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Niesamowite emocje kibicom zapewnił reprezentant Bielawy i zawodnik Bebson Gold Team Biela-
wa Tymoteusz Łopaczyk, który w mistrzowskim stylu wygrał z Jackiem Jędraszczykiem (5-0, 1KO) w 
Hali Orbita we Wrocławiu. Starcie zawodników odbyło się w limicie wagowym do 77 kilogramów. 
Podczas emocjonującej walki, dotychczas najważniejszej w karierze Łopaczyka, bielawianin pro-
mował Bielawę na antenie ogólnopolskiej telewizji. Przez blisko 13 minut Bielawę miał bowiem 
nie tylko w sercu, ale także...na plecach. Warto dodać, że zwycięski pojedynek najprawdopodobniej 
nominowany będzie do walki roku!

Tymoteusz Łopaczyk wygrywa podczas gali FEN

BIELAWA
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- stacjonarne punkty dystrybucji (kioski / sklepy / instytucje)
- gazeta również rozdawana do ręki

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

To już trzecia edycja programu „Wędką złowić świat”. Na wakacyjne wędkowanie zapraszamy 
młodzież w wieku od 8 do 16 lat. Spotkania nad stawem to okazja nie tylko do połowów, ale też  
rozmów, integracji i dobrej zabawy. Podczas spotkań, przy okazji do młodych ludzi trafiać będą in-
formacje o zagrożeniach i skutkach picia alkoholu, zażywania dopalaczy, zachęcanie do porzucenia 
picia alkoholu, na rzecz nowej formy spędzania czasu. Zaplanowane są trzy 4-godzinne wyjazdy 
nad staw w Bratoszowie, połączone z wędkowaniem i ogniskiem. Osoby zainteresowane mogą 
kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Wędką złowić zdrowy świat

DZIERŻONIÓW

Tosia już w USA. Przed nią szereg operacji i rehabilitacji

Pierwszy krok w drodze do zdrowia
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Bielawa

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa 2018
Znamy już wyniki głosowania w tego-
rocznej edycji Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Bielawa. Najwięcej głosów 
uzyskał projekt nr 5 - „Strefa Aktywno-
ści Rodzinnej – miasteczko drogowe, 
małpi gaj, rekreacja dla dorosłych” – 
330 głosów. Pomysłodawcą i zarazem 
liderem projektu jest Pani Magdalena 
Czapla, której oczywiście gratulujemy. 

Wyniki głosowania:
•	 Projekt nr 1 – Organizacja zawodów 

Moto Show Bielawa „Reaktywacja” - 
Lato 2018 – 6 głosów (1,3%)

•	 Projekt nr 2 – Tężnia Solankowa – 
125 głosów (27,11%)

•	 Projekt nr 5 – Strefa Aktywności Ro-
dzinnej – miasteczko drogowe, mał-
pi gaj, rekreacja dla dorosłych – 330 
głosów (71,58%).

Zwycięski projekt zostanie przekaza-
ny do realizacji Burmistrzowi Miasta 

Bielawa. W związku z tym, że wartość 
projektu wyczerpuje pulę pieniędzy 
(150.000 zł) dostępną w tegorocznym 
Budżecie Obywatelskim, będzie on 
jedynym projektem zrealizowanym w 
ramach tegorocznej edycji BO.

Dziękujemy wszystkim osobom, które 
zgłosiły pomysły do Budżetu Obywa-
telskiego oraz mieszkańcom, którzy 
wzięli udział w głosowaniu.

Szczegóły projektu wyłonionego w 
głosowaniu:
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 Pra-
cy) działało kiedyś miasteczko ruchu 
drogowego, proponuję reaktywację 
tego miejsca. Namalowanie znaków 
poziomych i postawienie pionowych. 

