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ŁAGIEWNIKI - NIEMCZA - PIESZYCE - PIŁAWA GÓRNA

Tego nie można nie zobaczyć! Zawodnik Bebson Gold Team Bielawa oraz Berkut WCA Fight Team w ko-
lejnej walce dla federacji FEN! Warto być tam z Tymoteuszem Łopaczykiem obserwując na żywo jego 
drogę na szczyt polskiego MMA. Kibice zobaczą starcia gwiazd federacji FEN, spektakularne powroty, 
emocjonujące rewanże oraz pojedynki, których stawką będą pasy mistrzowskie. Rywalem Tymoteusza 
Łopaczyka (3-0, 2 SUB) podczas gali Fight Exclusive Night 21 będzie Jacek Jędraszczyk (5-0, 1KO). Starcie 
niepokonanych jak do tej pory zawodników odbędzie się w limicie wagowym do 77 kilogramów.

Kolejna walka Łopaczyka na arenie FEN

BIELAWA

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

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

O przeznaczeniu 1 mln zł w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego będą decydowali od 
poniedziałku mieszkańcy Dzierżoniowa powyżej 16. roku życia. Głosowanie potrwa od 21 maja do 1 
czerwca. Do wyboru jest 18 projektów. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec Dzierżonio-
wa, który ma ukończone 16 lat. Głos można oddać tylko jeden raz, na 1 wybrany projekt. Aby to zrobić, 
wystarczy wejść na stronę www.dzierzoniow.pl i kliknąć w baner przekierowujący do głosowania DBO 
2018.

Czas na decyzje mieszkańców - głosujemy!

DZIERŻONIÓW

Zapraszamy na Dni Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc

Przed nami dobra zabawa!
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Bielawa

Wojna na oświadczenia
Po odwołaniu Marcina Raka 
urząd miasta, były dyrektor i 
jego organizacja prześcigali 
się w wydawaniu oświad-
czeń. Zdaniem magistra-
tu, Marcin Rak dopuścił się 
„licznych naruszeń prawa”. 
Tymczasem OBS przekonu-
je, że decyzją o zwolnieniu 
Raka „burmistrz Piotr łyżwa 
skompromitował się”. 
Pan Marcin Rak został zwolniony z 
funkcji dyrektora Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Bielawie w dniu 7 maja 
2018 roku. W oświadczeniu urzędu 
miasta czytamy: „Decyzja musiała zo-
stać podjęta z uwagi na liczne narusze-
nia przepisów prawa, w tym z sektora 
finansów publicznych. Naruszenia były 
na tyle istotne, że oprócz rozwiązania 
umowy o pracę Burmistrz Miasta ma 
obowiązek zawiadomienia Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych. Bez-
pośrednią przyczyną wypowiedzenia 
umowy o pracę jest negatywny wynik 
audytu przeprowadzonego w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Bielawie, którym 
kierował Pan Marcin Rak. Przedmioto-

wy audyt był ujęty w rocznym planie 
audytów. Informację na ten temat Pan 
Marcin Rak uzyskał na początku 2017 
roku. Audyt jednoznacznie ujawnił 
brak należytego nadzoru nad kierowa-
ną przez Pana Marcina Raka jednostką. 
Mowa o istotnych brakach w doku-
mentacji organizacyjnej, pracowniczej 
i finansowej. Ponadto Pan Marcin Rak 
w niewłaściwy sposób realizował swo-
je obowiązki w obszarze gospodarki 
finansowej OSiR-u. Nieprawidłowości 
to między innymi istotne braki w in-
wentaryzacji, nieterminowe regulo-
wanie zobowiązań finansowych, w 
wyniku których były naliczane odsetki 
karne wobec OSiR-u. Pan Marcin Rak 
zapoznał się z negatywnym wynikiem 
audytu i nie wniósł zastrzeżeń do ujaw-
nionych nieprawidłowości. Tym sa-
mym zaakceptował negatywny wynik 
audytu. Pełne sprawozdanie z audytu 
dostępne jest na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Bielawie. Należy zazna-
czyć, że oprócz ujawnionych w audy-
cie nieprawidłowości, Pan Marcin Rak 
jako dyrektor OSiR-u, wcześniej także 
dopuścił się zaniedbania obowiązków 
pracowniczych, za co został ukarany 
pisemną karą upomnienia. Do kary 

porządkowej Pan Marcin 
Rak nie wniósł zastrzeżeń.  
Biorąc pod uwagę powyż-
sze dziwi stwierdzenie użyte 
przez Pana Marcina Raka, 
że Burmistrz Miasta podjął 
polityczną decyzję o zwol-
nieniu go z funkcji. Skala za-
niedbań i naruszeń jest na 
tyle duża, że pracodawca 
rozważał także zwolnienie 
w trybie dyscyplinarnym.”

Na to oświadczenie ostro 
odpowiedziało Koło Oby-
watelskiego Bloku Samo-
rządowego w Bielawie. 
„Odwołując Marcina Raka 
po 3 latach wytężonej pra-
cy ze stanowiska dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bielawie burmistrz Piotr 
Łyżwa skompromitował 
się oraz utracił całkowicie nasze i wie-
lu bielawian zaufanie. Po raz kolejny 
pokazał, że nie ważne są dla niego 
wysokie kompetencje menadżerskie 
szefa OSiRu i widoczne sukcesy tej 
prężnie rozwijającej się dużej jednostki 
budżetowej, a to że wyrósł obok niego 
niezależny i powszechnie ceniony lider 
zarządzania. Tym samym Piotr Łyżwa 

obnażył swą małość i brak zdolności do 
współpracy z mądrzejszymi od siebie. 
Widać teraz dobitnie, że utracił kontakt 
z rzeczywistością oraz to, że nie dobro 
miasta jest dla niego najważniejsze, a 
eliminacja potencjalnego konkuren-
ta politycznego do fotela Burmistrza 
Miasta w nadchodzących wyborach. 
Dlatego oświadczenie Urzędu Miasta, 

szkalujące powszechnie szanowanego 
Marcina Raka uważamy za przejaw 
dyskryminacji i swoistego szaleństwa 
politycznego. Jesteśmy przekonani, że 
za pół roku mieszkańcy Bielawy przy 
urnach wyborczych właściwie ocenią 
postępowanie włodarza swojego mia-
sta.”

(PXL)

Dlaczego Marcin Rak stracił posadę dyrektora bielawskiego OSiR-u?

Zagłosuj na najlepszy projekt w Budżecie Obywatelskim!
Przypominamy, że do końca maja trwa 
głosowanie na projekty zgłoszone do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Biela-
wa na 2018 rok. Głosowanie odbywa się 
za pośrednictwem internetowej aplika-
cji oraz w formie tradycyjnej na dedyko-
wanym formularzu. 

Aplikacja dostępna jest na stronie www.
bielawa.pl w zakładce Budżet Obywatel-
ski. Natomiast punkty do głosowania na 
formularzach dostępne są w: Urzędzie 
Miejskim (Biuro Podawcze), Pływalni 
Miejskiej Aquarius (w pobliżu kas), Miej-
skim Zarządzie Budynków Mieszkalnych 
(Biuro Obsługi Klienta) oraz w Gminnym 
Centrum Informacji (ul. Wolności 109).

Poniżej przedstawiamy propozycje 
zadań:
Projekt nr 1 - Organizacja zawodów 
Moto Show Bielawa „Reaktywacja” - 
Lato 2018
Organizacja zawodów Moto Show 
Bielawa „Reaktywacja”. Zawody Moto 
Show Bielawa (dawniej Street Fighter) 
to najstarsze w Polsce zawody w stun-
cie motocyklowym. Pierwsza edycja tej 
cyklicznej imprezy odbyła się w Bielawie 
w 2001 roku. Nie wiadomo dlaczego 
- w 2016 roku zawody już się nie odby-
ły, mimo tego, że wręczając nagrody 
najlepszym zawodnikom i zamykając 
ostatnie zawody w 2015 roku - wice-
burmistrz zapraszał wszystkich „za rok”. 
Bielawa jest kojarzona w Polsce głównie 
z dwoma kultowymi imprezami - Re-
gałowiskiem i Moto Show, dlatego po 
dwóch latach przerwy Moto Show po-
winno wrócić do naszego kochanego 
miasta. W związku z tym proponuję, aby 
impreza odbyła się latem 2018 roku.

Projekt nr 2 - Tężnia Solankowa 
Obiekt ten zauważyłam w kilku mia-
stach i myślę, że warto postarać się o nie-
go w Bielawie zwłaszcza, że żadne mia-
sto w pobliżu jeszcze go nie posiada. Nie 
jest to skomplikowana konstrukcja, nie 

wymaga też trudno dostępnych mate-
riałów. Jest to drewniany obiekt wypeł-
niony wiązkami gałązek tarniny, na które 
spływa solanka. Wokół montowane są 
ławki, na których siedzą zainteresowani 
ludzie. Tężnia znajduje zastosowanie w 
lecznictwie i ma na celu m.in. poprawić 
stan dróg oddechowych, zniwelować 
alergie, lub wpłynąć korzystnie na pro-
blemy płucne i nadciśnienie. Uważam, 
że Park Miejski zmienił się na przestrze-
ni lat, co bardzo pozytywnie wpłynęło 
na mieszkańców, którzy często w nim 

przebywają. Miejsce to zachęca osoby 
w różnym wieku: młodzież i dzieci, ze 
względu na skatepark i park linowy, ich 
rodziców, ze względu na ciszę i spokój 
oraz osoby starsze, mogące posiedzieć 
na jednej z parkowych ławek rozmawia-
jąc bądź spędzając czas aktywnie jeż-
dżąc rowerami bądź uprawiając nordic 
walking. 

