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O tym dlaczego ubiega się o funkcje burmistrza Pieszyc, czy zmiana była konieczna, jak podsumo-
wuje ostatnie cztery lata i dlaczego czuje się odpowiedzialny za gminę Pieszyce?

Czuję się odpowiedzialny za przyszłość tej gminy

PIESZYCE

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!

„Wilk” ostatni raz między linami, przynajmniej jako bokser zawodowy, zamelduje się 6 października. Oczywiście 
w Dzierżoniowie. Rywalem będzie Giorgi Kandelaki (21-31-3, 9 KO). - Gruzin to nikt poważny, ale nie o to przecież 
chodzi. To ma być pożegnalny występ przed swoją publicznością i w swoim mieście - powiedział Wilczewski, który w 
zeszłym miesiącu skończył czterdzieści lat. Podczas tego wieczoru pokażą się również pięściarze klubu DKB Dzierżo-
niów, trenowani na co dzień przez Wilczewskiego.

Piotr Wilczewski 6 października stoczy pożegnalną walkę

DZIERŻONIÓW

Liderki w kategorii Biznes oraz Aktywność Społeczna wybierali tym razem mieszkańcy regionu

Kobiety przedsiębiorcze! 
Które najbardziej?
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Bielawa

Mapa 3D Gór Sowich

Podczas posiedzenia Stowarzyszenia Tury-
stycznego Gmin Gór Sowich, które odbyło 
się w Bielawie 5 września, po raz pierwszy 
zaprezentowana została mapa 3D Gór So-
wich. Projekt został przygotowany z inicja-
tywy Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety i 
swoim zasięgiem obejmuje wszystkie trasy 
rowerowe Strefy MTB Sudety. 

Na mapie mamy więc zaprezentowane: całe 
Góry Sowie i Góry Suche, część Gór Bardz-
kich oraz Mieroszowskie Ściany będące 

częścią Gór Stołowych. Wszystko w skali 
1:50.000. 

Pomysłodawcą projektu jest prezes Strefy MTB 
Sudety Ireneusz Rogalski, a wykonawcą jest 
firma Handy Project Studio z Olsztyna. Firma, 
która do tej pory specjalizowała się w opraco-
waniu i produkcji map 3D jezior, początkowo 
nie była przekonana czy jest w stanie zrealizo-
wać taki projekt. Po kilkumiesięcznych rozmo-
wach i wykonaniu prób stwierdzono, że reali-
zacja projektu jest możliwa. 

Najpierw wykonano model cyfrowy, a na-
stępnie przystąpiono do szczegółowego i 
czasochłonnego procesu produkcji i mon-
tażu. Efektem jest przestrzenna mapa, która 
po uzupełnieniu o inne elementy (miniatur-
ki głównych atrakcji, szlaki piesze, legendę, 
kierunki geograficzne, odległości do głów-
nych miast, numery dróg, linie kolejowe 
itd.), będzie wykorzystywana w celach pro-
mocyjnych oraz informacyjnych. 

Mapa 3D Gór Sowich będzie zainstalowana 

w specjalnych gablotach w kilku miejscach, 
w tym między innymi w Bielawie na Pływalni 
Aquarius lub na terenie przy Jeziorze Bie-
lawskim. Mapa posiada wymiar 1,5 x 1 m, a 
warstwice ustawione są co 50 metrów.

UM BIELAWA

Miejski Piknik Niepodległości zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 
z Oddziałami sportowymi i Oddziałami Gimnazjum

Tak oto pięknie 8 września 2018 r. uczniowie 
wszystkich bielawskich szkół podstawowych 
prezentowali się w barwach biało - czerwo-
nych na Pikniku z Okazji 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Biela-
wie.

Różnorodność działań przygotowanych na 
ten dzień sprawiła, że każdy młody patriota 

znalazł coś dla siebie. Zaplanowane zajęcia 
odbywały się w szkołach i na boiskach. Mia-
ło miejsce także wspólne wyjście najstarszej 
młodzieży na Górę Parkową. Uczniowie przy-
gotowywali plakaty pod hasłem „Szkoła ma-
łego patrioty”, które zostały wyeksponowane 
na szkolnym boisku. Zaprzyjaźnieni harcerze 
przeprowadzili szereg zabaw i pląsów z okresu 
międzywojennego. Oprócz nauki wspólnego 
tańca do rytmu piosenki „Kocham Cię, Polsko!”, 

każda szkoła zaprezentowała swój okrzyk pa-
triotyczny. Dużo emocji wywołały międzysz-
kolne potyczki sportowe oraz zmagania w 
quizie wiedzy o Polsce. Całość uświetnił pro-
gram artystyczny przygotowany na tę okazję. 
Udało się także uchwycić uczniów z lotu ptaka, 
którzy na Górze Parkowej utworzyli biało-czer-
woną flagę Polski. Również na trybunach hali 
sportowej SP10 pojawiła się stworzona przez 
uczestników pikniku imponująca flaga Polski. 

Oczywiście piknik to piknik i nie mogło za-
braknąć na koniec kiełbasek, które ucznio-
wie ze smakiem zjedli po tylu atrakcjach oraz 
emocjach. Śmiało można powiedzieć, że Miej-
ski Piknik Niepodległości w Bielawie o charak-
terze patriotyczno-spotrowo-artystycznym 
doskonale wpisał się w rocznicowe obchody i 
stał się okazją do integracji uczniów oraz na-
uczycieli bielawskich szkół.

UM BIELAWA
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Bielawa

Uczniowie SP 10 walczyli w Mistrzostwach 
Makroregionu Młodziczek i Młodzików

W dniach 7- 8 września w Strzelcach Opolskich odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików 
w Sumo. W rywalizacji o miejsce w Kadrze Dolnego Ślaska 
startowały dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004-
2006.  Reprezentacja SP 10 z Oddziałami Sportowymi oraz 
Gimnazjum w Bielawie wywalczyła 13 krążków : dwa złote, 
cztery srebrne oraz siedem brązowych. Najlepiej w Mistrzo-
stwach walczyła Weronika Smaczyńska, która zdobyła zło-
ty medal w kat. 60kg. Srebrne medale wywalczyli Tamara 
Dorosz 36kg, Gabriela Libumska 45kg, Sofia Savina 55kg, 

Joanna Nowak 65 kg. Tego dnia brązowe medale zdobyli 
Patrycja Smaczyńska 60kg, Klaudia Smaczyńska 65kg, Poza 
podium uplasowali się Natasza Świerczyńska 36kg, Julia 
Żaczek 45kg, Kamila Purzycka 45kg,  Nikola Konaszewska 
55kg, Karol Kurbiel 35kg, Dorian Smaczyński 40kg, Trenerzy 
zawodniczek są Norbert Warchoł oraz Mariusz Tyrcha oraz  
Stanisław Warchoł w klubie UKS IRON BULLS Bielawa.

Wyjazd współfinansowany był ze środków Urzędu Miasta w 
Bielawie oraz Dolnośląskiej Federacji Sportu.  UM BIELAWA

Parkingi przy ulicy Wesołej

Niewykorzystany plac asfaltowy obok 
kortów tenisowych przy ulicy Wesołej 
w Bielawie, zyskał nowe przeznaczenie 
– od wczoraj powstało tam kilkadziesiąt 
nowych miejsc parkingowych.To z pew-

nością dobra informacja dla okolicznych 
mieszkańców i kierowców parkujących 
w pobliżu kortów tenisowych, placu za-
baw czy ulicy Słonecznej.

UM BIELAWA

Nowy rok szkolny rozpoczęty

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 
2018/2019. Miejska uroczystość inaugu-
rująca naukę po wakacjach odbyła się w 
Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami 
Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum. Wła-
dze miasta reprezentowali burmistrz Biela-
wy Piotr Łyżwa oraz przewodnicząca Rady 
Miejskiej Marta Masyk. 

Tego dnia rozpoczęła również nowy rok 
szkolny Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum 
oraz Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z 
Oddziałami Gimnazjum. 

Wszystkim uczniom, dyrekcji, nauczycielom 
i pozostałym pracownikom bielawskich 
szkół, życzymy udanego roku szkolnego.
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Dzierżoniów

Nie sposób nie zacząć od pytania, dlaczego 
zdecydował się Pan na start w wyborach?

- Czuję się odpowiedzialny za przyszłość 
Pieszyc i los mieszkańców. Ostatnie 4 lata to 
dla mnie okres wytężonej pracy. Po krótkim 
odpoczynku, wznowiłem działalność wła-
snej firmy. Prowadzę pracownię projektową, 
zajmuję się projektowaniem wielu obiektów 
na Dolnym Śląsku, m.in we Wrocławiu czy 
Dzierżoniowie. Jestem współautorem wielu 
interesujących inwestycji np. salonu BMW 
w Poznaniu, salonu AUDI w Łodzi, czy stacji 
narciarskiej na Hali Skrzyczeńskiej w Szczyr-
ku. Zwłaszcza ten ostatni projekt był dla 
mnie wyzwaniem, gdyż od zeszłego roku ru-
szyła tam budowa olbrzymiego kompleksu 
narciarskiego - dokładnie na wysokości 1000 
metrów nad poziomem morza, czyli tyle ile 
ma nasza Wielka Sowa. Z tą różnicą, że tam 
się buduje, a u nas jest zastój.
Od kilku lat widoczne jest coraz większe nie-
zadowolenie mieszkańców gminy z obecnie 
prowadzonej polityki i sposobu zarządza-
nia gminą. Podjąłem decyzję, wraz z grupą 
osób, które wspólnie ze mną chcą zmieniać 

naszą rzeczywistość na lepsze. To w większo-
ści młodzi ludzie, pełni energii i - co ważne 
- z wieloma konstruktywnymi pomysłami na 
lepsze życie mieszkańców. Czujemy się od-
powiedzialni za przyszłość  naszej gminy.

Cztery lata temu pana konkurentka w 
wyborach wygrała hasłem, że „Zmiana 
jest Konieczna”. Była konieczna? Jak Pan 
ocenia minione 4 lata, kiedy nie był Pan 
burmistrzem?