W czasach, gdy stawiamy na rozwój 
naszych dzieci, na ich bezpieczeń-
stwo, takie miasteczko może nauczyć 
naszych najmniejszych mieszkańców 
podstaw ruchu drogowego. Ponieważ 
park stwarza wiele możliwości, chcia-
łabym aby dzieci starsze mogły cieka-

wie spędzić tam czas. Budowa dużej 
wieży z lin, do wspinaczki, będzie na 
pewno fajnym pomysłem. Ewentual-
nie jakieś inne budowle, które zapew-
nią dobrą zabawę dla dzieci starszych. 
W jednym miejscu w parku chciałam 
zaproponować zrobienie trampolin 

wbudowanych w ziemię. Bezpieczna 
i super zabawa potwierdzona przez 
dzieci. Na jednej wysepce zieleni moż-
na postawić np cztery podstawowe 
urządzenia tj. rowerek czy steper, aby 
dorośli mieli co robić gdy dzieci będą 
zajęte super zabawą.     UM BIELAWA

Przygotowanie do sezonu turystycznego głównym tematem sesji Rady Miejskiej Bielawy
30 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej 
Bielawy, której tematem przewodnim 
było przygotowanie miasta do sezonu 
turystycznego. W informacji burmi-
strza miasta przedstawiono między 
innymi potencjał turystyczny Bielawy 
oraz omówiono ofertę przygotowaną 
dla mieszkańców i turystów na tego-
roczne lato. Mowa była więc między 
innymi o: Jeziorze Bielawskim, wieży 
widokowej kościoła, trasie linowej i 
kajakowej w parku miejskim, trasach 
MTB w Górach Sowich, Szkole Leśnej 
i Interaktywnym Centrum Poszanowa-
nia Energii. 

Przedstawiono również inwestycje, ja-
kie w tym roku zrealizowane zostaną 
nad Jeziorem Bielawskim – moder-
nizacja drogi dojazdowej do plaży, 
budowa nowego wejścia na ośrodek, 
nowa aranżacja plaży, budowa sani-
tariatów i utworzenie pola kempin-

gowego. Ponadto zaprezentowano 
założenia do opracowywanej obecnie 
koncepcji turystycznego zagospoda-
rowania Łysej Góry i Góry Parkowej.

Tego dnia radni rozpatrzyli również 
kilkanaście projektów uchwał, w tym 
między innymi w sprawie: przyjęcia 
Lokalnego Programu Wsparcia Edu-
kacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
z terenu Gminy Bielawa, ustalenia za-
sad udzielania stypendium za wyniki 
w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz 
za osiągnięcia artystyczne dla dzieci 
i młodzieży uczącej się w szkołach z 
terenu Gminy Bielawa oraz wprowa-
dzenia na terenie Gminy Bielawa pro-
gramu pn.”Bielawa Sprzyja Seniorom”. 

UM BIELAWA

Jubileusz partnerstwa Bielawy z Lingen i Hronovem
Podczas Dni Bielawy odbyły się uro-
czyste obchody 20 lecia współpracy 
partnerskiej pomiędzy Bielawą a cze-
skim miastem Hronov. Wydarzenie, 
które zorganizowane zostało pod 
hasłem „Porcelanowa rocznica”, było 
również okazją do uczczenia 25 letniej 
współpracy partnerskiej Bielawy z nie-
mieckim miastem Lingen. 

Główna część obchodów jubileuszu 
miała miejsce 2 czerwca w Dolnoślą-
skim Inkubatorze Art-Przedsiębior-
czości, podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej Bielawy. W spotkaniu wzięli 
udział między innymi: przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, 
radni Rady Miejskiej, burmistrz Bie-
lawy Piotr Łyżwa wraz z zastępcami 
Witoldem Runowiczem i Jadwigą 
Horanin, zastępca burmistrza Lingen 
Heinz Tellmann, zastępca burmistrza 
Hronova Josef Ther, przedstawiciel 
VFB Lingen i zarazem Honorowy Oby-
watel Bielawy Klaus Guttler, radny 
Rady Miejskiej Lingen Thomas Kuhle 
oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Za-
wodowych w Lingen Christof Robbe. 
Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli 
burmistrzowie i inni samorządowcy 
poprzednich kadencji oraz przedsta-
wiciele miejskich instytucji.

Podczas sesji burmistrzowie Bielawy, 
Hronova i Lingen wygłosili okolicz-
nościowe przemówienia, w których 
podziękowali sobie za długoletnią 
współpracę i przyjaźń. Oprócz tego 
wyrazili przekonanie, że partnerskie 
relacje pomiędzy miastami będą na-
dal tak dobrze się rozwijać.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu 
smyczkowego z Filharmonii Sudeckiej 
oraz Agnieszki Letniowskiej.