Projekt nr 5 - Strefa Aktywności Ro-
dzinnej - miasteczko drogowe, małpi 

gaj, rekreacja dla dorosłych. 
W związku z tym, że w parku przy ulicy 
Frankowskiego ( Przodowników Pracy) 
działało kiedyś miasteczko ruchu dro-
gowego, proponuję reaktywację tego 
miejsca. Namalowanie znaków pozio-
mych i postawienie pionowych. W cza-
sach, gdy stawiamy na rozwój naszych 
dzieci, na ich bezpieczeństwo, takie 
miasteczko może nauczyć naszych naj-
mniejszych mieszkańców podstaw ru-
chu drogowego. Ponieważ park stwarza 
wiele możliwości, chciałabym aby dzieci 

starsze mogły ciekawie spędzić tam 
czas. Budowa dużej wieży z lin, do wspi-
naczki, będzie na pewno fajnym pomy-
słem. Ewentualnie jakieś inne budowle, 
które zapewnią dobrą zabawę dla dzieci 
starszych. W jednym miejscu w par-
ku chciałam zaproponować zrobienie 
trampolin wbudowanych w ziemię. Bez-
pieczna i super zabawa potwierdzona 
przez dzieci. Na jednej wysepce zieleni 
można postawić np cztery podstawowe 

urządzenia tj. rowerek czy steper, aby 
dorośli mieli co robić gdy dzieci będą 
zajęte super zabawą. 

Pełny wykaz projektów zakwalifikowa-
nych do głosowania i projektów odrzu-
conych znajduje się pod linkiem.Głoso-
wać na wybrane projekty można do 31 
maja. 

Oficjalne wyniki głosowania poznamy 
natomiast do 5 czerwca. Realizację za-
dania lub zadań wyłonionych w Budże-
cie Obywatelskim przewidziano do 15 
listopada 2018 roku. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy 
do kontaktu: Referat Promocji UM Biela-
wa - e-mail: lmasyk@um.bielawa.pl, tel. 
74 8328 735. 

Zachęcamy do zapoznania się z harmo-
nogramem realizacji Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Bielawa. 

Harmonogram realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Bielawa na 
2018 rok: 

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

- Do 7 maja: spotkanie z liderami projek-
tów. 

- Do 8 maja: weryfikacja złożonych pro-
jektów przez Zespół ds. Budżetu Oby-
watelskiego i konsultacja z Komisją Bu-
dżetu i Finansów Rady Miejskiej. 

- Do 11 maja: podanie do publicznej 
wiadomości projektów dopuszczonych 
do głosowania i projektów odrzuco-
nych. 

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

- Do 5 czerwca: ogłoszenie wyników 
głosowania. 

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

UM BIELAWA
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XXII Międzyszkolny Przegląd Literacki o Statuetkę Sowy
W bieżącym roku obchodzimy rocz-
nicę 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W związku z tym 
szczególnym wydarzeniem, tematem 
przewodnim XXII Przeglądu Literac-
kiego o Statuetkę Sowy była OJCZY-
ZNA. 26 kwietnia, w Ekologicznej 
Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie, 
odbyła się uroczysta gala literacka, 
podczas której młodzi  artyści zapre-
zentowali swoje utwory, w których 
wyrazili miłość do Ojczyzny, posza-
nowanie dla historii, kultury i tradycji 
narodowych, dając tym samym do-
wód, że patriotyzm to słowo, które nie 
zostało zapomniane.

Laureatami tegorocznej edycji Prze-
glądu Literackiego zostali:

SP 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Od-
działami Gimnazjum

•	Hanna Mizerska
•	Dominika Mączyńska
•	Filip Bajron 
•	 Jakub Wróbel 
•	ESP7 im. Juliana Tuwima z Oddziała-

mi Gimnazjum
•	 Jakub Bronk
•	Emilia Jankowska
•	Oliwia Fedko 
•	Angelika Warchoł 
•	Wiktoria Kaczmarek

•	SP10 z Oddziałami Sortowymi i Od-
działami Gimnazjum

•	Maria Maciejewska
•	 Lena Sereda 
•	Daniela Saverino
•	Kacper Kudyba 
•	 Łukasz Budziszewski 
•	Wyróżnione prace:
•	 Łukasz Budziszewski  „Nie wolno mi 

zapomnieć”
•	Emilia Jankowska  „Z moją ojczyzną 

w sercu”
•	Hanna Mizerska „Polska w moich 

oczach”

Pamiątkowe statuetki i dyplomy wrę-
czyły uczestnikom: p. Ewa Kowalik, 
dyrektor MZPO  w Bielawie, p. Małgo-
rzata Cieślik  dyrektor ESP7 z Oddziała-
mi Gimnazjum, p. Renata Sznajder-Za-
jąc wicedyrektor ESP7 z Oddziałami 
Gimnazjum oraz p. Monika Rusnak 
wicedyrektor ESP7 z Oddziałami Gim-
nazjum. 

Gratulujemy wszystkim laureatom i 
mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
również znajdą się zdolni, wrażliwi 
twórcy, chętni do wzięcia udziału w 
kolejnym Przeglądzie Literackim, na 
który już dziś serdecznie zapraszamy.

Opr. ESP7 

Program „Junkers szkoli” – III etap

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie, 
uczęszczający do klasy o kierunku tech-
nik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej rozwijają swoje kompetencje 
nie tylko podczas nauki w szkole. Wśród 
nich ogromnym zainteresowaniem cie-
szą się konkursy zawodoznawcze, do 
których przygotowują się ze wspaniałymi 
efektami. 

Całkiem niedawno uczestniczyli w III eta-
pie konkursu w ramach Programu  „Jun-
kers szkoli”.  Tematyka tego etapu do-
tyczyła pomp ciepła, a zakończył się on 
testem na czas online.  

Uczniowie ponownie wykazali się 
ogromną wiedzą, co przełożyło się na 
zajęte przez nich lokaty. Po raz drugi naj-
większą ilość punktów zdobył Jakub Stec, 

a taki sam rezultat uzyskał  Michał Szer-
meta. Jednak lepszy czas zadecydował, 
że I miejsca zdobył Jakub i otrzymał na-
grodę – poziomicę laserową na statywie 
firmy Bosh. 

W tym roku był to już ostatni konkurs 
w ramach tego programu. Gratulujemy 
uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Opracował:
Grzegorz Raganowicz
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Dzierżoniów

Projekty bliskie sercom mieszkańców - 
co wybrać?

Głosować na któryś z wniosków mogą w tym roku mieszkańcy 
Dzierżoniowa, którzy ukończyli 16. rok życia i są zameldowani na 
pobyt stały lub czasowy. Tak jak w latach ubiegłych, głosowanie 
odbywa się on-line lub tradycyjnie na kartach, które można przy-
nieść do Biura Promocji dzierżoniowskiego magistratu. Głosować 
będzie też można mobilnie podczas 41. Dni Dzierżoniowa. Pamię-
tajmy – niezbędny jest do tego dowód osobity.

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Dzierżoniowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 ruszyło 21 maja i potrwa do 1 
czerwca.

Czy zdecydowałeś już, który projekt poprzesz? Jeśli nie, pomocna 
może się okazać poniższa prezentacja. W tym roku wybieramy 
spośród 18 propozycji.

1. Skwer „Zielona Integracja”
Projekt dotyczy parku przy os. Błękitnym, między ul. Piastowską 
a al. mjr. K. Woźniaka. Zakłada budowę stolików z miejscem do 
siedzenia wraz z ażurowymi ściankami oraz zadaszeniem, montaż 
ławek, oświetlenia ledowego i urządzeń do ćwiczeń typu steper, 
twister, orbitrek itp., a także nasadzenie roślin.

2. Rewitalizacja terenu między os. Błękitnym a skałkami
Projekt zakłada ułożenie kostki brukowej m.in. w alei od kościoła 
do ul. Korczaka oraz w pasie wydeptanej zieleni od os. Błękitnego, 
ustawienie ławek i koszy na śmieci przy szpalerze drzew, po zakoń-
czeniu prac zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego – wykonane 
rzeźby mają być atrakcją parku.

3. Stworzenie estetycznych, spójnych i zabudowanych gniazd odbioru 
odpadów komunalnych i segregowanych 
Postawienie drewnianych, zabudowanych boksów z jednolitym 
podłożem (np. asfaltowym, by można było zachować czystość) w 
miejscach przeznaczonych na gniazda odpadów – małych boksów 
na odpady komunalne, boksów na odpady segregowane i dużych 
na oba rodzaje odpadów. Lokalizacja: głównie Stare Miasto.

4. Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego między 3 budynka-
mi
Projekt zakłada wyremontowanie schodów, zrobienie kładki 
lub zjazdu dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami przy 
klatkach 18 i 30. Dotyczy ul. Grota Roweckiego przy klatkach 
18,24,26,30,32,36,38.

5. Rewitalizacja parku im. Józefa Buczyłki
Projekt zakłada odnowienie infrastruktury terenu zielonego parku 
między ul. Pocztową i Mickiewicza, za kinem „Zbyszek”, remont 
głównych alei, zainstalowanie stylowych ławek oraz oświetlenia. 

6. Kompleks boisk do gier w piłkę plażową (nożną, ręczną i siatkową)
Wybudowanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę plażo-
wą (nożną, ręczną i siatkową) wraz z infrastrukturą, ewentualnym 
oświetleniem i przenośnymi trybunami na terenie OSiR-u.

7. Psi kosz
W ramach projektu przewidziano zakup i montaż na terenie mia-
sta pojemników na psie nieczystości z podajnikami na woreczki 
(lub torebki papierowe) umożliwiające sprzątanie właścicielom 
czworonogów.

8. Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły
Projekt zakłada montaż na terenie miasta kilku aktywnych przejść 
dla pieszych oznakowanych poprzez oświetlenie LED na jezdni, 
mrugające światło działające tylko w chwili przechodzenia przez 
jezdnię.

9. Konkretna pomoc
Stworzenie punktu, w którym opiekunowie osób przewlekle cho-
rych, starszych i niepełnosprawnych mogliby się regularnie spoty-
kać i wymieniać doświadczeniami, otrzymać pomoc psychologa, 
zdobywać wiedzę o chorobach podopiecznych i nowych techno-
logiach wspierających opiekę nad chorymi.