- Oczywiście, że nie. Był to raczej chwyt mar-
ketingowy obliczony na efekt wyborczy. Sy-
tuacja gminy cztery lata temu była bardzo 
dobra. Zakończyliśmy budowę Centrum Kul-
tury i zaplanowaliśmy kolejne duże inwesty-
cje, jak choćby budowę drogi Pieszyce-Bie-
lawa, zdobyliśmy pieniądze na modernizację 
ul. Kopernika i budowę Sali w Rościszowie. 
Zaprogramowane było również kanalizowa-
nie kolejnych ulic. To są przykłady. Jednak 
to co najważniejsze to dobra sytuacja fi-
nansowa. Z przygotowanego przeze mnie 
budżetu na 2015 gmina uzyskała docho-
dy majątkowe na poziomie 3 mln zł, plus 2 

mln zł zwrotu z UE za rozliczenie budowy 
Centrum Kultury to dało razem około 5 
mln zł w budżecie. Te pieniądze nie były 
kredytem czy pożyczką, ale czystą gotów-
ki w kasie gminy, którą przy 50% dofinan-
sowaniu zewnętrznym można było prze-
kuć w kolejną inwestycję rzędu 10mln zł. 
Ale tak się jednak nie stało i dziś trudno 
powiedzieć co się z tymi pieniędzmi stało?
Dostrzegam też, że obok silnej wewnętrznej 
propagandy sukcesu, nie idzie silna pozycja 
gminy na zewnątrz. W 2017 roku Pieszyce 
spadły w rankingu „Wspólnoty” na przed-
ostatnie miejsce w kraju pod względem do-
chodu na mieszkańca. Pieszyce utraciły cięż-
ko wywalczoną świąteczną i nocną opiekę 
zdrowotną na rzecz Dzierżoniowa. Rachunek 
jest prosty: Pieszyce straciły, a Dzierżoniów 
zyskał. Nie chcę nawet myśleć, że mógł to 
być efekt partyjnych ustaleń.
Zlikwidowano w górnych Pieszycach szkołę 
podstawową, a dzisiaj dzieci z trudem miesz-
czą się w SP1. Monitoring miejski albo raczej 
urzędowy jest jak bańka mydlana, bo zapew-
nia bezpieczeństwo głównie przy urzędzie i 
nieczynnym basenie, a nie na terenie gminy.

Nasz urząd nie korzysta - jak Bielawa czy 
Piława Górna - ze środków na rewitali-
zację budynków mieszkalnych. Więc np. 
dawny „hotel” nadal straszy. Stary bu-
dynek przychodni stoi pusty. Za chwilę 
pusty będzie budynek główny zespołu 
szkół... Coraz więcej takich zaniedbań. 
Pieszyce wiele straciły w porównaniu do in-
nych rozwijających się  samorządów. Zaczy-
namy odstawać w dół i jest to złe.

Dziś urzędująca burmistrz lansuje hasło, 
że jest „skuteczna”. To prawda?

To są słowa, ale weźmy konkretny przykład: 
turystyka. Nasza turystyka jest w całkowitej 
rozsypce i ostatnie cztery lata to dosłownie 
porażka Pieszyc. To, co żmudnie budowa-
liśmy przez wiele lat, poszło w niwecz. Pro-
szę spojrzeć na wieżę widokowa, która od 
3 lat nie jest konserwowana - rozsypuje się. 
Kiosk w wieży jest zamknięty, bo wieloletni 
solidny, partner  gminy, który dzierżawił to 
miejsce, został wyrugowany, a wokół posta-
wiono baraki na których zarabia ktoś obcy, 
ale nie gmina. Co ciekawe, barak przy wie-
ży jest otwarty przeciętnie od 10 do 15.30 a 

ROZMOWA Z MIROSŁAWEM OBALEM, 
BYŁYM BURMISTRZEM PIESZYC, 
KTÓRY PONOWNIE UBIEGA SIĘ O TĘ FUNKCJĘ

Czuję się odpowiedzialny 
za przyszłość tej gminy
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Dzierżoniów
więc dużo krócej niż sama wieża i wielu tu-
rystów odchodzi niezadowolonych. Obsługę 
sprzedaży w baraku prowadzi radny z ugru-
powania władzy, Henryk Chojnacki. Przecież 
to jest chory układ i trudno uwierzyć, że w 
dzisiejszych czasach jest to w ogóle możli-
we. Ale w Pieszycach widać, że tak. Wielka 
Sowa stała się „bezpańska”. Możemy zoba-
czyć, że to Dzierżoniów, Bielawa czy Nowa 
Ruda często organizują tam swoje imprezy, a 
to przecież powinna to być nasza pieszycka 
wizytówka. Przykro na to patrzeć. 
Podzamcze zostało sprzedane i nic tam się 
nie dzieje- bezpowrotnie straciliśmy jako 
gmina szansę na zrobienie tam wyjątkowej 
atrakcji turystycznej na miarę województwa 
czy nawet kraju, gdzie mimo zamkniętych 
bram pałacu turyści mogliby odwiedzić hi-
storyczne miejsce, kupić pamiątki i na chwilę 
się zatrzymać. W Pieszycach nie mamy takie-
go drugiego miejsca. Gminy pozyskują pie-
niądze i rewitalizują takie miejsca, jako swoje 
najbardziej cenne i największe atrakcje. A w 
Pieszycach władze poszły po najmniejszej li-

nii oporu, odpychając od siebie ten problem, 
zamiast go odpowiedzialnie rozwiązać. A 
dzisiaj bramy podzamcza są zamknięte i 
nie mamy już na to wpływu. Uważam to za 
podstawowy i kardynalny błąd z którego 
mieszkańcy zaczną sobie zdawać sprawę za 
jakiś czas. Na domiar złego, o czym  trudno 
się oficjalnie dowiedzieć, gmina musia-
ła zwrócić dotację UE związaną z wcze-
śniejszą rewitalizacją tego miejsca wraz 
z odsetkami. Oto jak rozpływają się nasze 
publiczne pieniądze. Uważam to za całkowi-
tą porażkę naszego samorządu. Gospodarka 
gminy oparta na turystyce jest, jak sama wie-
ża widokowa, w rozsypce.
Kolejną nietrafionym działaniem jest utopie-
nie kilkuset tysięcy zł w parku miejskim na 
trasy rowerowe i inną infrastrukturę. Oczy-
wiście, park miejski wymagał dalszego zago-
spodarowania,  ale raczej w kierunku natu-
ralnego miejsca do spacerów mieszkańców 
i matek z dziećmi, odpoczynku, grillowania 
z miejscami na ogniska dla rodzin i zorga-
nizowanych grup. Formuła nowoczesnego 
parku rozrywki w tym miejscu nie przystoi 
do tego zabytkowego miejsca i pięknego 
drzewostanu. A więc wycięto dużą liczbę 
drzew. Tylko w 2016 roku została wyda-
na decyzja na wycinkę około 110 drzew. 
To jest przerażające. Nowoczesne oświe-
tlenie jest czynne przez cały rok nawet w 
zimie, gdy całymi dniami nie znajdziemy 
tam żadnych osób. Tymczasem ulice mamy 
niedoświetlone z przestarzałymi lampami, 
które pożerają dużą ilość energii. Uważam to 
za brak właściwych priorytetów inwestycyj-
nych. Środki te można było przeznaczyć na 
przykład na budowę sali sołeckiej w Kamion-
kach lub na budowę nowoczesnego obiek-
tu wraz z ogólnodostępnym placem zabaw 

przy Niepublicznej Szkole Podstawowej przy 
ul. Świdnickiej.
Zmiana statusu gminy to niestety kolejna 
bańka mydlana, kolejny zabieg marketingo-
wy, którego efekty są iluzoryczne i nie przy-
noszą większych środków zewnętrznych. 
Gmina Pieszyce, jako miasto, również mogła 
pozyskiwać środki na obszary wiejskie, co 
wcześniej i tak robiliśmy, i zgodnie z przepi-
sami od 2015 roku gmina mogła korzystać 
też z większych środków z programów na 
rolnictwo PROW 2014-20. Co ciekawe, stwo-
rzenie sołectw jako obszarów wiejskich, nie 
poszło w parze z ich doinwestowaniem. So-
łectwa same muszą borykać się z bieżącymi 
problemami. Utworzono wioski, ale - o zgro-
zo! -  zrezygnowano z centralnych dożynek 
dla rolników, jako podziękowania za ich cięż-
ką pracę.
Dużym błędem jest zgoda na moderniza-
cję drogi wojewódzkiej  w Rościszowie. 
Przecież tam nie ma jeszcze wodociągu. 
Może się okazać, że wstrzyma to wodocią-
gowanie Rościszowa na wiele lat, bowiem 

droga będzie objęta gwarancją wykonaw-
cy lub też zwielokrotni koszt jego budo-
wy. Mam wrażenie, że efekt ma być szyb-
ki  – pod wybory i brak tu gospodarskich 
działań.
Widać z boku, że mamy brak szerszego spoj-
rzenia na strategiczny na rozwój gminy i po-
trzeby mieszkańców. Działania stały się cha-
otyczne i podyktowane potrzebą chwili, nie 
wpisują się w szerszą strategię gminy i tego, 
co mamy osiągnąć. Mamy słabą wiedzę o fi-
nansach gminy.  Informacje o inwestycjach 
często nie są poparte danymi finansowymi. 
A to przecież publiczne pieniądze. Nawet na 
stronie internetowej nie jest łatwo dotrzeć 
do budżetu gminy. Brak jest transparent-
ności działań samorządu. Z drugiej strony, 
dochodzą informacje o dziwnych lub nawet 
podejrzanych zleceniach lub dotacjach dla 
Stowarzyszenia Pasjonat i osób z nim zwią-
zanych. Dla przykładu proszę wskazać mi w 
pieszyckim BIP-ie, dokumenty związane z 
przyznaniem dotacji dla tego Stowarzysze-
nia na zadanie Konkurs Fotograficzny „Pięk-
no Gór Sowich”. Proszę podjąć taką próbę, 
a przekonacie się Państwo sami. Nie mamy 
tu podstawowej wiedzy, więc trzeba będzie 
to sprawdzić ile z naszych podatków i na co 
zostało wydatkowane w ostatnich 4 latach. 
Wydaje się, że był to regularny proceder.
Muszę też wspomnieć o skorzystaniu ze 
środków na budowę przedszkola i żłobka 
w ramach wojewódzkiego RPO. Wiele gmin 
miało tu możliwości i dużo gmin skorzy-
stało z tych środków. Co chwilę słyszymy o 
otwarciu tego typu obiektu na Dolnym Ślą-
sku. Każdy sukces Pieszyc mnie cieszy, choć 
należy pamiętać, że to obecnie główny nurt 
działań wielu gmin, co z kolei nie jest na-

szym wyróżnikiem i nie jest wystarczające 
dla naszego rozwoju, bo nie buduje naszej 
indywidualności i specyfiki, a to jest najważ-
niejsze. Nie chcemy być przeciętni, jak inne 
gminy, chcemy aby Pieszyce były szczególne 
i czymś konkretnym się wyróżniały.

Co Pan zrobiłby inaczej, lepiej? Co Pieszy-
czanie mogą zyskać na Pana wyborze?