Tego samego dnia, w ramach obcho-
dów jubileuszu, odbyło się odsłonię-
cie „Dębów Przyjaźni” na skwerze Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Dęby 
mają upamiętniać współpracę part-
nerską Bielawy z czeskim i niemieckim 
miastem. Pamiątkowe tabliczki odsło-
nili burmistrzowie Bielawy, Lingen i 
Hronova.

Korzystając z okazji, że obchody ju-
bileuszu odbywały się w trakcie te-
gorocznych Dni Bielawy, zagraniczni 
goście mieli możliwość uczestnicze-
nia w święcie naszego miasta. Na za-
kończenie wizyty odbyła się wspólna 
wycieczka do Arboretum w Wojsławi-
cach.

UM BIELAWA
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„Bezpieczeństwo przede wszystkim” – spotkanie Straży Miejskiej z Policją

W środę 23 maja w bielawskim ma-
gistracie odbyło się spotkanie straży 
miejskiej z policją, któremu przewodni-
czył zastępca burmistrza Witold Marek 
Runowicz. Tematem spotkania było 
zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom i turystom, w kontekście nad-
chodzących imprez i wydarzeń w mie-
ście. Mowa tutaj m.in o Dniach Bielawy, 
które odbęda się już 2 i 3 czerwca czy 
Biegu Gladiatora planowanego nad 
Jeziorem Bielawskim weekend później. 
Tegoroczny sezon letni zapowiada się 

bowiem jak zawsze bardzo gorąco. 

„Rokrocznie organizujemy coraz wię-
cej wydarzeń, w których uczestniczy 
coraz to większa liczba mieszkańców 
i turystów. Wpływ na taki stan rzeczy 
ma oczywiście m.in rozwój infrastruk-
tury w mieście, przede wszystkim nad 
Jeziorem Bielawskim i również coraz 
bardziej atrkacyjna oferta rekreacyjno-
-kulturowa. W ślad za tym, musimy tak-
że na możliwie najwyższym poziomie 
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów odwiedzających Bielawę 

– mówił podczas spotkania zastępca 
burmistrza Witold Marek Runowicz.” 

W spotkaniu uczestniczył komendant 
policji Tomasz Włodyga, jego zastęp-

ca Mariusz Furgała, a także komen-
dant straży miejskiej Grzegorz Nowak. 
Oprócz zwiększenia liczy patroli, roz-
mawiano m.in o sposobach lepszych 

zabezpieczeń, nowych zagrożeniach, a 
także o możliwych środkach ich elimi-
nacji. 

Kolejny sukces Bartka 
Mazura z Muflon Bielawa

Bartek Mazur zdobył drugi medal 
na Mistrzostwach Dolnego Śląska w 
kategorii U18. Po 3 miejscu w biegu 
na 3000 m, tym razem zajął 2 miejsce 
w biegu na 2000 z przeszkodami. 2 
czerwca na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu podczas Memoriału Mala-
nowskiego i Ząbeckiego odbyły się 
biegi z przeszkodami o tytuł Mistrza 
Dolnego Śląska. Zawodnik klubu Mu-

flon Bielawa poprawił swój dotych-
czasowy rekord o 10 sek. i z czasem 
6:49,04 zdobył srebrny medal.

Starty w zawodach oraz działalność 
klubu Muflon Bielawa wspomaga 
Urząd Miasta Bielawa, OSiR Bielawa 
oraz sponsorzy: Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie, Boxmet Medical, ZPM 
Jerzy Gawrycki.
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Dzierżoniów

Samochód dla mieszkańców Dzierżoniowa

Państwo Anna i Wojciech 
Kwiatek z synem Korne-
lem odebrali dziś kluczyki 
do nowego auta i odjecha-
li główną nagrodą Dzier-
żoniowskich Prezentacji. 
Mieszkańcy Dzierżoniowa 
kupili dwa kupony konkur-
sowe, w tym ten najważniej-
szy - zwycięski.

Dzierżoniowscy kolarze i kolarki rywalizowali na dwóch frontach
W Toruniu i Podgórzynie 
ścigali się nasi kolarze w 
minioną niedzielę. Zarów-
no podczas kryterium ulicz-
nego w Toruniu, jak i na 
górskich trasach w Podgó-
rzynie udało się wywalczyć 
dobre lokaty.
Starsza grupa zawodników zaliczyła 
kolejne eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski w kryterium ulicznym „Tour de To-
ruń”. Najlepiej z „Atomówek” poradzi-
ła sobie Marianna Kolinko, kończąc 
zmagania juniorek tuż za podium, na 
4 pozycji. Reszta dziewczyn borykała 
się z problemami technicznymi. Osta-
tecznie 7 była Małgorzata Dąbrow-
ska, 13 Wiktoria Zborowska. W U23 
na 5 miejscu została sklasyfikowana 
Dorota Przęzak. 