10. Sieć czujników monitorujących zanieczyszczenie powietrza
Montaż na terenie miasta kilkunastu czujników w ogólnopolskiej 
sieci AIRLY, by każdy mieszkaniec w dowolnej chwili poprzez prze-
glądarkę internetową lub aplikację na telefonie mógł odczytać 
bieżącą informację o czystości powietrza w jego otoczeniu, a także 
wiarygodną prognozę na najbliższe godziny.

11. Przebudowa i modernizacja parkingu
Lokalizacja: os. Błękitne między blokami 1, 3, 15 i 19. Projekt zakła-
da wykonanie linii oznakowania poziomego i pionowego miejsc 
postojowych na istniejącym parkingu, likwidację terenu zielonego 
od strony budynku nr 1 i chodników okalających parking od stro-
ny ulicy oraz stworzenie tam miejsc postojowych

12. Modernizacja os. A. Struga
Wniosek dotyczy stworzenia zatok postojowych dla mieszkańców 
osiedla, oświetlenia terenu i budowy chodnika.

13. Pokaż Siebie – scena koncertowa
Projekt zakłada stworzenie przy Alei Bajkowych Gwiazd miejsca, w 
którym każdy będzie mógł zrealizować swój pomysł na wydarze-
nie, imprezę, kabaret czy przedstawienie teatralne. 

14. Modernizacja placu zabaw 
Lokalizacja: Plac zabaw między ul. Piękną i Nową. Zakres projektu: 
wymiana piasku w piaskownicy, uzupełnienie urządzeń do zaba-
wy o huśtawki sprężynowe, wahadłowe, bujaki, karuzele, ścieżkę 
zdrowia typu małpi gaj, urządzenia integracyjne, unowocześnie-
nie zjeżdżalni, ogrodzenie terenu i monitoring.

15. Modernizacja Parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżo-
niowskich Sportowców
Stworzenie ścieżek, uporządkowanie i przywrócenie przestrzeni 
przylegającej do parku od ul. Świdnickiej, montaż nowych urzą-
dzeń małej architektury – ławek, koszów i stojaków rowerowych, 
stworzenie ścieżki edukacyjnej – Alei Gwiazd Dzierżoniowskich 
Sportowców, montaż oświetlenia.

16. Plac zabaw na os. Młodych
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw i 
spotkań dla mieszkańców - wyposażenie placu przy ul. Kwiatowej 
w ławki, huśtawki, piaskownicę i inne urządzenia oraz tor do jazdy 
na rolkach / hulajnogach / rowerach.

17. Miejsce piknikowe
Projekt zakłada stworzenie przy rzece wzdłuż ul. Kopernika, w po-
bliżu Skweru Juniora i Seniora, miejsca do piknikowania z wiatami 
piknikowymi i grillami oraz z placem zabaw - piaskownicą dla naj-
młodszych, kurtynami wodnymi i torem do gry w kapsle.

18. Budowa toru asfaltowego dla aut zdalnie sterowanych
Lokalizacja: teren za OSiR-em. Miałby tam powstać asfaltowy tor z 
szykanami i wieżą do sterowania wraz ze stanowiskami mechani-
ków i panelami dźwiękoszczelnymi, gdzie można by było organi-
zować mistrzostwa zdalnie sterowanych modeli.

Do tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego, w którym to mieszkańcy 
mogą decydować o przeznaczeniu 1 mln zł (w tym 100 tys. zł na Młodzieżowy 
Budżet Obywatelski), wpłynęło 26 propozycji. 18 z nich znalazło się na liście do 
głosowania. Co w tym roku wybiorą mieszkańcy Dzierżoniowa?

Kwitnący Dzierżoniów 
po raz trzeci

Od wspólnej aranżacji zieleni rozpoczął się konkurs 
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. Inaugurację 
konkursu odbyła się 19 maja 2018 r. Mieszkańcy 
wspólnie sadzili kwiaty na skwerze przy ul. 
Józefa Piłsudskiego. Chętnie uczestniczyli też w 
organizowanych tego dnia konkursach i quizach z 
nagrodami. 

Po raz 23. organizowany jest , cieszący 
się niesłabnącym powodzeniem wśród 
mieszkańców Dzierżoniowa, konkurs 
Piękno kwiatów i zieleni wokół nas. 
Współorganizatorami konkursu są bur-
mistrz Dzierżoniowa, Towarzystwo Mi-
łośników Dzierżoniowa oraz rodzinna 
firma kwiaciarska „Maria”.

W konkursie, który będzie trwał od 1 
maja do 31 lipca 2018 r., mogą brać 
udział chętni mieszkańcy, instytucje i 
przedsiębiorstwa z terenu miasta.  Od 
2016 roku rozszerzyliśmy konkurs o 

wiosenną akcję sadzenia, wspólnie z 
mieszkańcami Dzierżoniowa, kwiatów 
na skwerach zielni miejskiej. I tak jak w 
roku ubiegłym, inaugurację konkursu 
chcielibyśmy zorganizować podobnie.

W sobotę 19 maja odbyła się Akcja 
„Kwitnący Dzierżoniów” na skwerze 
przy ulicach J. Piłsudskiego i Klasztor-
nej w Dzierżoniowie. Wspólne ukwie-
canie Dzierżoniowa  urozmaicone było 
konkursami z licznymi nagrodami dla 
dorosłych i dla dzieci. 
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Dzierżoniów

Dojazd na Prezentacje - wybierz darmową komunikację
Specjalne autobusy dowożący mieszkańców na teren ośrodka sportu będą kursowały co 20 minut. Na jego trasie znalazły niemal 
wszystkie główne ulice i osiedla mieszkaniowe. 

ierwszy i zarazem ostatni przystanek ulokowany będzie w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Kolejowej 
i Strumykowej. Stąd autobus przejedzie na przystanek przy ul. Kopernika (koło  Szkoły Podstawo-
wej nr 9), przy Batalionów Chłopskich (na wysokości młyna) i przy ul. Piłsudskiego. Następnie trasa 
przejazdu wiodła będzie przez Piastowską (os. Jasne), Sikorskiego (obydwa przystanki), ul. Korcza-
ka, ul. Złotą, ul. Piastowską (os. Tęczowe), ul. Świdnicką (Sąd), ul. Kościuszki, Kopernika i ponownie 
dojedzie do przystanku przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Strumykowej. 

Obydwa autobusy będą oznaczone nazwą (Dzierżoniowskie Prezentacje). Poniżej rozkład jazdy 
dla przystanku na ul. Kolejowej i Strumykowej, wraz z godzinami odjazdów. 

Informacje o kursowaniu autobusów znajdziemy także na na przystankach autobusowych.

Godziny odjazdów dla przystanku Kolejowa/Strumykowa:
26 maja 2018 r.(sobota) w godz. 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 
18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 
23:20, 23:40, 24:00.

27 maja 2018 r. (niedziela) w godz. 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 
17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 
22:00;
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W poprzednim felietonie, pod tytułem: 
„Nie ma 100 – lecia ( Polski ) bez 45 – 
lecia  ( Polski Ludowej )! Sojusz Lewicy 
Demokratycznej nie zapomni o Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej”, - przeko-
nywałem, że to, co dziś się mówi o cza-
sach Polski Ludowej, szkalowanie przez 
obecną propagandę prawicową PRL jest 
zniewagą wielu pokoleń Polaków, ich 
dokonań, prawdy historycznej.
Chodzi  o edukację młodego pokolenia, 
aby młode pokolenie wiedziało,  kto w 
trudnych warunkach w czasach w PRL, 
nieraz o głodzie i chłodzie, odbudował  
kraj, tworzył znaczący przemysł, zbliża-
jąc Polskę powolnymi etapami  do po-
ziomu państw Zachodu , świata. Właśnie 
w latach tej czarnej plamy, jak złośliwcy 
określają PRL, stworzono przecież  fun-
damenty do dzisiejszego znacznego roz-
woju naszej gospodarki i poprawy życia 
narodu. 500 plus nie spadło nam z nieba, 
nie było aktem darowizny, dziś nikt o 
tym nie pamięta albo nie chce pamiętać, 
że zaistniały ekonomiczne przesłanki 
umożliwiające podjęcie takiej decyzji, 
którą dziś wykorzystuje się w celach 
politycznych. Teraz głosi się kłamstwa 
o „dekadzie gierkowskiej”. Zarzuca się 
że zapożyczono  kraj, a wielkie pożycz-
ki przeznaczono tylko na konsumpcję. 
Zapomniano, że wybudowano i zmo-
dernizowano wielkie zakłady, kopalni , 
wybudowano  nowoczesne osiedla, dro-
gi, uruchomiono produkcję ciągników 
rolniczych Massey Ferguson, autobusów 
Berliet, kombajnów zbożowych Bizon te-
lewizorów kolorowych, kineskopów itp. 
Przecież na wniosek pierwszego se-
kretarza PZPR Edwarda Gierka podjęto 
decyzję o odbudowie warszawskiego 
Zamku Królewskiego, zniszczonego 
przez Niemców w czasie drugiej woj-
ny światowej. Nie będę dalej wymie-
niał osiągnięć zanotowanych w tzw. ,, 
dekadzie dynamicznego rozwoju” bo 
lista jest bardzo długa.
Przypominam jedynie o tych osiągnię-
ciach, ponieważ dziś dominującym 
trendem jest mówienie o PRL albo w 
tonie potępienia i zakłamania, albo 
w najlepszym razie  -  pobłażliwe się 
milczy. Takie stanowisko jest bardzo 
niebezpieczne dla świadomości mło-
dego pokolenia odbiorców. Obraz PRL , 
który dziś jest przedstawiany w mediach, 
to : puste półki, ewentualnie na półkach 
jedynie ocet, szare betonowe miasta, 
stan wojenny, czołgi na ulicach, terror, 
odcięcie od świata, ,,radziecka okupacja 
”, „czerwone pająki”, partyjniacy, itp.
A tak w ogóle, próbuje się przekonać 
wszystkich, że była to rzeczywistość ,, 
niepełnowartościowa ”. Sposób prze-
kazywania obrazu PRL w mediach, jak 
również przez występujących w nich 
prawicowych polityków, którzy prze-
cież wykształcili się w PRL i korzystali ze 
stworzonego powszechnego dostępu 
młodzieży do szkół, a dziś  już o tym za-
pomnieli  -  to  podważanie , wypaczanie 
i zakłamanie rzeczywistości Polski Lu-
dowej. Dlaczego  ci politycy nie oddają 
dyplomów ukończenia wyższych uczelni 
uzyskanych w znienawidzonym  przez 
nich PRL i nie zaczynają swojej edukacji 
od nowa  - na nowych warunkach, w no-
wej rzeczywistości? Na naukę przecież 
nigdy nie jest za późno! Dzisiejszy rząd 
zionie do PRL otwartą nienawiścią. Dziś 
naczelną tubą rządu do formowania nie-
nawiści do PRL jest Telewizja Polska – po 
raz pierwszy w historii Polski tak bardzo 
upolityczniona. Przyjęto zasadę, że o 
zaletach Polski Ludowej się nie mówi, a 
przynajmniej nie publicznie.  Jeżeli się 
mówi, to tylko w gronie rodziny i przy-
jaciół. W kwestii stosunku do PRL to w 
społeczeństwie zaistniały bardzo duże 
podziały, rozbicie i podzielenie społe-
czeństwa. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość 
obejmowało w Polsce władzę,  44 pro-
cent Polaków według badań instytutu 
CBOS wspominała poprzedni ustrój 
pozytywnie. W zasadzie skojarzeń z PRL 
nie boi się jedynie Sojusz Lewicy De-
mokratycznej,   uznawany powszechnie 
za spadkobierców PZPR. Bo PRL to nie 
żadna,, czarna dziura” , lecz było to nor-
malne państwo, ze swoimi problemami, 
sukcesami i porażkami. Różnie możemy 
oceniać ten etap w historii 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. 
 Na szczęście żyje jeszcze wiele osób 
tych, które znają i cenią prawdę. Któ-
re budowały tamto państwo – nie jako 
politycy, ale jako ludzie codziennego 
trudu. To państwo nie tylko istniało, ale 
stanowiło  podstawę naszego obecnego 
względnego dobrobytu. 
 Sprawa oceny PRL to sprawa walki o 
prawdę historyczną, wymazywaną z pa-
mięci społecznej. Dużą rola do spełnie-
nia w tej sprawie mają nasi bliscy - rodzi-
ce, dziadkowie, babcie…  Bo tylko oni, 
na przykładzie własnych doświadczeń, 
gdy żyli w PRL, mogą zwrócić uwagę   
młodemu pokoleniu na głoszone bru-
talnie i konsekwentnie kłamstwa oraz  
niesprawiedliwe  opinie  dotyczące PRL.
W dzisiejszym felietonie pragnę na bazie 
ogólnodostępnych danych zastanowić 