- Po pierwsze - i to bardzo ważne - trans-
parentne działanie. Przejrzystość środków 
publicznych i przejrzystość decyzji władz 
naszego samorządu. Szacunek i nowe part-
nerskie spojrzenie na mieszkańców, ich po-
trzeby i rozwój gminy. To podstawa do wza-
jemnego zaufania.
Po drugie - czego mieszkańcy gminy potrze-
bują na dzisiaj? Przede wszystkim:
- inwestycje w drogi i chodniki - trzeba tu 
przyjąć Gminny Program i corocznie wyod-
rębniać z budżetu gminy określoną kwotę 
np  0,5 mln zł wyłącznie na ten cel, dążyć do 
przebudowy układu komunikacyjnego Pie-

szyc (rondo na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej 
i Bielawskiej, łącznik komunikacyjny w cen-
trum miasta, budowę nowych ścieżek rowe-
rowych,
- rozwijanie, a nie pogrążanie turystyki, 
dlatego potrzebne jest przekształcenie Cen-
trum Kultury w Ośrodek Kultury , Sportu i 
Turystyki i objęcie działaniem wszystkich 
placówek tego typu od wieży widokowej, sal 
sołeckich przez obiekty sportowe do ośrod-
ka kultury. W salach sołeckich trzeba powo-
łać animatorów zatrudnionych tam na część 
etatów dla mieszkańców. Takie rozwiązanie 
sprawdza się w wielu gminach. Moderniza-
cja basenu miejskiego. Trzeba wybudować 
nową salę sołecką w Kamionkach, pozyskać 
środki i kontynuować inwestycje w obiekty 
POGONI i BOXMETU w Piskorzowie,
- działania centrotwórcze, w tym budowa 
zielonego targu dla rolników i działkow-
ców-większość okolicznych gmin pozyskała 
środki i ma u siebie takie nowoczesne obiek-
ty, stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 
dla nowych firm w budynku dawnej szkoły w 
górnych Pieszycach,
- wsparcie dla oświaty, obiekt sportowo-
-rekreacyjny przy NSP na dolnych Pieszycach 
oraz utrzymanie szkolnictwa ponadpodsta-
wowego - Zespołu Szkół w Pieszycach,
- wodociągowanie i kanalizowanie gminy, 
nowy Program Czyste Powietrze, (Kamionki, 
Rościszów, Piskorzów,  Bratoszów i kolejne 
obszary gminy),
- budowa nowych mieszkań i wprowadze-
nie programu rewitalizacji zasobów miesz-
kaniowych,
- dbałość o wysoki standard usług me-
dycznych i promocja placówek służby zdro-

wia działających na terenie gminy,
- poprawa bezpieczeństwa, budowa mo-
nitoringu na terenie gminy (zabezpieczenie 
i czyszczenie potoków na terenie gminy, za-
kup wozu bojowego dla OSP Piskorzów),
- wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych,
- wprowadzenie budżetu obywatelskiego 
dla mieszkańców gminy, podwojenie budże-
tu dla organizacji pozarządowych.

To nasz program działania.
Są też sprawy mniejsze, ale bardzo ważne. 
To zadymienie Pieszyc i sołectw. W okresie 
jesienno-zimowym dosłownie nie ma czym 
oddychać. Dopłata w wysokości 1200 zł do 
wymiany pieca jest zbyt mała, można nawet 
powiedzieć symboliczna. Trzeba to zmienić 
i dotacje przynajmniej podwoić, aby można 
było z tym problemem skutecznie walczyć. 
Dużym problemem jest obecnie niedoinwe-
stowanie sołectw. Przykładem są Kamionki. 
Brak wodociągu, brak rozwiązań kanaliza-
cyjnych, brak chodników, brak nowej sali 
sołeckiej. Większe inwestycje od dłuższego 

czasu je omijają. A przecież mieszkają tam 
nasi współobywatele, którzy zasługują na 
normalne warunki życia.

Popiera Pana Prawo i Sprawiedliwość, ale 
startuje Pan z lokalnego komitetu. Dla-
czego?

Jestem kandydatem niezależnym. PiS za-
proponowało poparcie mojej osoby w nad-
chodzących wyborach i poparcie mojego 
komitetu wyborczego. Uważam to za cenne i 
wartościowe działanie, gdy partia polityczna 
odnosi się do spraw samorządu lokalnego 
po partnersku. Dobrze wiem, że nie zawsze 
tak było. Wcześniej rządząca partia, Platfor-
ma Obywatelska, z której wywodzi się obec-
na burmistrz, traktowała Pieszyce raczej in-
strumentalnie i wprost podkłada kłody pod 
nogi tylko z jednego powodu, bo tworzyli-
śmy niezależne i silne Pieszyce. 
Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii 
politycznej, jestem bezpartyjnym lokalnym 
patriotą i uważam, że każda pomoc, każde 
wsparcie jest bardzo cenne, zwłaszcza gdy 
nie jest powiązane z żadnym układem poli-
tycznym. Dlatego cieszę się z tego poparcia, 
szanuję tą decyzję i uważam, że da ona do-
datkowy efekt synergii w pozyskaniu więk-
szych środków finansowych
Nasz komitet to szanowani, godni polecenia 
i zaufania mieszkańcy, osoby przedsiębior-
cze, kreatywne z nową energią  i pomimo, że 
wywodzimy się z różnych ugrupowań mamy 
jeden wspólny cel - być bliżej mieszkańców 
i tworzyć dla nas coraz lepsze warunki do 
życia.

PODZAMCZE DAWNY „HOTEL” DROGA W KAMIONKACH
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Postaram się udzielić odpowiedzi na 
tak bardzo ważne, zadawane przez 
wyborców pytania, bo tak napraw-
dę zbyt mało się pisze i zbyt mało się 
wyjaśnia na ten temat.
Na początek przypomnę  Czytelni-
kom, jakie na dziś zostały wykonane 
czynności wyborcze wynikające z 
kalendarza wyborczego, który okre-
śla terminarz wykonania poszcze-
gólnych czynności określonych w 
kodeksie wyborczym ,i jakie działa-
nia, wynikające z kalendarza wybor-
czego, czekają nas w najbliższym 
czasie. 
Do 27 sierpnia 2018 roku podano 
do publicznej wiadomości w formie 
obwieszczenia informację o okrę-
gach wyborczych, ich granicach, 
numerach i liczbie radnych wybiera-
nych w każdym okręgu wyborczym: 
zawiadomiono komisarza wybor-
czego o utworzeniu komitetu wy-
borczego. Do 6 września 2018 roku 
zgłoszono komisarzom wyborczym 
kandydatów na członków teryto-
rialnych komisji wyborczych, a 11 
września komisarz wyborczy powo-
łał terytorialne komisje wyborcze, 
a do 16 września do godziny 24:00 
nastąpi zgłaszanie terytorialnym ko-
misjom wyborczym list kandydatów 
na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw. Do 21 września 
2018 roku podana zostanie do 
publicznej wiadomości, w for-
mie obwieszczenia, informacja o 
numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych. Na-
stąpi zgłaszanie kandydatów na 
członków obwodowych komisji 
wyborczych. Do 26 września do go-
dziny 24:00 będzie można zgłaszać 
gminnym komisjom kandydatów 
na wójtów, burmistrzów.
Wiele osób pyta mnie, kto może zo-
stać członkiem obwodowej komisji 
wyborczej.
Według Państwowej Komisji Wy-
borczej, która wydała instrukcję w 
tej sprawie, publikując wytyczne 
dla kandydatów do składu obwo-
dowej komisji wyborczej do spraw 
przeprowadzenia głosowania w 
obwodzie oraz obwodowej komi-
sji wyborczej do spraw ustalenia 
wyników głosowania w obwodzie, 
kandydatem może być osoba, która 
jest ujęta w stałym rejestrze wybor-
ców na obszarze województwa, w 
którym znajduje się gmina właści-
wa dla tej komisji.  Osoba musi po-
siadać prawo do głosowania, czyli 
musi najpóźniej w dniu wyborów 
kończyć  18 lat. Nie może ta osoba 
być pozbawiona praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem sądu, 
nie może być pozbawiona praw wy-
borczych. Nie może być ubezwła-
snowolniona prawomocnym orze-
czeniem sądu.
Osoby, które chciałyby pracować w 
obwodowej komisji wyborczej do 
spraw przeprowadzenia głosowania 
albo w obwodowej komisji wybor-
czej do spraw ustalenia wyników  
głosowania w obwodzie, muszą 
zgłosić się do pełnomocników ko-
mitetów wyborczych uczestniczą-
cych w wyborach.

Uwaga ! Można być członkiem tylko 
jednej komisji wyborczej.
Członkiem komisji nie może być 
osoba będąca w stosunku do kan-
dydata w wyborach tzw. wstępnym 
i tzw. zstępnym.
W komisji wyborczej nie mogą 
więc pracować : małżonek, ojciec, 
ojczym, matka, macocha, dziadek, 
babcia , oraz  syn, córka, wnuk, 
wnuczka, siostra, brat, małżonkowie 
dzieci wnuków, prawnuki, dzieci ad-
optowane, dzieci uznane za swoje, 
dzieci pozamałżeńskie,  osoba po-
zostającą z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. Członkiem komisji 
nie może być kandydat w wybo-
rach, pełnomocnik wyborczy, peł-

nomocnik finansowy, mąż zaufania 
lub obserwator społeczny.
Natomiast  mogą w komisji wybor-
czej pracować np. teściowa, teść, 
dzieci brata lub siostry, wnuki brata 
lub siostry, szwagier, szwagierka, 
siostra lub brat rodziców, synowa, 
zięć, osoby będące w konkubinacie 
itp.
Podkreślić należy, że samo zgłosze-
nie kandydata na członka komisji 
nie daje żadnej gwarancji, że dana 
osoba zostanie powołana w skład 
komisji. Obwodowe komisje wybor-
cze w wyborach samorządowych 
powołuje spośród zgłoszonych wy-
borców komisarz wyborczy.
Pamiętać należy, że w każdym ob-
wodzie głosowania w wyborach 
powołuje się dwie komisje obwo-
dowe  -  jedną obwodową komisję 
wyborczą ds. przeprowadzenia  gło-
sowania i drugą obwodową komisję 
wyborczą do ustalenia wyników 
głosowania.
Jest to kolejna ważna zmiana wią-
żąca się z modyfikacją systemu 
wyborczego, zgodna z nowelizacją 
prawa wyborczego, ustawy uchwa-
lonej przez Sejm z 11 stycznia 2018 
roku o zmianie niektórych ustaw w 
celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych.
Obwodowa komisja wyborcza ds. 
przeprowadzenia głosowania wy-
konuje swoje obowiązki w dniu gło-
sowania od czasu rozpoczęcia pracy 

komisji, tj. najpóźniej od godz. 6:00, 
do czasu zakończenia głosowania, 
zapieczętowania urny wyborczej 
i protokolarnego przekazania do-
kumentów z głosowania przewod-
niczącemu obwodowej komisji 
wyborczej ds. ustalenia wyników 
głosowania.
Jakie czynności wykonuje obwodo-
wa komisja wyborcza ds. ustalenia 
wyników głosowania ?
Przystępuje do pracy od momentu 
zakończenia głosowania, zapie-
czętowania urny i protokolarne-
go przekazania jej dokumentów z 
głosowania. Praca komisji trwa do 
momentu ustalenia wyników gło-
sowania, sporządzenia protokołu 
głosowania, podania do publicznej 
wiadomości wyników głosowania w 
obwodzie poprzez wywieszenie ko-
pii protokołu w lokalu wyborczym, 
przekazania protokołu terytorialnej 
komisji wyborczej, przekazania w 
depozyt urzędnikowi wyborcze-
mu dokumentów z wyborów oraz 
zatwierdzenia przez terytorialną 
komisję wyborczą protokołu głoso-
wania w obwodzie.
Dlaczego o tym wszystkim piszę, 
ponieważ pytają mnie o te sprawy 
osoby zainteresowane pracą w ob-
wodowych komisjach wyborczych. 

