tradycji ludowych i ko-
zackich: Romów, Białorusinów oraz Ukrainców. 
Znakomita choreografia, taniec, muzyka tworzą 
niezwykłe zjawisko, przenosząc widza w świat 
innych kultur. Zaprezentują dwa programy arty-
styczne zatytułowane „Ginie Roma” oraz „Kozacy”.
Gwiazdą wieczoru będzie znana wszystkim Hali-
na Mlynkova. Polska wokalistka i zarazem autor-
ka tekstów pochodząca z Zaolzia, była wokalistka 
zespołu Brathanki. „Czerwone  korale”, „W kinie, w 

Lublinie- kochaj mnie” czy „Gdzie ten, który 
powie mi” to piosenki, które stały się znakiem 
rozpoznawczym wokalistki. Mlynkova wydała 
już swoje trzy solowe albumy. Ostatni pocho-
dzi z 2016 r. i nosi tytuł  „Życia mi mało”.
25 sierpnia
BEBSON SUMMER ARENA 
plenerowe zawody sportów walki na Jeziorze 
Bielawskim. Teren obok fontanny.
26 sierpnia
POŻEGNANIE LATA
wieczorna impreza organizowana po raz dru-
gi, na zakończenie lata w Bielawie. Iluminacje 
świetlne, pokazy ogni, działania teatralne: na 
lądzie, wodzie i w powietrzu. Prezentacje mu-
zyczno-przestrzenne. 
27 sierpnia - 28 września
Wystawa towarzysząca Narodowemu Czyta-
niu - Przedwiośnie Stefana Żeromskiego – Bi-
blioteka Główna, Rynek.
Lwowski balet w Dzierżoniowie
 „Dziadek do orzechów”” to największy feno-
men sztuki baletowej, który już od ponad stu 
lat niezmiennie zachwyca publiczność całego 
świata. W tym sezonie artystycznym zawita 
także do Dzierżoniowa! Widowisko na naj-
wyższym światowym poziomie artystycznym 
zapewni fenomenalny zespół tancerzy Royal 
Lviv Ballet. 
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REKLAMA

Bilet Zintegrowany gmin gór Sowich

Od 1 sierpnia 2018 roku rusza Bilet Zintegrowany 
Gmin Gór Sowich. Bilet weekendowy obejmuje linie 
obsługiwane przez komunikację miejską ZKM Biela-
wa oraz wszystkie trasy Kolei Dolnośląskich. Jest to 
efekt dobrej współpracy Stowarzyszenia Turystycz-
nego Gmin Gór Sowich z Kolejami Dolnośląskimi. 

Bilet weekendowy uprawnia do przejazdów po-
ciągami i autobusami wspomnianych wyżej prze-
woźników, od godziny 18.00 dnia roboczego po-
przedzającego następujące po sobie dni wolne od 
pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego. 
Dzięki biletowi zwiedzić można cały Dolny Śląsk, w 
tym powiat dzierżoniowski oraz Góry Sowie, auto-
busem i pociągiem za cenę 40 zł. 

Bilet weekendowy ma jednak przede wszystkim 
na celu zachęcenie Dolnoślązaków do przyjazdu w 

Góry Sowie. Do pociągu zabrać można przecież ro-
wer i przyjechać na weekend pojeździć na trasach 
MTB Sudety, lub po prostu pospacerować po gór-
skich trasach. W imieniu organizatora komunikacji 
miejskiej ZKM umowę podpisał burmistrz Bielawy 
Piotr Łyżwa. 

Bilety są do nabycia między innymi przez internet 
za pośrednictwem systemu Koleo, u obsługi pocią-
gu oraz w kasach Kolei Dolnośląskich i Przewozów 
Regionalnych.

Uczcili 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Kibice Bielawianki, motocykliści grupy Motopołudnie oraz mieszkańcy Bielawy uczcili 74. rocznicę Powstania Warszawskiego oddając hołd żołnierzom Ar-
mii Krajowej i mieszkańcom Warszawy, którzy 74 lata temu wystąpili zbrojnie przeciwko niemieckiemu okupantowi.