się, jak na tle okresu Polski Ludowej – a 
szczególnie dekady Edwarda Gierka  wy-
pada okres od 1989 roku, tj. od przeło-
mu ,, solidarnościowego ”, tak zwany 
okres Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Spróbuję przypomnieć 25 – lecie wolnej 
Polski od 1989 do 2014 roku. Oficjalne 
określenie ,, Wolna Polska ”, które pada 
w mediach to oczywiście Polska po 1989 
roku. Wcześniej – w domyśle, Polska była 
,, zniewolona ”. Oceniając na podstawie 
konkretnych faktów i wiarygodnych 
danych statystycznych można przecież 
ocenić stan gospodarki Trzeciej RP oraz 
warunków socjalno – bytowych społe-
czeństwa. Zacząć należy od tego, że w 
wyniku wyprzedaży za bezcen  (za 10% 
faktycznej wartości)  naszego przemy-
słu w obce ręce, często w ręce zagra-
nicznych konkurentów, zlikwidowano 
ponad 650 dużych przedsiębiorstw 
produkcyjnych, z których każdy zatrud-
niał co najmniej tysiąc pracowników. W 
rezultacie nastąpił drastyczny spadek 
produkcji przemysłowej. W porówna-
niu z najwyższym poziomem z okresu 
Polski Ludowej produkcja wybranych 
przypadkowo wyrobów zmalała do 2014 
roku następująco : węgla kamiennego 
o 64%, stali surowej o 55%, cementu o 
27%, obrabiarek do metali o 86%, cią-
gników rolniczych o 94%, obuwia o 79%, 
włókien chemicznych o 82%. Przykłady 
te można by przytaczać dalej. Zapo-
trzebowanie na poszczególne wyroby 
zaspakajano przez import, odbierając 
zatrudnienie i zarobek polskim pracow-
nikom, a dając je za granicą, zadłużając 
kraj gigantycznymi długami zagranicz-
nymi. Importowaliśmy nawet węgiel i 
cukier. Zniszczono gospodarkę morską, 
morska flota towarowa zmniejszyła się, 
połowy ryb morskich zmalały. Stocznie 
budujące statki – nasza duma i chluba 
– upadły, z wyjątkiem gdańskiej stoczni. 
Pogorszyła się sytuacja na wsi. W wyniku 
błędnej polityki rolnej prawicy w Trzeciej 
RP w porównaniu z 1989 rokiem  kata-
strofalnie zmniejszyły się prawie o poło-
wę  dochody rolników indywidualnych. 

Tą katastrofalną sytuację złagodziły 
dopiero dotacje z Unii Europejskiej. Ale 
pod względem wielkości produkcji trwa 
nadal upadek. Ilość bydła zmniejszyła 
się, liczba krów spadła, trzoda chlewna 
zmalała. W efekcie tego sprowadzamy z 
zagranicy wieprzowinę. Dodać do tego 
trzeba likwidację Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. W okresie transformacji 
ustrojowej PGR-y zlikwidowano z przy-
czyn ideologicznych. W rezultacie tej 
likwidacji globalna produkcja rolnicza 
Polski w latach 1990 – 2000 zmniejszyła 
się o 12%. Ponadto nastąpił upadek ko-
lei, długość linii kolejowych zmniejszyła 
się o ponad 21%.  Zlikwidowano wiele 
linii kolejowych. Dokonał się regres w 
budownictwie mieszkaniowym. W mia-
stach budowano  mieszkania niemal 
wyłącznie dla ludzi bogatych. W następ-
stwie ubóstwa i nędzy wzrosły eksmisje 
z mieszkań oraz liczba ludzi bezdom-
nych.  Spadło zatrudnienie, zwiększyło 
się bezrobocie. Liczba pracujących spa-
dła o 22%. Powstało masowe bezrobo-
cie, w Polsce Ludowej nieznane. Armia 
emigrantów zarobkowych ludzi mło-
dych, wykształconych kosztem naszego 
państwa, powiększa dochód narodowy 
nie nam, ale innym krajom, bogatszym 
niż Polska. Następuje degradacja eko-
nomiczna społeczeństwa, źle się wiedzie 
nie tylko bezrobotnym, ale i tym, którzy 
mają pracę zarobkową. Wynagrodzenia 
pracownicze bowiem są niskie, w ujęciu 
realnym są do 2004r. niższe niż w 1980r. 
Na domiar złego coraz częściej kapitali-
styczni właściciele przedsiębiorstw nie 
wypłacają terminowo swoim pracowni-
kom nawet tych głodowych zarobków, 
a państwo, kierowane przez prawicę, 

niedostatecznie broni ludzi pracy przed 
samowolą pracodawców. Masowe bez-
robocie i groźba utraty pracy pozwala 
kapitalistycznym pracodawcom na czę-
ste łamanie kodeksu pracy. Powszechne 
stały się tzw. umowy śmieciowe o pracę, 
które pozbawiły zatrudnionych wszel-
kich praw pracowniczych. Dopuszczono 
do tego, że 70% największych firm płaci 
podatek za granicą, uszczuplając budżet 
naszego państwa. Relacja przeciętnej 
miesięcznej emerytury do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto 
zmniejszyła się z 73 % w 1995r. do 64%, 
w 2013r. Jednym ze skutków ubóstwa 
i nędzy oraz związanych z tym napięć 
psychicznych i frustracji jest między 
innymi rosnąca liczba samobójstw. W 
roku 1990 polskie areszty i zakłady kar-
ne zasiedlało 50 tys. osadzonych. W roku 
2007 ich liczba sięgnęła ponad 91 tys. 
Pogarszała się w przerażającym tempie 
ochrona zdrowia. Liczba łóżek  w szpi-
talach ogólnych zmalała. W 2008r. Pol-
ska zajmowała ostatnie miejsce wśród 
państw Unii Europejskiej pod względem 
liczby praktykujących lekarzy na 100 
tys. mieszkańców. Coraz trudniej jest 
dostać się do lekarza specjalisty, do szpi-
tala specjalistycznego, do sanatorium, a 
będzie jeszcze trudniej, gdyż następuje 
masowa emigracja lekarzy i pielęgnia-
rek za granicę kraju. Kolejki  do lekarzy, 
zwłaszcza do specjalistów, i do szpitali 
stale się wydłużają. Co raz trudniej też 
jest ludziom wykupić recepty, bo leki w 
Polsce są droższe niż w Europie. W III RP 
zlikwidowano gabinety lekarskie i den-
tystyczne w szkołach, które stworzono 
tam w okresie PRL. Skutkiem tego bę-
dzie pogorszenie zdrowotności całego 
pokolenia obecnych uczniów. Od kilku 
lat, pod koniec każdego roku, w większo-
ści szpitali w Polsce z powodu braku pie-
niędzy na leki i leczenie wstrzymuje się 
do końca roku przyjmowanie pacjentów. 
Nie pamiętam, aby ktoś z rządu z tego 
powodu spalił się ze wstydu! Nastąpił 
również regres w kulturze. Za Polski Lu-
dowej mieliśmy wielki teatr, wielkie kino, 