Spełniam więc ich prośby, wyjaśnia-
jąc na tyle ,na ile dysponuję wiedzą 
w tym zakresie. W każdej obwodo-
wej komisji wyborczej ds. przepro-
wadzenia głosowania w obwodzie 
i obwodowej komisji wyborczej ds. 
ustalenia wyników głosowania w 
obwodzie powołuje się dziewięć 
osób spośród kandydatów zgłoszo-
nych przez pełnomocników wybor-
czych.
Natomiast w obwodach utworzo-
nych np. w domach pomocy spo-
łecznej, aresztach śledczych,  zakła-
dach karnych, w zakładach opieki 
zdrowotnej powołuje się komisje 
w składzie sześciu osób. Zgłaszanie 
kandydata do składu obwodowej 
komisji wyborczej następuje po 
uzyskaniu zgody danej osoby na 
kandydowanie. 
Jak prawidłowo oddać głos ważny 
w wyborach samorządowych w 
2018 roku - pytają Czytelnicy.
Głosowanie odbywać się będzie 
przy pomocy urzędowych kart do 
głosowania. Na karcie do głosowa-
nia zamieszczona będzie informacja 
o sposobie głosowania oraz warun-
kach ważności głosu. Czy ta infor-
macja dla wszystkich wyborców bę-
dzie wystarczająca ? Nie wiem, ale 
wydaje mi się, że niestety nie.
Jeżeli karta wyborcza  nie zmieści 
się na jednej kartce zadrukowanej 
jednostronnie, będzie miała formę 
książeczki. Prawdopodobnie  wtedy 
każdy rodzaj kart będzie miał inny 
kolor : biały będzie dla Rady Gminy i 

Rady Miasta, żółty dla Rady Powiatu, 
niebieski do Sejmiku Wojewódzkie-
go, różowy na głosowanie na burmi-
strza i wójta. To, jaką wielkość będą 
miały karty do głosowania, nie zo-
stało jeszcze ustalone. Nastąpi wy-
bór pomiędzy kartą wielkoformato-
wą w formacie AO a kartą w formie 
broszury A-4.
Na każdej  z kart swój głos należy 
oddać stawiając znak „ X ”  przy na-
zwisku wybranego kandydata. Nale-
ży zapamiętać, że w wyborach rad-
nych do rad gmin, miasta, powiatu 
oraz sejmiku wojewódzkiego należy 
postawić znak „ X ” przy nazwisku 
jednego z kandydatów tylko z jed-
nej listy kandydatów.
Według Państwowej Komisji Wybor-
czej do tej pory znak „ X ” pozosta-
wiony przez głosującego na karcie 
wyborczej  są to dwie przecinające 
się linie. Nowa definicja wprowa-
dza do ustawy znak „ X ”. Teraz po 
zmianie prawa „ X ” to są co najmniej 
dwie linie przecinające się w obrębie 
wyznaczonego do głosowania pola. 
Należy przez to rozumieć  co naj-
mniej dwie linie, które przecinają się 
w obrębie kratki.
Są ciągłe zastrzeżenia do nowej 
definicji znaku głosowania.  Znak „ 
X ” według ustawodawcy może się 

zmienić nawet w gwiazdkę, co dla 
komisji wyborczych może stwarzać 
problemy interpretacyjne. Zdaniem 
PiS ma to zmniejszyć liczbę głosów 
nieważnych, według opozycji – uła-
twi fałszerstwa.
Dotychczas  bezpośrednie dopiski 
przy określonym kandydacie stano-
wiły, że głos był nieważny. Po zmia-
nach, jeżeli jedna z kratek zostanie 
przy kandydacie całkowicie zamalo-
wana, a znak „ X ” pojawi się w innej 
kratce – głos będzie ważny.
Głosy nieważne to te, gdy na kar-
cie do głosowania nie postawiono 
żadnego znaku „ X ” przy żadnym 
nazwisku lub zagłosuje się,  wskazu-
jąc na więcej niż 1 osobę na różnych 
listach czyli wybrano kandydatów 
z różnych komitetów wyborczych, 
albo kartka jest przekreślona na ca-
łej powierzchni.
Jeżeli wyborca postawi 2 znaki  „ X ” 
na jednej liście,  to głos zdobędzie ta 
osoba, która zajmuje wyższe miej-
sce na liście. Uważam, że tak być nie 
powinno, bo umożliwia to manipu-
lowanie wynikami.
Zareagowałem pozytywnie na proś-
bę moich Czytelników i zdecydowa-
łem się na zmniejszenie ilości pisa-
nego tekstu, aby zwiększyć czcionkę 
i umożliwiać Czytelnikom zapozna-
nie się z tekstem felietonu bez uży-
cia okularów. Dziękuję Redaktorowi 
Naczelnemu za wyrozumiałość.

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Czy wyborca w dniu wyborów 21 października 2018 roku, udając się do 
lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach 7.00 do -  21.00, będzie 
znał sposób głosowania oraz warunki ważności oddanego swojego głosu? 
Kto może, a kto nie może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Raport
policyjny

kom. Marcin Ząbek

Oficer Prasowy

KPP w Dzierżoniowie

Bezpieczna droga do szkoły – 
policyjne działania

Policjanci z dzierżoniowskiej 
komendy od początku roku 
szkolnego prowadzą działania 
profilaktyczne pod hasłem Bez-
pieczna droga do szkoły. Pod-
czas spotkań z dziećmi rozma-
wiają o tym jak unikać zagrożeń 
na drodze, w domu, na podwór-
ku oraz jak niebezpieczne mogą 
być spotkania z nieznajomymi. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży jest jed-
nym z priorytetowych zadań, 
przed którym staje nie tylko 
Policja, ale również inne insty-
tucje, którym dobro młodego 
pokolenia nie jest obojętne. Ak-
cja: Bezpieczna droga do szkoły 
realizowana jest przez Komen-
dę Powiatową Policji w Dzierżo-
niowie. Dziecko idąc do szkoły, 
wracając ze szkoły do domu, 
bawiąc się na podwórku, prze-
bywając samo w domu może 
stać się ofiarą przestępstwa lub 
nieszczęśliwego wypadku. Za-
grożenia ze strony kierujących 
pojazdami, kontakt z osobą 
obcą, to kilka z wielu niebez-
pieczeństw, na które narażone 
są dzieci, pozostające bez opie-
ki rodziców. Brawura, lekko-
myślność, brak doświadczenia, 
a także nieświadomość istnieją-
cych niebezpieczeństw – może 
skutkować niejednokrotnie tra-
gicznymi wydarzeniami.

Dzierżoniowscy policjanci wy-
chodząc naprzeciw wymienio-
nym problemom w trakcie spo-
tkań z przedszkolakami oraz 
dziećmi z najmłodszych klas 
rozmawiają o tym jak unikać 
zagrożeń na drodze, w domu, 
na podwórku oraz jak niebez-
pieczne mogą być spotkania z 
nieznajomymi.

Akcja „Bezpieczna droga do 
szkoły” jest, zatem adresowa-
na zarówno do dzieci jak i do 
wszystkich dorosłych, w szcze-
gólności do rodziców i nauczy-
cieli, na których ciąży obowią-
zek edukacyjny.

Apelujemy, więc:

• Mamo, Tato – dziecko naśladu-
je Twoje zachowania, daj więc 
dobry przykład swojej pocie-
sze!

• Nauczycielu – odkrywaj przed 
dziećmi bezpieczny świat, tak-
że w sferze ruchu drogowego!

• Kierowco – uwaga w pobliżu 
szkół, zdejmij nogę z gazu!

Niech droga do szkoły będzie 
bezpieczna przez cały rok!

Mimo wielokrotnych apeli cią-
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Tym razem o tytule Kobieta Przedsiębiorcza za-
decydowali mieszkańcy w głosowaniu interne-
towym. W kategorii „biznes” ubiegały się o niego 
cztery, a w kategorii „aktywność społeczna” dwie 
panie. Która z nich odbierze tytuł i statuetkę?
Głosowanie internetowe odbywało się na stronie 
www.dzierzoniow.pl, w dziale „Gospodarka”. Wystar-
czyło kliknąć w link prowadzący do kategorii „Biznes” 
i „Aktywność Społeczna”, zaznaczyć swój wybór i 
oddać swój głos. Można to było robić raz dziennie 
z jednego adresu IP, w każdej z dwóch kategorii. 
Głosować można było do 11 września 2018 roku, do 
północy.
Kategoria „Biznes” - o tytuł walczyły panie prowadzą-
ce działalność gospodarczą, kreatywne, wpływające 
na rozwój gospodarczy i poprawę życia mieszkań-
ców Dzierżoniowa. To także kobiety zatrudnione na 
stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w fir-
mach i instytucjach publicznych, kreujące, wdrażają-
ce i prowadzące ciekawe przedsięwzięcia lub projek-
ty oraz panie zatrudnione w firmach i instytucjach, 
działających na terenie Dzierżoniowa.
Kategoria „Aktywność społeczna” - skierowana jest 
do kobiet angażujących się w działania na rzecz 
społeczeństwa Dzierżoniowa, aktywnie działających 
w organizacjach pozarządowych, realizujących ini-
cjatywy i programy społeczne, programy z obszaru 
pomocy społecznej, edukacji, nauki, kultury i sportu.
Wyniki poznamy 14 września 2018 roku podczas Fo-
rum Kobiet Przedsiębiorczych 2018 r.

KATEGORIA BIZNES

Kotasek Grażyna
Grażyna Kotasek od 1977 prowadzi firmę rodzinną  
FOTO-TECHNI-COLOR  w spółce cywilnej z mężem. 