wielką literaturę, był prawdziwy mece-
nat, a w okresie III RP : nakłady książek i 
broszur spadły, liczba widzów w teatrach 
i instytucjach muzycznych zmalała, licz-
ba bibliotek publicznych zmniejszyła się, 
zamknięto kilka tysięcy szkół, które na 
wsiach były często jedynymi ośrodkami 
kultury, zamknięto też wiele przedszkoli. 
Za Edwarda Gierka w 1980r. zadłużenie 
zagraniczne Polski wyniosło 23 mld dol. 
Zaciągnięte wtedy kredyty zagranicz-
ne umożliwiły zrealizowanie przeszło 
pięciuset ważnych inwestycji. Wartość 
zrealizowanych w całym kraju inwestycji 
wyniosła 54 mld dol. Zbudowano  wów-
czas lub gruntownie zmodernizowano 
obiekty przemysłowe,  Polska popadła i 
nadal popada w coraz większe zadłuże-
nie, które w 2013 roku wynosiło aż 384 
mld dolarów. Tego długu nie będą w 
stanie spłacić nawet nasze wnuki. To jest 
pętla na szyi polskiej gospodarki, na szyi 
Polski. To olbrzymie zadłużenie stale ro-
śnie, mimo umorzenia części polskiego 
długu przez zagranicznych wierzycieli 
i wyprzedaży ogromnej części majątku 
narodowego.  Sprzedane w ramach pry-
watyzacji obiekty to w stu procentach 
obiekty zbudowane bądź gruntownie 
zmodernizowane w czasach Edwarda 
Gierka. Listę negatywnych zjawisk po-
wstałych w Trzeciej RP można by jesz-
cze długo przytaczać , ale w niektórych 
dziedzinach dokonał się postęp i o tym 
też nie można zapomnieć . Na przykład 
odnotowuje się : nastąpił kilkakrotny 
wzrost studentów, rozwój motoryzacji, 
zwiększenie ilości posiadanych telewizo-
rów, wyposażenia gospodarstw domo-
wych w sprzęt gospodarstwa domowe-
go, coraz powszechniejsza telefonizację 

kraju, zwłaszcza upowszechnienie tele-
fonii komórkowej, komputeryzację kraju 
i upowszechnienie Internetu czy wyraź-
ną poprawę zaopatrzenia sklepów itp.
Nie można dziwić się, że Polacy nie  za-
chłystują się  ekspansją obcego kapitału  
na nasz rynek sukcesami tego kapitału, 
osiąganymi naszym kosztem. Źle też 
oceniają to wszystko , co stanowi pogor-
szenie w stosunku do czasów minionych. 
Mam na uwadze: masowe bezrobocie, 
miliony osób żyjących w biedzie i nędzy, 
beznadziejność  i niepewność jutra, stały 
lęk przed utratą pracy, niskie zarobki  i 
jeszcze niższe emerytury i renty, regres 
w bardzo wielu dziedzinach. Dyskomfort 
z powodu utraconej przez kraj suweren-
ności w zakresie mediów  i suwerenności 
gospodarczej, przemysłowej, bankowo 
– finansowej, transportowej, telekomu-
nikacyjnej, wskutek zawładnięcia przez 
obcych polskiej prasy i innych mediów, 
wyprzedaży w obce ręce banków, prze-
mysłu, telekomunikacji, najlepszych 
części portów. Co na dziś  zostało nam 
i przyszłym pokoleniom Polaków czy-
nić ? Uważam, że powinniśmy konse-
kwentniej niż dotychczas uświadamiać 
społeczeństwu ,że państwo jest również 
po to, aby ludziom pomagać - zarówno 
biednym, jak i bogatym. Dużo jest jesz-
cze do zrobienia i żaden rząd nigdy sam 
tego nie zrealizuje. Społeczeństwo musi 
więc podejmować takie działania, które 
odwrócą złą passę naszego kraju.  Czy 
tak się stanie, zależeć będzie jedynie od 
mądrości nas wszystkich - czy będziemy 
myśleć o przyszłości i jak będziemy zmie-
niać miejsca, w których żyjemy. 

Adam Pajda
Radny Rady Miejskiej Bielawy

Przedszkolaki z wizytą u dzier-
żoniowskich policjantów.

15 maja do Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie 
zawitały „Promyczki Dobra”z 
Przedszkola Sióstr Salezjanek 
w Pieszycach. Uśmiechy dzieci 
powodowały radość u funkcjo-
nariuszy, więc wizytę można 
uznać za bardzo udaną.
Do dzierżoniowskiej jednost-
ki policji zawitały dziś dzieci z 
Przedszkola Sióstr Salezjanek
w Pieszycach. Maluchy miały 
możliwość zwiedzenia gmachu 
przy ul. Ząbkowickiej, przyjrze-
nia się pracy, a także obejrzenia 
elementów umundurowania i 
wyposażenia policjantów. Wy-
cieczka miała charakter edu-
kacyjny. W trakcie rozmowy z 
dziećmi przypomniano zasady 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym i wpływie posiadania 
elementów odblaskowych na 
bezpieczeństwo. Mali goście 
robili sobie odciski palców, ale 
największym zainteresowa-
niem cieszyły się samochody i 
motocykl służbowy.
Tego typu wycieczki są dużym 
przeżyciem dla najmłodszych, 
które z podziwem patrzą na 
policjantów, ale i funkcjonariu-
szy napawa duma z racji peł-
nionej służby.

Włamywacz, który 
dokonywał także kradzieży 

sklepowych zatrzymany przez 
dzierżoniowskich policjantów.
Sprawca włamań na terenie 
Bielawy do samachodów do-
stawczych wpadł na kradzieży 
sklepowej w Dzierżoniowie. 
Dzięki działaniom policjantów 
powiatu dzierżoniowskiego 
odzyskano większość skardzio-
nych przedmiotów. 
W okresie od 9 do 10 maja na 
terenie Bielawy włamano się 
do dwóch busów. Włascicie-
le pojazdów utracili mienie, 
pieniądze i dokumenty. Dwa 
dni później na terenie Dzier-
żoniowa w jednym z marke-
tów został ujęty na kradzieży 
sklepowej 46-letni mężczyzna. 
Przybyły na miejsce patrol, 
wykonując rutynowe czyn-
ności dokonał sprawdzenia 
zawartości odzieży zatrzyma-
nego. Policjanci ujawnili do-
kumenty pochodzące z pojaz-
dów, do których włamano się 
w Bielawie. Dalsze czynności 
poprowadzili już bielawscy 
dochodzeniowcy. Praca do-
chodzeniowa pozwoliła na ze-
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Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Dlaczego  w rocznicę 100 – lecia  odzyskania  niepodległości Polski 
prawicowa polityka historyczna twierdzi , że okres  historii Polski  od 

1989 roku, tj. od przełomu ,,solidarnościowego”, (tak zwany okres Trzeciej 
Rzeczypospolitej) był kiepski, a pasmo sukcesów to tylko ostatnie dwa lata ?
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Przed nami dobra zabawa!
Zapraszamy na Dni Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc

Patrycja Markowska i Perfect w sobotę oraz Andrzej Piaseczny i Dawid 
Kwiatkowski w niedzielę – to główne muzyczne atrakcje Dni Dzierżoniowa i 
Dzierżoniowskich Prezentacji. Na największe tegoroczne wydarzenie plenerowe 
zapraszamy 26 i 27 maja.

BIELAWA
DZIERŻONIÓW

PIESZYCE

Perfectu nikomu przedstawiać nie trze-
ba. Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą”, 
„Ale wkoło jest wesoło”, „Niewiele ci 
mogę dać” czy „Autobiografia”, to ever-
greeny, które wciąż słyszymy na radio-
wych antenach i których wciąż domaga 
się koncertowa publiczność.
Przed weteranami rocka na scenie poja-
wi się Patrycja Markowska - córka lidera 
Perfektu. Wokalistka zadebiutowała w 
2001 r. albumem „Będę silna”, dziś ma w 
swoim dorobku sześć płyt. W ubiegłym 
roku ukazała się jej „Krótka płyta o miło-

ści”. To utwory m.in. z tego właśnie krąż-
ka usłyszymy podczas dzierżoniowskie-
go koncertu.
W niedzielę na scenie pojawi się Dawid 
Kwiatkowski i Andrzej (Piasek) Piaseczny.
Pierwszy z nich to wokalista młodego 
pokolenia, trener The Voice Kids i laure-
at Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV 
dla najlepszego polskiego i europejskie-
go wykonawcy. Młodszym mieszkań-
com, a szczególnie mieszkankom, Dawi-
da Kwiatkowskiego rekomendować nie 
trzeba.

F e -
nomen Andrzeja Piasecznego polega 
m.in. na tym, że to artysta lubiany przez 
młodych i ceniony przez dojrzałych od-
biorców. Były wokalista grupy Mafia na 
scenie jest od ponad 25 lat i w tym czasie 
stal się jedną z ikon muzyki pop naszych 
czasów. Darzony jest olbrzymią sympatią 
i na scenie i poza nią.
W Bielawie (2-3 czerwca) wystąpią Sta-
chursky, Tede, Łobuzy, Sarsa i Golec Or-
kiestra.

Natomiast gwiazdą Dni Pieszyc (16-17 
czerwca) będzie zespół COMA. „Spadam” 
to jeden z najpopularniejszych utworów 
„COMY”. Pochodzi z debiutanckiego al-
bum studyjnego zespołu Coma wyda-
nego w 2004 roku pt. „Pierwsze wyjście 
z mroku”. Album otrzymał m.in. nagrodę 
Fryderyka za Album Roku w kategorii 
Rock w 2005 roku.

Tym razem z problemu w temacie felietonu wybawił 
mnie mój kolega – poeta, Stanisław Wojnar, podobnie 
jak ja zatroskany o Bielawę, choć jego praca na rzecz 
miasta ma inny wymiar i inny charakter. O Stanisławie 
Wojnarze, niedostatecznie zauważanym przez lokalne 
władze, felieton popełniłem niedawno, spłacając tym 
samym, choć w części, dług wdzięczności za tę niezwy-
kłą znajomość, co sprawiło mi pewną ulgę. Czytając 
ostatnio napisany wiersz pt. „Wątpiąc…”, zainspirowa-
ny jego strofami, kolejny raz spróbuję przemówić do 
stęchłego sumienia Urzędu w temacie porządku w 
mieście. 

„To przez brak wiary w skuteczność * Działania wła-
dzy – podjętych * – Zda się, że minęła wieczność, * A 
problem wciąż – niedomknięty!... ** Może przez takie 
zwątpienie, * W Urzędach stęchło – sumienie!?…”

Problem porządku w Bielawie nagłaśniam na swoim 
blogu od pierwszych dni jego istnienia, czyli od jesie-
ni 2013 roku. Nie powiem, że bezskutecznie, bo jakieś 
działania ze strony Miasta zostały podjęte i choć zreali-
zowane, to jednak ciągle jest potrzeba podejścia do te-
matu poważnie i kompleksowo, tak, jak to robi zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie, gdzie tereny 
jej podległe są pod stałą opieką wyspecjalizowanych 
służb. Do czego jedynie mogę mieć zastrzeżenia - to 
boksy z pojemnikami na odpady, w których nigdy po-
rządku nie ma. 

Niewątpliwie najlepiej odpowiedzialność za nieporzą-
dek w mieście jest zrzucić na samych mieszkańców i 
ciągle jeszcze szukać usprawiedliwienia w 45-letnim 

okresie PRLu, w którym wszystko było upaństwowione 
włącznie z bałaganem. W pewnym stopniu przez sys-
tem zostało zniszczone poczucie estetyki i odpowie-
dzialności za wspólne dobro. Szybko przełożyło się to 
również na prywatne życie i stare, indywidualne pose-
sje pozostawiały wiele do życzenia. I to jest w Bielawie 
i do tego przyzwyczailiśmy się. Dotyczy to nie tylko 
naszego miasta i ościennych. Taką sytuację można za-
stać przecież wszędzie. Nie uważam, że potrzebna jest 
organiczna praca od podstaw. Potrzebna jest troska 
lokalnych władz, na uwrażliwienie mieszkańców w te-
macie ekologii i porządku. Bardzo skuteczne mogłyby 
okazać się działania Straży Miejskiej, nawet w zakresie 
profilaktyki, bo przecież „oni od tego są”, ale nasza SM 
woli pracę z dziećmi, bo widocznie boi się problemów 
z dorosłymi.

Takich punktów, które Bielawie chluby nie przynoszą, 
jest w naszym mieście wiele. Tam nie dociera z apa-
ratem szef komórki promocji miasta, no bo niby co z 
takim materiałem potem zrobić. Pokazywanie takich 
trefnych terenów, to przecież do promocji miasta nie 
należy. Można być dumnym z miasta pokazywane-
go przez Łukasza Masyka i można mieć pretensje do 
mnie, że puszczam w świat informacje potwierdzone 
fotografiami, jaka Bielawa jest w rzeczywistości. To 
wszystko jednak da się zmienić, jeśli zmieni się stęchłe 
sumienie władzy.

Podobała mi się wyborcza propozycja Patryka Ha-
łaczkiewicza z 2014 roku, aby urzędnicy miejscy od 
czasu do czasu pozostawili swoje wygodne fotele i 

pochodzili sobie po Bielawie. Dotyczyłoby to zapew-
ne i burmistrza, który zamiast odbijać się od ściany do 
ściany swojego gabinetu, poszedłby na ulicę Brzeżną 
kontemplować pewną posesję, albo popatrzeć na za-
plecze należące do pewnego znanego fotografa na 
ulicy Andersa. A może burmistrz, Piotr Łyżwa, robiąc 
porządki w szufladach w związku ze zdaniem na je-
sieni urzędu, zdążyłby zrobić choć jeszcze porządek z 
oponami w mieście, o czym wielokrotnie też pisałem. 

Za Poetą wątpię, czy doczekam dnia, kiedy do końca 
zostanie uporządkowany teren przy nowym budynku 
przychodni przy parku. Wał ziemi okalający z dwóch 
stron budynek, jest pozostałością po pracach budow-
lanych i ziemnych. Nagłaśniając od wielu lat temat, 
angażując Straż Miejską i zarząd MZBM, po latach do-
chodzę do wniosku, że urzędnicy potrafią być bezsilni. 
Ziemia przerzucona w części na teren należący do ad-
ministracji miasta i na ogródki przylegającej do przy-
chodni posesji, tworzy swoisty szaniec, który porasta 
systematycznie trawą, zielskiem, a nawet drzewami 
samosiejkami. Zniszczone zostało ogrodzenie wspo-
mnianej posesji. Rozmawiałem nawet z właścicielem 
przychodni, ale ta rozmowa nie była konstruktywna. 
Zakończyła się zaledwie po przedstawieniu sprawy 
aroganckim stwierdzeniem – Pana czas się skończył! 

Z przykrością stwierdzam, że w Bielawie nie ma nawet 
enklaw, w których można by tak do końca, tak bez za-
strzeżeń, poczuć się dobrze; odpocząć, kontemplować 
przyrodę i infrastrukturę. Oczywiście są miejsca godne 
zauważenia i polecenia, takie jak Jezioro Bielawskie, 

park miejski, Cegielnia, ale nawet i te miejsca wyma-
gają jeszcze ciągle pochylenia się z troską nad ich wy-
glądem. Myślę jednak, że to już uwagi do nowej ekipy 
samorządowej, bo z tej, reprezentowanej przez burmi-
strza Piotra Łyżwę i jego zastępców: Witolda Runowi-
cza i Jadwigę Horanin już nic się nie wyciśnie. 

Dlatego, już na długo przed wyborami, DOBRZE ŻYCZĘ 
wszystkim komitetom wyborczym w wyborach do 
bielawskiego samorządu, aby w swoich wyborczych 
programach na pierwszym miejscu postawili sprawę 
porządku i estetyki w Bielawie, porządku rozumianego 
tak normalnie, po ludzku, bez polityki.

To chyba jest proste, wymowne i do zaakceptowania 
przez każdego.

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

DOBRZE ŻYCZĘ - Stęchłe sumienie władzy Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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branie materiału dowodowe-
go, przedstawienie zarzutu
i doprowadzenie sprawcy do 
prokuratury. Co najważniejsze 
dla pokrzywdzonych udało się 
odzyskać znaczną część skra-
dzionych przedmiotów.  

Policjant w czasie wolnym 
od służby zatrzymał 

poszukiwanego uciekiniera 
z zakładu karnego.

16 maja będący po służbie 
funkcjonariusz dzierżoniow-
skiej policji zauważył poszuki-
wanego mężczyznę. Wezwał 
wsparcie i nie czekając na jego 
przybycie zatrzymał uciekinie-
ra z zakładu karnego.
Policjantem jest się nie tylko 
w trakcie służby, ale również 
poza nią. Dowiódł tego funk-
cjonariusz z Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie. 
16 maja w czasie wolnym od 
zadań służbowych zauważył 
poszukiwanego mężczyznę. 
Natychmiast skontaktował się 
z dyżurnym jednostki infor-
mując o zaistniałej sytuacji i 
prosząc o wsparcie. Sam pod-
jął interwencję i zatrzymał 32 
– latka, uciekiniera z Zakładu 
Karnego nr 2 we Wrocławiu. 
Do czasu przekazania mężczy-
zny za więzienny mur został on 
osadzony w policyjnym aresz-
cie. 

Wypadek
17 maja 2018r. tuż przed 16:00 
na drodze krajowej nr 8 w 
Niemczy doszło do tragiczne-
go w skutkach wypadku. Jak 
wynika z wstępnych ustaleń 
75 letni mieszkaniec Wrocła-
wia, kierujący fiatem, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
26-letniemu mężczyźnie pro-
wadzącemu skodę, doprowa-
dzając do zderzenia boczne-
go. Niestety 75 – latek poniósł 
śmierć na miejscu. Badanie 
alkomatem drugiego kierują-
cego wykazało, że był trzeźwy. 
Na miejscu przeprowadzono 
czynności procesowe nadzo-
rowane przez prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w Dzier-
żoniowie. Prokuratura będzie 
prowadziła śledztwo, mające 
na celu wyjaśnienie przyczyn 
wypadku.

Zdarzenia i kolizje
2 maja około 17:15 w Przy-
stroniu doszło do wypadku 
drogowego. Kierujący skodą 
21 letni mężczyzna uderzył w 

Dzień sąsiada na ul. Nowowiejskiej

Od godz. 10.00 do 14.00 na 
terenie zielonym przy ŚDS 
(ul. Nowowiejska 88a) będzie 
się można pobawić przy mu-
zyce. Nie zabraknie animacji, 
pokazów, konkursów i gier. A 
także smacznego bezpłatne-
go poczęstunku: kiełbaski z 
grilla, grochówki, kawy i her-
baty. Nie nudź się w domu! 
Odwiedź sąsiadów! 

Impreza będzie zorganizo-
wana w ramach projektu 
„Piękno jest wśród nas”, który 
jest współfinansowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i 
Polityki Społecznej w ramach 
Programu „Oparcie społeczne 
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi” Edycja 2018 oraz 
Gminę Miejską Dzierżoniów. 
Jej współorganizatorem jest 
Centrum Aktywizacji Społecz-
nej, które partycypuje w niej 
także finansowo.

Wielkie bańki mydlane i najdłuższa skakanka świata, pokaz iluzji, malowanie twarzy, zamki dmuchane, 
karaoke na świeżym powietrzu, szczudlarze i występy taneczne dzieci to tylko niektóre atrakcje rodzinnego 
festynu integracyjnego Dzień Sąsiada na ul. Nowowiejskiej. 26 maja zaprasza na niego Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dzierżoniowie.