Aby firma rozwijała się , a zarządzanie pracą, czasem 
i finansami było możliwe ukończyła studia wyższe w 
tym kierunku i uzyskała tytuł magistra zarządzania. 
Zatrudnia w swojej firmie troje swoich dzieci. Działa 
również społecznie jako Starsza Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w radzie Zatrudnie-
nia przy Starostwie. Jest ławnikiem w Sądzie Rodzin-
nym. Szkoli uczniów w zawodzie Fotografa.
Lipska Katarzyna
Jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaka jest definicja kobiety 
przedsiębiorczej, to bez namysłu powiedziałbym, że 
tą definicją jest Katarzyna Lipska. Przewodnicząca 
Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej – od 
listopada 2016 organizuje comiesięczne spotkania 
dla lokalnych przedsiębiorców. Uczestniczy w pre-
stiżowym programie firmy Aviva – Mentoring MDRT. 
Od marca 2018 r. jest Wiceprezesem MZKS Lechia 
Dzierżoniów. Nie znam drugiej takiej Kobiety, która 
realizuje się zawodowo w trzech różnych miejscach i 
ma jeszcze czas i energię na bycie najlepszą Mamą i 
partnerką. Z każdej rzeczy, której podejmie się Kasia, 
czerpie mnóstwo satysfakcji i przyjemności.

Michalska Daria Aleksandra
Prekursor oświaty niezależnej w powiecie dzierżo-
niowskim. Od 20 lat prowadzi Szkoły Niepubliczne. 
Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek usług 
oświatowych ofertę kształcenia obejmującą różne 
typy szkół dla młodzieży i dorosłych. Prowadzi w 
Dzierżoniowie przedszkole, żłobek i nowość szkołę 
Business Primary School. Wyróżnia ją pomysłowość 
i odwaga w podejmowaniu trudnych wyzwań, jest 
zawsze w awangardzie przemian oświatowych. 
Umożliwia kształcenia młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym. Skupia środowisko oświatowe 
organizując konferencje naukowe, fora z udziałem 
znaczących osób. Wprowadziła na teren powiatu 

studia podyplomowe dla nauczycieli oraz studia I i 
II stopnia.

Zdolska Marzena
„Od ponad 3 lat podejmuję się wyzwania, które nie 
leży w obowiązkach przedsiębiorcy ani osoby pry-
watnej, bezpośrednio dzięki wydarzeniu jakim jest 
Dolnośląskie Forum wpływam na rozwój gospo-
darczy regionu dzierżoniowskiego. Każdego roku 
ryzykuję, by pobudzić do działania kreatywną część 
społeczeństwa, organizując event o zasięgu ogól-
nopolskim.  Dzięki temu wydarzeniu w ostatnich 3 
latach powstało kilkanaście nowych firm, zawiązały 
się inicjatywy społeczne, a o Dzierżoniowie mówi 
cała Polska w kontekście biznesowym. Dobre konse-
kwencje tego wydarzenia będą trwały jeszcze przez 
wiele lat na arenie ogólnopolskiej”.

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Daszyńska – Hercuń Anna
Anna Daszyńska-Hercuń- pedagog, magister filo-
logii germańskiej (studia ukończone w Niemczech) 
- Uniwersytet Wrocławski/ Justus Liebieg Universi-
tat Giessen, ukończone kursy z zakresu Wspierania 
uzdolnień Dzieci i Młodzieży, studia podyplomowe 
WIEDZA o KULTURZE. Niegdyś nauczyciel w I LO w 
Dzierżoniowie, dziś Prezes Stowarzyszenia Idź do 
Przodu. Działalność na rzecz ludzi stała się pasją i 
niekończącym projektem. Sport, Edukacja i równe 
szanse dla Każdego to główne priorytety poczynań 
Stowarzyszenia. Organizuje bezpłatne zajęcia FIT-
NESS DLA KAŻDEGO, zajęcia cheerleaders dla dzieci 
oraz cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych SPORTOWA 
SOBOTA/BEZPIECZNE WAKACJE.

Sendyk Helena
Tworzenie integracji społecznej wśród seniorów, 
przekazywanie pasji i radości życia, pokazanie, że 

po etapie zawodowym to nie „jesień”, a „złoty wiek” 
życia, jest nie do przecenienia. Działania Pani Helenki 
właśnie wokół tego się skupiają. Nie tylko inspiruje i 
inicjuje działania, ale wykazuje się niezwykłą aktyw-
nością i determinacją w pozyskiwaniu środków na 
działalność Związku.Uczestniczy w organizowaniu 
współpracy z innymi organizacjami pozarządowy-
mi naszego powiatu (np. DDPS, Klub Tęcza) oraz z 
seniorami miast partnerskich Dzierżoniowa. Myślę, 
że docenienie pracy Pani Helenki sprawi, że „jeszcze 
bardziej będzie jej się chciało chcieć” wychodzić do 
ludzi i działać na ich rzecz.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem 
„Kobiece Rewolucje” i będzie nawiązywało do 
100 rocznicy uzyskania praw wyborczych przez 
Polki.

Kobiece rewolucje to będzie bogactwo wyboru. Bę-
dzie wykład o sytuacji Polek przed i po 1918 roku, 
który poprowadzi Jolanta Maniecka. Wzbogacony 
będzie pokazem mody. Przygotowane przez Urszulę 
Łastowską stroje pokażą, jak zmieniały się kobiety i 
moda na przestrzeni stu lat.
Warsztaty motywacyjne poprowadzi międzynaro-
dowy trener biznesu Beatrice Baartlay. Z pochodze-
nia Polka, jest założycielką międzynarodowej Agen-
cji Rekrutacyjnej 2B Interface, a także laureatką wielu 
brytyjskich prestiżowych nagród i nominacji bizne-
sowych. Nie zabraknie też muzycznej uczty.
Organizatorzy zaplanowali występ muzyczny zespo-
łu Tre Voci - polskiego trio muzycznego, wykonujące-
go muzykę klasyczną i pop operową.
Zapraszamy wszystkie Panie 14 września 2018 r. do 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, na godz. 17.00. 

(pxl)

Oto kobiety przedsiębiorcze! Które najbardziej?
Liderki w kategorii Biznes oraz Aktywność Społeczna wybierali tym razem mieszkańcy regionu

Kiedy jako pismak mam pisać o PiS-ie, a chcę pisać 
dobrze, to trochę mam wyrzuty sumienia, że za-
tracam swoją dziennikarską niezależność. Z dru-
giej jednak strony to, że piszę do gazety, to dzien-
nikarzem nie jestem. Z innej z kolei strony widzę, 
że nikt moich felietonów nie czyta, choć napisa-
łem ich chyba ze dwadzieścia, bo nie ma żadnych 
komentarzy. Może i Redaktor Naczelny nie czyta, 
bo za taką bazgraninę już dawno z gazety powi-
nien mnie wyrzucić. Dlatego czuję się dość bez-
piecznie i tak sobie do szuflady piszę. Może nawet 
kiedyś uzbiera się tego na książkę. Potencjalny 
wydawca już może podjąć ze mną rozmowy o 
nakładzie i honorarium dla mnie, które w cało-
ści przeznaczę na cele społeczne i polityczne, po 
odciągnięciu ewentualnych kosztów przejazdu. 
Proszę się spieszyć, bo chodzi o wyłączność pu-
blikowania.
Mając powyższe na uwadze, dzisiaj po kazaniu 
księdza diakona będącego w naszej parafii na 
praktyce, który ładnie mówił o wolności człowie-
ka, który z odwagą głosi swoje poglądy, nie ba-
cząc na poprawność polityczną, ugruntowałem 
się w przekonaniu, że głosząc odważnie, mam 
poparcie nawet Kościoła. No, chyba, żebym coś 
głosił przeciwko Kościołowi, i choć nawet odważ-
nie, to może poparcia bym nie miał. 
Nie ma jeszcze zatwierdzonych list wyborczych w 
wyborach do samorządów, i choć moje nazwisko, 
jako kandydata na radnego Rady Miejskiej w Bie-

lawie, już wyświetlili na konwencji PiS w Dzierżo-
niowie, to proszę nie czytać tego artykułu pod ką-
tem promocji czy agitacji. Jak już będzie wszystko 
pewne i zapięte na przysłowiowy ostatni guzik, 
będę pisał wyłącznie o kwiatkach i ptaszkach aż 
do Końca wyborów. 
No cóż – kocham PiS i szanuję. Kocham za patrio-
tyzm i szanuję za odwagę podjęcia ogromnych 
wyzwań w odpowiedzialnym naprawianiu nasze-
go państwa po wieloletnich rządach nieudaczni-
ków. 
Jednak, jak to mówi III zasada dynamiki Newtona 
(tu ukłony dla rodzimych, bielawskich polityków, 
świetnych nauczycieli fizyki, panów: Piotra Łyż-
wy, Adama Domagały i Krzysztofa Molasego), 
„Każdej akcji towarzyszy reakcja co do wartości i 
kierunku lecz przeciwnie zwrócona”, reakcja musi 
być, choćby po to, żeby zachować prawo fizyki i 
Newtona nie podważać. To właśnie może dlatego 
pilna uczennica pana Domagały, powiatowa lejdi 
Monika Blukacz, o której zdawkowo już wspo-
mniałem w dwóch poprzednich artykułach, w 
pierwszym oświadczeniu po przyznaniu się do 
kandydowania na powiatową radną z Koalicji 
Obywatelskiej (PO, Nowoczesna + przystawki) pi-
sze: „… uważam, że trzeba powstrzymać niszcze-
nie kraju przez PiS”.
Czy w wyścigu do powiatu uczeń prześcignie mi-
strza?
Nie jest moim zamiarem opisywanie, jak wielkie 

rzeczy uczyniła rządząca w Polsce od trzech lat 
Prawica, bo o tym można poczytać na właściwych 
portalach w Internecie i posłuchać w narodowej 
telewizji, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, jak 
ostatnie demokratyczne wybory wpłynęły na de-
monizację tych, których te demokratyczne wybo-
ry zaskoczyły i zupełnie zbiły z tropu. Bucie i aro-
gancji tych, którzy kolejne siedem wyborów pod 
rząd wygrali, a ostatnie przegrali, i to sromotnie, 
a tak naprawdę to sprzedali Polskę i roztrwonili, 
Zjednoczona Prawica przeciwstawiła kompeten-
cję w rządzeniu, pokorę i słuchanie narodu. 
To nie PiS podzielił Polaków. Polaków dzieli garst-
ka krzykaczy, którzy zupełnie nie rozumieją, co to 
znaczy ojczyzna. Garstka tych, którzy chcą nam 
ojczyznę odebrać i ponownie zrobić z niej kupę 
kamieni i gruzów. Garstka tych, którzy nie mają 
żadnych zasad moralnych i wybrali zło. Dlacze-
go w Małopolsce, na Podlasiu, można otwarcie 
mówić o Prawie i Sprawiedliwości, a w Bielawie 
zaraz spada na takiego sympatyka wiadro pomyj i 
może nawet strach się przyznać? 
Dlaczego moi dobrzy znajomi, którzy naprawdę 
widzą i doceniają to, co robię dla miasta, odma-
wiają mi podpisania list poparcia dla KWW Marci-
na Raka, gdy uprzedzam uczciwie, że jestem sym-
patykiem PiS? Jak ja mam się czuć w takiej sytuacji 
i jak czuje się „dobry znajomy”? Przecież to tylko 
listy poparcia, a nie głosowanie. 
Nie namawiam do pokochania Prawa i Sprawie-

dliwości, bo nie jest to sprawą mojej wiary i prze-
konania kogoś swoją postawą, że słusznie wy-
brałem. Apeluję tylko o pragmatyzm, o zdrowy 
rozsądek tych, którzy mając w ręku kartę wybor-
czą mają, tak naprawdę, ogromną władzę. Głos 
każdego obywatela może przesądzić w sprawie.  
Tu chodzi o zaufanie, aby móc normalnie i spokoj-
nie wprowadzać reformy, których w poprzednich 
kadencjach brakowało. 
Na wspomnianej konwencji PiS-u w Dzierżonio-
wie jeden z kandydatów do Rady Powiatu po-
wiedział, że ze strony rządu wszystkie obietnice 
wyborcze zostały już praktycznie spełnione. Teraz, 
aby została w pełni wprowadzona Dobra Zmiana 
w Polsce, za przykładem rządu powinny iść samo-
rządy. Zgadzam się z tym, co nie znaczy, że samo-
rządy, jakby to powiedziała totalna opozycja, zo-
stały opanowane przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Rząd jest dla wszystkich samorządów, ale jak ktoś 
gryzie wyciągniętą rękę do pomocy…
Premier Mateusz Morawiecki powiedział: „My się 
Polski nie wstydzimy, my za Polskę nie przepra-
szamy, my za Polskę dziękujemy. Jesteśmy wia-
rygodni i będziemy wiarygodni w samorządzie. 
Dotrzymujemy słowa”.
Święta prawda!
Tak trzymać!                            