Jacy astronomowie pochodzili z 
Dzierżoniowa? Kim dla miasta był in-
żynier Bańkowski? Czy w Dzierżonio-
wie zamieszkują niezwykłe ptaki? Od-
powiedzi na te i wiele innych pytań 
szukać będziemy 25 maja.. w nocy! 
Noc muzeów w Dzierżoniowie to nie 
tylko zwiedzanie, ale też wykłady, 
uroczystości ora promocja kolejnego 
wydania Rocznika Dzierżoniowskie-
go. 
Noc Muzeów rozpocznie się już o 
godz. godz. 17.00 od odsłonięcia ta-
blicy inż. Bohdana Bańkowskiego. 
Zapraszamy przed muzeum, a póź-
niej spacerem do budynku, w którym 
mieszkał (ok. 5 min.). Inż. Bohdan Bań-
kowski był jednym z czwórki entuzja-

stów, którym powierzono zorganizo-
wanie fabryki odbiorników radiowych 
w Rychbachu. Główny technolog Dol-
nośląskich Zakładów Wytwórczych 
Urządzeń Radiowych (później: ZR 
DIORA). Uhonorowany tytułem „Za-
służony dla Dzierżoniowa”.
Godzinę później (ok. 18.00) planowa-
na jest w muzeum promocja Roczni-
ka Dzierżoniowskiego 2017. W tym 
wydaniu, wraz ze stałymi działami, 
informującymi o najważniejszych wy-
darzeniach z życia miasta i powiatu, 
znalazły się m.in. artykuły na temat 
rozwoju średniowiecznego osadnic-
twa wiejskiego w zapleczu Dzierżo-
niowa, ptakach naszego miasta, o 
Christianie Gottfriedzie Felgenhau-

erze i Josephusie Kellnerze – astrono-
mach z Dzierżoniowa oraz związkach 
regionalizmu z polskimi dążeniami 
wolnościowymi.
Na godz. 21.00 zaplanowano w mu-
zeum wykład pod tytułem: „Kryzys 
demokracji? Zamach majowy Józefa 
Piłsudskiego” z okazji rocznicy śmierci 
Marszałka (12.05), który wygłosi Hen-
ryk Matuszczyk. Natomiast o godz. 
22.00 rozpocznie się nocne zwiedza-
nie muzeum z przewodnikiem.
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Za nami Bieg Absolwenta LO w Bielawie

W niedzielę 20 maja na Placu Wolności 
w Bielawie odbył się I Bieg Absolwen-
ta, zorganizowany z okazji przypada-
jącego w tym roku Jubileuszu Liceum 
Ogólnokształcącego. Adresatami bie-
gu byli przede wszystkim absolwen-
ci, ich rodziny i sympatycy szkoły, ale 
wziąć w nim udział mógł praktycznie 
każdy chętny. Zawodnicy biegali ko-
lejno w 4 różnych kategoriach wie-
kowych, na dystansie 1500 m. Ofi-
cjalnego rozpoczęcia biegu dokonał 
burmistrz Piotr Łyżwa oraz dyrektor 
szkoły Marzanna Kamińska.

Wyniki ze sportowych zmagań absol-
wentów dostepne są stronie www.
osir.bielawa.pl.

Korzystając z okazji, przypominamy, 
że już 26-27.10.2018r. odbędzie się 
zjazd absolwentów tej szkoły. 
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przydrożną barierę ochronną. 
Wstępne ustalenia wskazują, 
że przyczyną zdarzenia było 
zaśnięcie kierowcy. Postępo-
wanie w tej sprawie prowadzą 
dzierżoniowscy policjanci.  
4 maja, tuż po 15:00, w Mo-
ścisku doszło do zdarzenia 
drogowego. Kierujący renault 
63-letni mężczyzna nie zacho-
wał bezpiecznej odległości 
między pojazdami i najechał 
na tył seata prowadzonego 
przez 27-latkę. Nikt nie doznał 
poważnych obrażeń, a sprawca 
kolizji został ukarany manda-
tem.
Około 23:00, 6 maja, na skrzy-
żowaniu ulic Piłsudskiego i 
Boh. Getta w Dzierżoniowie 
doszło do kolizji drogowej. 
Kierujący fordem 76 – letni 
mężczyzna, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 26-letnie-
mu kierowcy prowadzącemu 
motorower, doprowadzając do 
zderzenia bocznego. Nikt nie 
doznał poważnych obrażeń, a 
na sprawcę nałożono mandat 
karny.
Około 7:15, 7 maja, na skrzy-
żowaniu ulic Wrocławskiej i 
Jedności Narodowej w Ła-
giewnikach doszło do kolizji 
drogowej. Kierująca renault 
24 – letnia kobieta, nie ustą-
piła pierwszeństwa przejazdu 
27-letniemu kierowcy mer-
cedesa, doprowadzając do 
zderzenia bocznego. Nikt nie 
doznał poważnych obrażeń, a 
na sprawcę nałożono mandat 
karny
Przed 12:00, 7 maja, na skrzy-
żowaniu ulic Głównej i Bielaw-
skiej w Piławie Górnej doszło 
do kolizji drogowej. Kierujący 
skodą 60 – latek, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
40-letniemu kierowcy opla, 
doprowadzając do zderzenia 
bocznego. Nikt nie doznał po-
ważnych obrażeń. Sprawca zo-
stał ukarany mandatem. 
Przed 8:00, 26 kwietnia, na 
skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i 
Parkowej w Dzierżoniowie do-
szło do kolizji drogowej. Kieru-
jący renault, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 14-letniej 
rowerzystce, doprowadza-
jąc do zderzenia bocznego. 
Sprawca zbiegł z miejsca zda-
rzenia. Na szczęście małoletnia 
nie doznała poważnych obra-
żeń. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzą dzierżoniowscy 
policjanci.
26 kwietnia, około 12:00, w 
Dzierżoniowie na ul. Piastow-
skiej doszło do zdarzenia dro-
gowego. Kierujący volkswage-
nem 58-letni mężczyzna nie 

dalej str 12

Grody Piastowskie
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III Wielki Wyścig Małych Kolarzy
W sobotę 19 maja w Parku Miej-
skim w Bielawie odbył się po 
raz trzeci „Wielki Wyścig Małych 
Kolarzy”. Zawody rowerowe, 
których organizatorem było 
Miasto Bielawa, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Przedszkole Pu-
bliczne nr 4 w Bielawie.
W zawodach udział wzięło rekor-
dowo ponad 120 zawodników z 
bielawskich przedszkoli, którym 
kibicowała licznie zgromadzona 
publiczność. Oficjalnego otwarcia 
zawodów dokonali: zastępca Bur-
mistrza Bielawy Witold Runowicz, 
p.o. Dyrektora OSiR – Marcin Sa-
mul oraz p.o. Dyrektora Przedszko-
la Publicznego nr 4 – Wanda Tcho-
ryk, życząc zawodnikom udanych 

startów oraz przede wszystkim 
dobrej zabawy.
Po oficjalnym otwarciu zawodów 
rozpoczęły się starty dzieci. Za-
wodnicy w zależności od kategorii 
wiekowej mieli do pokonania jed-
no lub dwa okrążenia. Nad bez-
pieczeństwem maluchów czuwała 
obsługa medyczna – An-Medical. 
Wszystkie dzieci startujące w za-
wodach otrzymały medale oraz 
słodkie upominki. Zawodnikom 
dziękujemy za udział, świetną za-
bawę i dostarczone emocje spor-
towe. Do zobaczenia za rok.



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

Raport
policyjny

zachował bezpiecznej odległo-
ści między pojazdami i naje-
chał na tył audi prowadzonego 
przez 48-latka. Nikt nie doznał 
poważnych obrażeń, a sprawca 
kolizji został ukarany manda-
tem.
27 kwietnia, tuż po 8:00, w 
Bielawie na ul. Żeromskiego 
doszło do zdarzenia drogo-
wego. Kierujący audi 55-letni 
mężczyzna nie zachował bez-
piecznej odległości między po-
jazdami i najechał na tył volvo 
prowadzonego przez 20-latka. 
Nikt nie doznał poważnych ob-
rażeń, a sprawca kolizji został 
ukarany mandatem.
8 maja, około 14:30, w Dzier-
żoniowie na ul. Kościuszki do-
szło do zdarzenia drogowego. 
Kierująca peugeotem 49-letnia 
kobieta nie zachowała bez-
piecznej odległości między 
pojazdami i najechała na tył 
renault prowadzonego przez 
59-latka. Nikt nie doznał po-
ważnych obrażeń, a sprawca 
kolizji został ukarany manda-
tem.
Po 9:00, 9 maja na skrzyżowa-
niu ulic Bielawskiej i Kościuszki 
w Pieszycach doszło do kolizji 
drogowej. Kierujący audi 34 
– letni mężczyzna, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
40-latkowi prowadzącemu 
auto tej samej marki, doprowa-
dzając do zderzenia bocznego. 
Nikt nie doznał poważnych ob-
rażeń, a na sprawcę nałożono 
mandat karny.
Po 11:00, 9 maja na skrzyżowa-
niu ulic Kłodzkiej i Nadrzecznej 
w Łagiewnikach doszło do ko-
lizji drogowej. Kierujący volks-
wagenem 34 – letni mężczy-
zna, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu 29-letniej kobiecie 
prowadzącej renault, dopro-
wadzając do zderzenia bocz-
nego. Nikt nie doznał poważ-
nych obrażeń, a na sprawcę 
nałożono mandat karny.
Po 14:00, 9 maja w Dzierżo-
niowie na ul. Piastowskiej do-
szło do zdarzenia drogowego. 
Dzierżoniowska drogówka 
ustaliła, że kierujący samocho-
dem hyundai, 64 letni mężczy-
zna, w sposób nieprawidłowy 
wykonał manewr wyprzedza-
nia i doprowadził do zderzenia 
bocznego z 71-letnią kobietą 
jadącą czterokołowcem lek-
kim. Nikt nie doznał poważ-
nych obrażeń, a na sprawcę 
nałożono mandat.

CODZIENNIE
na naszym portalu

www.ddz24.eu

UWAGA! 
Zbliżają się terminy końca składania wniosków!

- dotacje dla mieszkańców w 2018 r.