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Nie bójmy się PiS-u Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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gle zdarzają się pijani kierują-
cy.

W miniony weekend policjanci 
powiatu dzierżoniowskiego za-
trzymali dwóch nietrzeźwych 
kierujących. Jeden miał 2,4 a 
drugi 1,4 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu! Za 
jazdę na „podwójnym gazie” 
oprócz utraty prawa jazdy  i 
grzywny grozi kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

7 września na drogach powiatu 
dzierżoniowskiego policjanci 
zatrzymali dwóch nietrzeź-
wych kierujących.

Pierwszy został zatrzymany 
przed 22:00 w Piławie Górnej. 
17- letni mężczyzna kierował 
motorowerem mając 2,4 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Tego samego dnia w Bielawie, 
tuż przed północą policjanci z 
komisariatu zatrzymali 50-let-
niego mężczyznę jadącego 
volkswagenem. Badanie alko-
matem wykazało, że był pijany 
i miał 1,4 promila.

Teraz za kierowanie w stanie 
nietrzeźwym grozi im kara do 
2 lat pozbawienia wolności, 
wysoka grzywna oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów nawet 
do 15 lat.

Apelujemy o rozwagę, gdyż 
jazda w takim stanie stanowi 
realne zagrożenie dla życia, 
lub zdrowia samego kierują-
cego, jak i innych uczestników 
ruchu.

12 i 14 latek pobili mężczyznę, 
a następnie go okradli i uciekli. 
Działania policji pozwoliły na 
ustalenie sprawców rozboju i 
zatrzymanie nieletnich, którzy 
już trafili przed oblicze Sądu 
Rodzinnego.

Z pozoru niewinni chłopcy na-
padli na dorosłego mężczyznę. 
Brutalnie go pobili powodując 
liczne obrażenia ciała. Następ-
nie okradli i uciekli. Zawia-
domiona o całym zdarzeniu 
policja podjęła natychmiasto-
we działania. Sprawcy zostali 
zatrzymani. Wobec starszego 
z chłopców sąd wydał posta-
nowienie o umieszczeniu w 
Schronisku dla Nieletnich.

3 września 2018r. na terenie 
Bielawy został dotkliwie po-
bity mężczyzna przez dwóch 
napastników. Gdy w wyniku 
zadawanych uderzeń rękoma, 
wyłamaną nogą od krzesła 
oraz kopnięć został doprowa-
dzony do stanu bezbronności 
sprawcy okradli go i zbiegli. 
Funkcjonariusze bielawskie-
go komisariatu po otrzymaniu 
zgłoszenia wykonali szereg 
czynności procesowych i pod-
jęli działania mające na celu 
zatrzymanie bandytów, które 
przyniosły pożądany rezul-

Raport
policyjny Częstsze spacery 

dzięki nowym wózkom
Sześcioosobowe wózki dla naj-
młodszych dzieci ze w Żłobka 
Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie 
udało się zakupić dzięki finanso-
wemu wsparciu firmy Henkel. Te-
raz wychodzenie na spacery jest 
dużo prostsze.
Program Wolontariatu Pracownicze-
go MIT (Make an Impact on Tomor-
row), realizowany przez firmę Henkel 
zawitał do Żłobka Miejskiego Nr 1 w 
Dzierżoniowie. Udało się to za sprawą 
pracownika – wolontariusza, zaanga-
żowania Fundacji Salus Pro Familia 
oraz wsparcia finansowego Henkla. 
Rodzic jednego ze „żłobkowiczów” 
napisał projekt, dzięki któremu uda-
ło się uzyskać dofinansowanie na 
kwotę 4.200 euro. Za te pieniądze 

Fundacja Salus Pro Familia dy-
rekcja żłobka zakupiła sześcio-
osobowe wózki spacerowe dla 
najmłodszych podopiecznych i 
przekazała je żłobkowi.

Wózki od belgijskiej marki Chil-
dhome są certyfikowane i prze-
znaczone dla sześciorga dzieci 
już od 5 miesiąca życia. Każdy 
maluch ma wygodne siedzisko 
z pasami bezpieczeństwa i osło-
ną przeciwsłoneczną i boczny-
mi ścianami chroniącymi przed zim-
nem i wiatrem.

 - To dla nas doskonałe rozwiązanie. 
Jedna osoba może poprowadzić w 
jednym wózku całą gromadkę dzieci, 
co jest niezwykle komfortowe i nie-

wątpliwie ułatwia pracę – mówi Iwo-
na Życińska, dyrektor Żłobka Miej-
skiego nr 1 w Dzierżoniowie.

Dyrekcja, pracownicy i dzieci z miej-
skiego żłobka składają serdeczne po-
dziękowania Panu  Tomaszowi, Pani 
Wioletcie, Fundacji Salus Pro Familia i 

Firmie Henkel za okazaną życzliwość, 
wielkie serce i sfinalizowanie projek-
tu dzięki któremu maluszki mogą 
czerpać radość ze spacerów i korzy-
stać z promyków słońca.

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu 
przy centrum komunikacyjnym!

Budowa centrum przesiadko-
wego wchodzi w kolejny etap. 
Związany jest on ułożeniem na-
wierzchni asfaltowej, a to nie 
jest możliwe bez czasowego 
zamknięcia ulic Sienkiewicza i 
Kolejowej. Nowa organizacja ru-
chu wprowadzona zostaje od 10 
września, na ostatni etap prac. 
Zobacz jak prowadzić będą ob-
jazdy.
10 września planowane jest wdro-
żenie czasowej organizacji w rejo-
nie dworca kolejowego.  W związ-
ku z tym zamknięte będą odcinki 
ulic Sienkiewicza - od skrzyżowa-
nia z ul. Kilińskiego wzdłuż dworca 
PKP i basenu, do skrzyżowania z 
ul. Kopernika - oraz ul. Kolejowa  - 
od skrzyżowania ul Kilińskiego do 
skrzyżowania z ul. Strumykową.

Objazdy wyznaczone będą ulicą 

Strumykową oraz 
ul. Kopernika, 
zgodnie z załączo-
ną mapką (kolor 
niebieski trasa ob-
jazdu, kolor czer-
wony odcinki za-
mknięte).

Prace związane 
z ułożeniem na-
wierzchni asfalto-
wej planowane są 
do 30 września. 
Następnie ruch 
wróci do organi-
zacji tymczasowej 
(sprzed zamknię-
cia) na około trzy 
tygodnie. W ko-
lejnym etapie nastąpi ponowne 
wyłączenie tych jezdni z ruchu, na 
czas malowania oznakowania po-

ziomego.

To już końcówka inwestycji i ostat-
nie większe utrudnienia z nią za-
wiązane. W październiku miesz-

kańcy będą mogli już swobodniej 
poruszać się po tej części Dzierżo-
niowa.

Statystycznie nowy mieszkaniec 
Dzierżoniowa rodzi się co 38 go-
dzin. Dzierżoniowskie maluszki, 
tradycyjnie już, burmistrz wita 
wraz z rodzicami podczas dwóch 
spotkań w roku. Najbliższe za-
planowano na 20 września. War-
to się zapisać.

Burmistrz Dariusz Kucharski już 
po raz ósmy powita dzierżo-
niowskie maluszki. Na spotkanie 
zapraszamy do sali koncertowej 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kul-
tury w czwartek, 20 września 
2018 r. o godz. 12.00. Podczas 
spotkania rodzice dzieci, które 

urodziły się w pierwszej poło-
wie bieżącego roku dowiedzą 
się o  prorodzinnych inicjaty-
wach miasta, opiece żłobkowej i 
przedszkolnej, a dzieci otrzymają 
upominki.  Wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w spotkaniu 
prosimy o zgłaszanie się w Biurze 

Promocji lub telefonicznie pod nr 
74 645 08 18 do wtorku, 18 wrze-
śnia 2018 r. 

Maluszki, witajcie w Dzierżoniowie!
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Kredą na tablicy już nie,
ale książki zostaną

Nowoczesna szkoła to dziś m.in. komputery, 
drukarki 3D, tablety i tablice interaktywne. 
Tak jest również u nas. W dzierżoniowskich 
podstawówkach, do wyremontowanych klas 
trafił nowoczesny sprzęt dydaktyczno-na-
ukowy. Koszt przygotowania 12 nowocze-
snych pracowni to 1,5 miliona złotych, ale 
miast zapłaciło za to tylko 200 tys. 
Było to możliwe dzięki pieniądzom zdobytym 
przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, o 
powstanie którego zabiegał i któremu lideruje 
burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Ta-
kie zmiany zaszły również w dzierżoniowskich 
szkołach średnich. Odbyło się to w ramach in-
nego projektu, zrealizowanego również dzięki 
pieniądzom zdobytym przez stowarzyszenie.

Wartość całego projektu: 2 541 212,72 zł

w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 
357 031,29 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 160 030,82 zł

w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 153 
476,60 zł

Cel projektu:
• wsparcie infrastruktury szkół w zakresie 

adaptacji;

• wyposażenia placówek w specjalistyczny 
sprzęt oraz niezbędne pomoce dydaktycz-
ne;

• polepszenie warunków kształcenia oraz 
zapewnienie równego dostępu do wyso-
kiej jakości edukacji podstawowej oraz 
gimnazjalnej.