Przypominamy, że zbliża się termin złożenia wniosków na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - do 30 maja.
- zmianę sposobu ogrzewania - do 29 czerwca.

więcej na www.pieszyce.pl

Drewniane inspiracje Qry Domowej
„Artystyczne sny i marzenia przemieniam w realne przedmioty zwane rękodziełem. Wstaję...Robię 
niesamowite rzeczy... Idę spać… Bycie kurą domową pozwala mi łączyć przyziemne obowiązki z 
artystyczną pasją. A czasem na odwrót” - pisze o sobie na blogu Agnieszka Pałajska, której prace można 
oglądać na nowej wystawie w Oknie Artystycznym dzierżoniowskiego ratusza.

- Mój dziadek był stolarzem. Zapach drewna wrócił do mnie po latach, 
więc zaczęłam coś z tym drewnem robić. To była taka wewnętrzna po-
trzeba – mówi twórczyni decoupage’owych skrzyneczek. Rękodzie-
łem zajmuje się od kilku lat, rok temu zaczęła dekorować drewniane 
skrzynki. Po raz pierwszy zaprezentowała je na Jarmarku św. Jerzego. 
Gdy okazało się, że jej prace się podobają, posypały się zamówienia, 
a ich autorka założyła bloga i stronę, by dzielić się inspiracjami z inny-
mi. Namawia, by posłuchać wewnętrznej intuicji i jeśli ma się ochotę 
wyżyć artystycznie, to po prostu to zrobić. I nie poddawać się, gdy 
coś nie wyjdzie, lecz dać ujście swojej wyobraźni.
Agnieszka Pałajska jest samoukiem. Nie kopiuje ani cudzych, ani wła-
snych prac, próbuje różnych technik. Każda jest unikatowa, nie ma 
dwóch identycznych. - Inspiracji szukam wokół siebie – mówi twór-
czyni. - Może to być kawałek starej koronki, betonowa kostka – to 
uruchamia moją wyobraźnię. Jest akcja - reakcja – widzę jakiś motyw, 
i od razu wiem, co można z niego zrobić.
Współpracuje z Kooperatywą124, której celem jest upowszechnienie 
idei samowystarczalności, smakowania nieulepszonych, świeżych 
produktów oraz powrót do natury. Wystawia swe dzieła na Targach 

Ziemi, które odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca w Krasko-
wie w przypałacowych budynkach. Można na nich spotkać wyłącznie 
lokalnych twórców i przetwórców – zarówno w kwestii produktów 
żywnościowych, jak i rękodzieła. - Tam spotykają się ludzie z pasją, by 
dzielić się ideami i doświadczeniami – wyjaśnia 42-letnia pasjonatka, 
dla której patriotyzm lokalny jest bardzo ważny.
Sama także chętnie dzieli się doświadczeniem z innymi, prowadząc 
warsztaty dla dzieci. - Jestem kurą domową i wcale się tego nie wsty-
dzę, łączę pasję dekorowania z ogródkiem, gotowaniem, szkoleniami 
motywacyjnymi i wychowaniem dziecka. Korzystam z życia, nie sie-
dzę w kącie. Kocham to, co robię – zapewnia.
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Nadanie imienia Szkole 
Podstawowej nr 1 w Pieszycach

Drodzy Państwo,

W listopadzie 2018 roku planujemy nadanie Szkole 
Podstawowej nr 1 w Pieszycach imienia Pieszyckiej 
Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Chcemy przy-
bliżyć uczniom postacie członków organizacji oraz 
uhonorować Ich podczas uroczystości nadania szkole 
imienia.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o 
podzielenie się z nami wspomnieniami czy zdjęciami 
związanymi z Pieszycką Harcerską Organizacją Pod-
ziemną jak i z jej członkami, których listę dołączamy 
poniżej:

Józef Tafliński
Alicja Głąb
Jan Grodecki
Albertyna Imperowicz

Krystyna Karpińska
Henryka Klimowicz
Jan Krych
Ksawery Kurp
Jerzy Ostrowski
Zbigniew Ostrowski
Eugeniusz Skowron
Zdzisław Słomiński
Stanisław Stężycki
Władysław Zapał

Prosimy, aby wspomnienia czy zdjęcia dostarczać 
do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres e-mail: 
sppieszyce@gmail.com. Pomoże nam to w przygoto-
waniach oraz organizacji samej uroczystości.

Z góry dziękujemy,
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach

OGŁOSZENIE Nr 25/2018 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 Położenie i opis 

Powierz
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w planie lub studium 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

 
1 

944/2 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1098 

MS.21 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

58.007,- 
+VAT(2) 5.800,-  930 

 
2 

944/3 
48585/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1099 

MS.21 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

72.413,- 
+VAT(2) 7.200,-  1000 

 
3 944/5 

48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1015 

MS.22 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
66.878,- 
+VAT(2) 

6.700,-  1030 

 
4 

944/7 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1002 

MS.22 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
66.022,- 
+ VAT(2) 

6.600,- 1100 

 

 
5 

944/13 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1247 

MS.20 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
82.165,- 
+ VAT(2) 

8.200,- 1130 

 

 
6 

944/14 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1265 

MS.20 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
83.351,- 
+ VAT(2) 

8.300,- 1200 

 

(1) przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. 
(2) podatek VAT zostanie naliczony od ceny uzyskanej w wyniku przetargu. 

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

1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,                      
ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).      

2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko 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  27 czerwca 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, 15 maja 2018 r. 

OGŁOSZENIE Nr 23/2018 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 lub 

Studium 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

1 

562 
517 

(udział -
3/4) 

KW SW1D/ 
00004828/

0 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce 

miasto Piskorzów obręb Piskorzów 
OPIS: 

niezabudowane działki gruntu – 
rolne(1), dostęp do drogi publicznej 
przez drogi wewnętrzne, Zapisana 

w ewidencji gruntów jako 
klasoużytki: RIVa, RIIIb, RV,  

11199 
(8399,25 

pow. 
udziału 

¾) 

 R3 – użytki rolne(2) 
MS.3 – zabudowa 
mieszkaniowa i 

usługowa średniej 
intensywności(2) 

 

42.247,- zł(3) 
(cena 

udziału) 
4.200,- 1200 

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z   
2016, poz. 2052) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a przedmiotowej ustawy. 

(2) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
(3) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT. 

 
Udział w nieruchomości jest wolny od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich. 

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 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 30 maja 2018 r. 
 

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

 
 

Pieszyce, 2 maja 2018 r. 
 
 



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

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

Róża Rapacz 10.05.2018    godz. 22:15   waga 3600 g.  dł. 58

Rodzice maluszków mogą w zaprzyjaźnionym studiu 
fotograficznym odebrać darmowe odbitki!

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

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Aleksandra Skorupa 09.05.2018    godz. 1:05   waga 3130 g.  dł. 54 Antoni Wujda 09.05.2018    godz. 11:30   waga 4260 g.  dł. 55

Alan Iwanicki 09.05.2018    godz. 18:20   waga 3870 g.  dł. 57 Zuzanna Maślak 17.05.2018    godz. 11:25   waga 3240 g.  dł. 51 Jagoda Lena Zatorska 17.05.2018    godz. 20:20   waga 5030 g.  dł. 62

Maja Węgrzyniak 15.05.2018    godz. 11:40   waga 3490 g.  dł. 57 Karol Kucharek 16.05.2018    godz. 20:30   waga 3000 g.  dł. 54 Natasza Górnik 16.05.2018    godz. 14:10   waga 3040 g.  dł. 55

Jakub Wąż 15.05.2018    godz. 20:20   waga 4200 g.  dł. 60 Maja Kamińska 20.05.2018    godz. 15:45   waga 3500 g.  dł. 57 Zuzanna Turoń 21.05.2018    godz. 11:39   waga 3350 g.  dł. 51

Kaspian Kotwicki 18.05.2018    godz. 11:20   waga 3080 g.  dł. 52 Filip Omylski 21.05.2018    godz. 13:20   waga 4300 g.  dł. 62 Maksymilian Wojtyra 21.05.2018    godz. 18:20   waga 2450 g.  dł. 50
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Polecamy, bo warto!

zapraszamy do naszych 
galerii foto na 
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Zakończyła się budowa pierwszego w 
Bielawie asfaltowego toru rowerowego 
typu pumptrack. Tor został wykonany 
w rejonie ulicy Włókniarzy, w ra-
mach projektu, który otrzymał naj-
więcej głosów w ubiegłorocznym 
Budżecie Obywatelskim.
Oficjalne otwarcie obiektu odbę-
dzie się w Dzień Dziecka – 1 czerw-
ca o godzinie 16.00. Na uroczystość 
zapraszamy wszystkich, którzy 
lubią dobrą zabawę na rowerze, 
rolkach czy hulajnogach. Oczy-
wiście do udziału w wydarzeniu 

zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, 
ale także osoby dorosłe, ponieważ one 
również mogą korzystać z toru.
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ddz24.eu

W poszukiwaniu meteorytu i tajników kosmosu
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wspólnie z rówieśnikami z partnerskiej szkoły w Lanškroun byli na wycieczce 
w Adršpach i Broumovie. Wspólnie realizują projekt „Spacetwinning”, podczas którego zgłębiają tajniki kosmosu, szczególnie układu 
słonecznego. 

Na miejsce wspólnej wycieczki wybrano Broumov i Muzeum Ziemi Broumovskiej w ze-
spole klasztoru benedyktyńskiego w Broumovie, gdzie znajduje się kopia  meteorytu 
(17 kg), który spadł na pobliską wioskę w lipcu 1847 roku, przebijając dach, łóżko i pod-
łogę domu.
Uczestnicy wycieczki wspólnie podziwiali atrakcje Skalnego Miasta w Adršpach. Była 
też okazja do nagrodzenia laureatów konkursu na logo projektu i zwycięzców gry te-

renowej, która miała miejsce podczas wizyty grupy czeskiej w Dzierżoniowie 8 maja. 
Uczniowie czescy przygotowali również gry planszowe o układzie słonecznym w języku 
angielskim.
Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

Pumptrack
– otwarcie 1 czerwca