Efekty projektu:
• poszerzenie oferty 

edukacyjnej, zwięk-
szenie liczby, ro-
dzajów oraz jakości 
zajęć kształcących 
kompetencje klu-
czowe i wykorzystu-
jących technologie 
informacyjno-komu-
nikacyjne;

• kształtowanie kom-
petencji i kwalifika-
cji, wpisujących się 
w zapotrzebowanie 
rynku pracy woje-
wództwa dolnoślą-
skiego i powiatu 
dzierżoniowskiego;

• poprawa warunków nauczania, a tym sa-
mym efektów kształcenia;

• zwiększona dostępność do edukacji dla 
osób z niepełnosprawnościami poprzez 
dostosowanie obiektów do ich potrzeb i 
zastosowanie mechanizmów racjonalnych 
usprawnień.

Zakres projektu:
• adaptacja oraz wyposażenie 4 pracowni 

(cyfrowej, fizyczno-chemicznej, przyrodni-
czej oraz matematyczno-cyfrowej) w Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dzierżoniowie (zakup sprzę-
tu i pomocy dydaktycznych, mebli oraz 

sprzętu TIK do 4 pracowni: cyfrowej oraz 
fizyczno-chemicznej, przyrodniczej oraz 
matematyczno-cyfrowej, prace adaptacyj-
ne w pomieszczeniach pracowni);

• adaptacja oraz wyposażenie 3 pracowni 
matematyczno-cyfrowych w Szkole Pod-
stawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Dzierżoniowie (zakup sprzętu i po-
mocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu 
TIK do 3 pracowni matematyczno-cyfro-
wych, prace adaptacyjne w 3 pomieszcze-
niach);

• adaptacja oraz wyposażenie pracowni cy-
frowej w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej 
nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżonio-
wie (zakup sprzętu w tym TIK oraz mebli 

do pracowni cyfrowej, prace remontowo-
-adaptacyjne, w tym montaż alarmu oraz 
rolet antywłamaniowych);

• adaptacja oraz wyposażenie 4 pracowni: 
biologiczno-chemicznej, dwóch pracowni 
matematyczno-cyfrowych oraz pracow-
ni cyfrowej w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Dzierżoniowie (zakup sprzętu i pomocy 
dydaktycznych, mebli oraz sprzętu TIK 
do 4 pracowni: biologiczno-chemicznej, 
dwóch pracowni matematyczno-cyfro-
wych oraz pracowni cyfrowej, zakup i 
montaż platformy schodowej w celu za-
pewnienia dostępu do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami, prace adaptacyjne 
w pracowniach).
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tat. Brutalność, z jaką działali 
sprawcy nie wskazywała, że 
będą to chłopcy w wieku 12 i 
14 lat. Jak się okazało starszy z 
nich dopuszczał się jeszcze in-
nych czynów karalnych takich 
jak włamanie, czy zniszczenie 
mienia. Zachowanie 12 latka 
w myśl obowiązujących prze-
pisów zostało potraktowane 
jako przejaw demoralizacji. 
Wobec starszego chłopca Sąd 
Rodzinny wydał postanowie-
nie o umieszczeniu w Schroni-
sku dla Nieletnich.

Obywatelskie zatrzymanie pi-
janego kierowcy na drodze 
pomiędzy Sieniawką a Ucie-
chowem

 Czujnością i odpowiedzialno-
ścią wykazało się trzech męż-
czyzn, którzy nie pozostali 
obojętni na sygnały świadczą-
ce o tym, że kierowca toyoty 
może być pod wpływem alko-
holu. Badanie przeprowadzo-
ne przez policjantów wykaza-
ło, że 63-letni kierowca tego 
auta miał ponad 1,7 promila 
alkoholu w organizmie.

 30 sierpnia przed godziną 
18:00, oficer dyżurny dzierżo-
niowskiej komendy odebrał 
zgłoszenie, o ujęciu nietrzeź-
wego kierującego. Przybyli 
na miejsce policjanci ustali-
li, że trzech kierowców jadąc 
drogą pomiędzy Sieniawką a 
Uciechowem zauważyło toyo-
tę, której styl jazdy kierowcy 
mógł budzić wątpliwości co do 
stanu trzeźwości. Jeden z męż-
czyzn postanowił zareagować, 
wyprzedził pojazd i doprowa-
dził do zatrzymania toyoty. 
Drugi stanął tuż za nią, aby 
uniemożliwić cofanie, a trzeci 
udzielił wsparcia. Gdy wyczu-
li od kierowcy woń alkoholu, 
uniemożliwili mu dalszą jaz-
dę. Przybyły na miejsce patrol 
poddał mężczyznę badaniu na 
trzeźwość. Okazało się, że 63– 
letni mieszkaniec Dzierżonio-
wa miał w organizmie ponad 
1,7 promila alkoholu.

Policjanci apelują, aby każdy 
reagował na niebezpiecznie 
zachowanie innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Za-
dbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i innych. Każdy, nawet 
anonimowo, może powiado-
mić najbliższą jednostkę Po-
licji, o takim fakcie. Policjanci 
sprawdzą każdy sygnał.

Kodeks karny za jazdę samo-
chodem w stanie nietrzeźwo-
ści przewiduje karę do 2 lat 
więzienia i utratę uprawnień 
do kierowania nawet na 15 lat.

Duże brawa dla dwóch miesz-
kańców naszego powiatu i 
wrocławianina!

Raport
policyjny Udany początek sezonu juniorów 

Bielawa Owls

W pierwszym meczu rozgrywek  JLFA Bielawa Owls pokonała Kraków Kings 50:6.  Obrońcy tytułu mistrzowskiego nie dali żadnych szans gościom z Krakowa i 
już od początku meczu zdominowali spotkanie. Już 16 września Sowy spotkają się w meczu wyjazdowym z Tychy Falcon i jeśli potwierdzą swoją wysoką formę, 
mogą myśleć o trzecim tytule mistrzowskim z rzędu.
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Pozytywnie Zabiegani zebrali 7500 zł

7500 zł udało się zebrać podczas II Biegu Szta-
fetowego „Pozytywnie Zabiegani”. Pieniądze 
zostały przekazane dla Fundacji Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci, która opiekuje się trójką 
dzieci z Dzierżoniowa, piątką z powiatu dzier-
żoniowskiego.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 
działa nieprzerwanie od 2007 roku. Organizu-
je i prowadzi domowe hospicjum dla dzieci 
nieuleczalnie i przewlekle chorych. Opiekuje 
się dziećmi w ich własnych domach, na całym 
Dolnym Śląsku. Taka forma opieki pozwala na 
bycie rodziny razem z małym chorym, w do-

mowych warunkach, czyli tam, gdzie komfort 
chorego dziecka i jego bliskich jest największy. 
Opieka jest dla rodzin bezpłatna.

Fundacja oferuje pomoc medyczną, psycho-
logiczną, socjalną, duchową. Do dyspozycji 
rodzin są pracownicy i wolontariusze. To oni 

dbają o jak najwyższą jakość życia dziecka, a 
przede wszystkim, by nie towarzyszył mu ból. 
Troską otaczani są także najbliżsi chorującego, 
aby mimo choroby mogli żyć wypełniając 
swe obowiązki oraz mieć siły i czas na drobne 
przyjemności.

PiS - zwarci i gotowi do wyborów samorządowych 
7 września w sali DOKu odbyło się spotkanie kandydatów w wyborach samorządowych Prawa i Sprawiedliwości. Pojawili się posłowie, lokalni działacze powiatu dzierżoniow-
skiego. Spotkanie miało na celu mobilizację środowiska do pracy przy kampanii wyborczej. Przedstawiono kandydatów na włodarzy miast oraz do rad gmin i rady powiatu. 
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Upamiętnili 79. rocznicę wybuchu 
 II Wojny Światowej w Dzierżoniowie
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Ruszył 2 etap budowy
PIESZYCE

14 września 2018 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) 
oraz w związku z uchwałą XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu dla rejonu Pieszyce 
Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej 
wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony 
do publicznego wglądu w dniach od 24.09.2018r. do 16.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                   
w Pieszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 
16.10.2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 
Pieszyce, pokój nr 34 o godz. 1000. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na 
środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 
58-250 Pieszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie 
z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE Nr 43/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
 

Lp. 
 

Nr działki  
Nr KW Położenie i opis 

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego  

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

1 

532 
 

KW SW1D/ 
00048418/

3 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce 

na terenie wsi Piskorzów obręb 
Piskorzów 

OPIS: 
niezabudowana działka gruntu, 
dostęp do drogi publicznej przez 

drogi wewnętrzne, na terenie 
działki usytuowany jest słup 

napowietrznej linii WN z trakcją 
biegnącą w obszarze działki w 

kierunku północnym, 
 przez teren działki przechodzi sieć 

wodociągowa  

9149 
w.MN.10 - zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna  

170.000,-zł(1) 17.000,- 1100 

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły 
się:  I - 16.01.2018 r., II -14.03.2018 r., III – 22.05.2018 r., IV – 10.07.2018 r. 
(1)  do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. 

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

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 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 4 października 2018 r. 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, 4 września 2018 r. 
 

OGŁOSZENIE Nr 41/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
 

Lp. 
 

Nr działki  
KW opis i położenie  

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w planie lub 

studium 

Cena 
wywoławcza (zł) 

Wysokoś
ć 

wadium 

1 

593/6 

KW działki 
SW1D/00040

261/1 
 
 

Opis: 
Lokal mieszkalny nr 1, położony na 

I piętrze 
o pow. użytkowej 52,00 m2 udział 
w częściach wspólnych budynku i 
w prawie własności działki gruntu 

na której posadowiony jest 
budynek wynosi 29,05%. 
Nabywca lokalu będzie 

zobowiązany udostępniać wejście 
na strych znajdujące się w lokalu 
każdorazowo kiedy wystąpi taka 

konieczność spowodowana: 
remontem dachu, bieżącymi 

naprawami dachu oraz nagłymi 
wypadkami   
Położenie: 

Gmina Pieszyce,  ul. Bielawska 2a, 
obręb Dolne  

190 
(udział 

29,05%- 
55,19 m2) 

MS.31 - Zabudowa 
mieszkaniowa i 

usługowa średniej 
intensywności (1) 

75.755,- zł 
W tym udział w 
gruncie – 3.641- 

zł 

7.500,- 

(1) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 930 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 16 października 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 września 2018 r. 
 
 
  
 

Zapisy do świetlicy środowiskowej “Tęcza” otwarte
 

 Co oferujemy:

1. Profesjonalną opiekę i bezpieczne spędzenie wolnego czasu dla dzieci w wieku 6-13 
lat od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 do 17.30
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
3. Zajęcia taneczne z profesjonalnym instruktorem.

4. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
5. Wspólną zabawę z innymi dziećmi.

6. Bezpłatne wycieczki, wyjazdy na basen, do kina itp.
6. Pomoc w odrobieniu zadań domowych i nadrabianie wszelkich zaległości szkolnych.

7. Podwieczorek
8. Organizację zajęć w ferie i wakacje.

Jak zapisać dziecko na zajęcia?:
Należy pobrać kartę zgłoszenia w Szkole Podstawowej Nr. 1, w siedzibie świetlicy 

lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Obserwować świetlice można na Facebooku

Serdecznie zapraszamy !!!

Rozpoczęliśmy budowę kolejnego odcin-
ka drogi dojazdowej do gruntów rolnych na 
przedłużeniu ulicy Hermana w stronę Jeziora 
Bielawskiego.

To 2 etap budowy tej drogi, który planujemy 
zakończyć w przyszłym roku łącząc się z po-

wstająca właśnie drogą w Bielawie tworząc 
atrakcyjny szlak pieszo-rowerowy.

Każdego roku korzystamy ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. Do tej pory zmo-
dernizowaliśmy drogę w Kamionkach obok 

Czarnego Rycerza i wykonaliśmy pierwszy 
odcinek budowy ulicy Hermana pozyskując 
kwotę prawie pół miliona zł.

W ramach tegorocznego zadania wykonana 
zostanie droga asfaltowa wraz z odwodnie-
niem na długości 500 m.

Wartość umowy: 258.177,00 zł.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 
105.000,00 zł.

Prace powinny zostać zakończone w paździer-
niku br.

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

Oliwier Kaczmarczyk 30.08.2018    godz. 10:35   waga 3510 g.  dł. 56

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Milena Zofia Garbacz 29.08.2018    godz. 12:47   waga 2920 g.  dł. 54 Amelia Szuba 28.08.2018    godz. 12:12   waga 2640 g.  dł. 54

Hania Hercuń 29.08.2018    godz. 10:00   waga 3200 g.  dł. 53 Syn p. Chomiak 30.08.2018    godz. 13:30   waga 4140 g.  dł. 59 Antoni Łojewski 28.08.2018    godz. 23:15   waga 3100 g.  dł. 53

Zosia Wajda 03.09.2018    godz. 11:15   waga 3080 g.  dł. 55 Bartosz Jędrasik 03.09.2018    godz. 13:35   waga 4000 g.  dł. 56 Wiktoria Moszyńska 03.09.2018    godz. 8:10   waga 3150 g.  dł. 55

Nina Lechoniewicz 31.08.2018    godz. 13:42   waga 3590 g.  dł. 57 Krawczuk 09.09.2018    godz. 23:10   waga 3300 g.  dł. 60 Jacek Leśniak 10.09.2018    godz. 7:00   waga 4560 g.  dł. 62

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

Nicola Socha 09.09.2018    godz. 20:05   waga 2900 g.  dł. 54 Teoś Jachowicz 10.09.2018    godz. 12:05   waga 4160 g.  dł. 58 Filip Osiński 08.09.2018    godz. 15:50   waga 2950 g.  dł. 55
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Polecamy, bo warto!
18 -22 września III Bielawskie Dni Seniora
W ramach obchodów dla mieszkańców przygotowanych będzie 
szereg atrakcji, takich jak m.in.: koncerty czy projekcje filmowe. 
Oficjalne otwarcie tegorocznych Dni Seniora nastąpi 18 września. 
Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

do 28 września
Wystawa towarzysząca Narodowemu Czytaniu - Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego – Biblioteka Główna, Rynek.

Wrzesień – wystawa w Oknie Artystycznym
- Gdy rozpoczynam pracę, nigdy nie wiem, dokąd mnie moja wi-
zja zaprowadzi, nie siadam z gotowym planem, zamiarem stwo-
rzenia czegoś konkretnego – mówi Tomasz Kolber, którego pracy 
prezentujemy na nowej wystawie w Oknie Artystycznym dzierżo-
niowskiego ratusza. Na co dzień jest wychowawcą w Hufcu Pracy, 
hobbystycznie poświęca zaś czas sztuce – plastyce i literaturze.

- Moje obrazy, rysunki i szkice to abstrakcyjna wizja artystyczna 
będąca wyrazem wewnętrznych uczuć i odczuć. Często to także 
retrospektywa, przeżycia surrealistyczne, a co za tym idzie - prze-
tworzone obrazy z wizji i marzeń sennych – mówi 37-latek.

Jest po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej ze specjaliza-
cją w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i technik 
relaksacyjnych. Interesują go szeroko rozumiana kultura, sztuka 
oraz odkrywanie tajemnic ludzkiego ducha, umysłu i ciała. - Po-
ezja, proza, filozofia, malarstwo artystyczne oraz rysunek - to są 
przestrzenie, w których czuję się doskonale – zapewnia. Wydał 
już tomik poezji zatytułowany „Rozbite lustra” i bajkę filozoficzną 
dla dorosłych i dzieci zatytułowaną „Przygody Smerdyfiurka, Turli-
piórka i Don Kalafiora”. - Ale wydanie własnych książek dało mi, jak 
na razie, jedynie wewnętrzną satysfakcję i nic poza tym – wyznaje. 
W swojej twórczości skupia się na strefie emocjonalnej. Jest samo-
ukiem, nie korzysta z doświadczeń innych i ich rad. - Wolę spon-
taniczność niż przygotowania – mówi Tomasz Kolber. Wiele z jego 

prac plastycznych to ilustracje do literatury – tworzonej przez nie-
go samego lub do autorów tych książek, które przeczytał.

wrzesień – zapisy do sekcji DOK
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury rozpoczyna 60. sezon artystycz-
no-kulturalny. Zaczyna również działać Amatorski Ruch Arty-
styczny. Tegoroczna oferta DOK-u to blisko 20 różnych sekcji od 
plastycznych, poprzez taneczne, wokalne do teatralnych a nawet 
technicznych.  Do wszystkich sekcji można się zapisywać przez 
cały wrzesień. Szczegóły na plakacie.

14 października - Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogra-
nicza Polsko- Czeskiego
W tym roku odbywa się pod hasłem „Prezentacje muzyki chóral-
nej”. Odbędzie się 14 października 2018 o godz. 15.00 w kościele 
parafialnym pw. Św. Antoniego w Pieszycach. Jak nazwa wskazu-
je, jest prezentacją wykonań chóralnych muzyki sakralnej i świec-
kiej. Udział biorą chóry i zespoły śpiewacze z obszaru pogranicza 
polsko- czeskiego. Jest doskonałą okazją do wymiany doświad-
czeń, prezentacji swoich umiejętności i szkolenia w ramach pro-
wadzonych zajęć warsztatowych dla dyrygentów.

17 października godz. 18.00 – spotkanie z ks. Czendlikiem
Najbardziej znany katolicki ksiądz w Czechach jest Polakiem. Zbi-
gniew Czendlik mieszka i pracuje w partnerskim mieście Dzierżo-
niowa, Lanškroun. Nie nosi sutanny ani koloratki, prowadzi knaj-
pę i ma swój program w telewizji. Do Dzierżoniowa przyjedzie 
promować swoją książkę „Bóg nie jest automatem do kawy”, która 
u naszych południowych sąsiadów stała się bestsellerem. Zapo-
wiada się ciekawe spotkanie, które poprowadzi równie niezwykły 
dziennikarz, Mariusz Szczygieł.

Warto przeczytać książkę, ale jeszcze bardziej intrygujące może 
się okazać osobiste spotkanie z księdzem. Zwłaszcza, że poprowa-
dzi je wyśmienity dziennikarz Mariusz Szczygieł. On sam mawia, 

ze gdyby był księdzem, byłby Czendlikiem. Zapraszamy 17 
października do sali koncertowej DOK o godz. 18.00. Darmo-
we zaproszenia na spotkanie z ks. Czendlikiem są dostępne 
w Biurze Promocji UM.

10 listopada godz. 11.00 – Rodzinka z kulturką
Po raz kolejny chcemy zaprosić Państwa do spędzania wspól-
nie z całą rodziną soboty u nas, w Centrum Kultury. Gwaran-
tujemy zarówno dobrą zabawę, moc artystycznych wrażeń 
jak i nie do zastąpienia efekt bezpośredniego obcowania z 

aktorem? „Rodzinka z kulturką” to cykl edukacyjny podczas które-
go prezentujemy cztery dziedziny artystyczne: teatr , muzykę, ta-
niec i film. Zapraszamy do nas koniecznie całe rodziny, pokażemy 
spektakle teatralne, filmy, koncerty muzyczne i taneczne.

21 listopada – 30 grudnia „Powrót nad Odrę i Bałtyk” - wysta-
wa plakatu Ziem Odzyskanych
Zapraszamy na otwarcie wystawy „Powrót nad Odrę i Bałtyk”. Wy-
stawa - w sposób obrazowy - przedstawia realia ówczesnej Polski 
i przywołuje pamięć o wydarzeniach sprzed lat, które na trwałe 
zmieniły oblicze Dolnego Śląska. Kolekcja pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. Spośród nich przedstawi-
my blisko 40 unikatowych plakatów, w tym m.in. prace legendar-
nego artysty, satyryka i karykaturzysty - Eryka Lipińskiego, który 
wykonał plakat promujący „Wystawę Ziem Odzyskanych” we Wro-
cławiu w 1948 roku.

25 listopada - Lwowski balet w Dzierżoniowie
 „Dziadek do orzechów”” to największy fenomen sztuki baleto-
wej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publicz-
ność całego świata. W tym sezonie artystycznym zawita także do 
Dzierżoniowa! Widowisko na najwyższym światowym poziomie 
artystycznym zapewni fenomenalny zespół tancerzy Royal Lviv 
Ballet. Spektakl to podróż do krainy marzeń dla każdego widza. 
Mała dziewczynka dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do 
Orzechów, który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego 
księżniczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje charak-
terystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, 
Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec Pa-
sterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Zachwycające szyte ręcznie 
kostiumy, choreografia, piękna scenografia a przede wszystkim 
perfekcja w wykonaniu sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv Ballet 
jest niezapomnianym przeżyciem dla odbiorcy. Zespół złożony z 
najwybitniejszych artystów kontynuujących tradycje słynnej ro-
syjskiej szkoły baletowej zaczaruje w Dzierżoniowie podczas wy-
stępów 25 listopada o godz. 18.00.

zapraszamy do naszych 
galerii foto na 

ddz24.eu
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Upamiętnili 79. rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej

1 września pod obeliskiem na placu Kombatantów w 
Bielawie odbyły się miejskie obchody rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej. Pamięć walczących o wolność i nie-
podległość Ojczyzny uczcili przedstawiciele kombatan-
tów, samorządu, stowarzyszeń, placówek oświaty oraz 
ugrupowań politycznych. 

Zgromadzeni na placu Kombatantów wysłuchali prze-
mówienia okolicznościowego burmistrza Bielawy Piotra 

Łyżwy, a także złożyli symboliczne wiązanki kwiatów 
pod obeliskiem. W imieniu władz miasta kwiaty złożyli 
burmistrz Bielawy, przewodnicząca Rady Miejskiej Marta 
Masyk i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stró-
żyk.

UM BIELAWA