Młodsza cześć klubu, pod wodzą 
Trenera Arkadiusza Zimorskiego, od-
wiedziła dobrze znane już Kryterium 
w Podgórzynie. W kategorii dzieci 
11-12 lat swoje pierwsze zwycięstwo 
odniósł Jakub Woźniak. Po raz kolej-
ny z bardzo dobrej strony pokazały 
się żaczki, gdzie Zuzanna Dąbrowska 
była bezkonkurencyjna, a Magdalena 
Szunert  trzecia. Maciej Rostkowski 
przyjechał na linię mety na 6 pozycji, 
a Filip Dąbrowski 7. Starsze kategorie 
zbierały już punkty na poszczegól-
nych okrążeniach. Joanna Wodnicka 
zajęła 3. miejsce w młodziczkach, a 
Alicja Rostkowska zmagania juniorek 
młodszych zakończyła na 4. pozycji.

Norbert Warchoł powołany na ME Młodziczek
Trener dzierżoniowskich 
zapaśniczek z Klubu Junior 
Dzierżoniów znalazł się 
wśród powołanego sztabu 
trenerskiego na Mistrzo-
stwa Europy Młodziczek i 
Młodzików w zapasach w 
stylu wolnym oraz klasycz-
nym w Gorog na Węgrzech.

W tym czasie główny trener Repre-
zentacji Polski Kadetek, Władysław 
Olejnik, przygotowuje się ze starszy-
mi dziewczętami do Mistrzostw Świa-

ta, które odbędą się na początku lip-
ca w Chorwacji. W przygotowaniach 
tych biorą udział nasze zapaśniczki 
- Sylwia Martyka oraz Karolina Ko-
złowska. 

- Cieszę się, że po raz kolejny mogę 
uczestniczyć w tak wielkiej imprezie 
jaką są Mistrzostwa Europy Młodzi-
czek w zapasach. Chciałbym podzię-
kować trenerowi za powierzenie mi 
tak ważnej funkcji. Z dumą będę re-
prezentował nasz kraj - mówi Norbert 
Warchoł.

Mistrzostwa Europy rozpoczynają się 
14 czerwca.

Upalne bębnienie na dzierżoniowskim rynku
1 czerwca po raz kolejny w Dzier-
żoniowie słychać było bębnienie 
młodych doboszy z dzierżoniow-
skich przedszkoli i szkół. Dum 
Dum Day był okazją do przybli-
żenia postaci małego, dzielnego 
chłopca, który w XVII w. uratował 
miasto przed szwedzkim ata-
kiem.
Dzieci przyszły na rynek kolorowo po-
przebierane, z różnymi bębenkami i bo-

jowym nastawieniem – pomogły wszak 
swym bębnieniem doboszowi wygonić 
z miasta Szwedów. Reprezentacja każ-
dej ze szkół mogła się zaprezentować 
na scenie. Werbelomierz uznania dla 
za każdym razem sięgał zenitu. Wśród 
uczestników imprezy krążyli szczudlarze 
puszczający bańki mydlane, a imprezę 
zakończył występ Jowity Kowalewskiej 
w pieśni „Dum Dum Day”.
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Zbiórka odzieży – letnie wietrzenie szafy
Zrób przegląd w swojej 
szafie i oddaj nieużywane 
już rzeczy potrzebującym. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie organizuje 
zbiórkę odzieży męskiej.
Organizatorzy akcji zachęcają do 
przekazywania ubrań męskich, 
zwłaszcza letnich. Najbardziej po-
trzebna jest bielizna, koszulki, 
spodnie, koszule. Ważne, aby przeka-
zywane na zbiórkę ubrania były czy-
ste i nie zniszczone (bez plam, prze-
tarć, dziur). 

Odzież można przynieść do siedziby 
dzierżoniowskiego OPS-u (ul. Złota 8) 

lub skontaktować się z koordynato-
rami akcji, pracownikami socjalnymi 
zespołu ds. bezdomności i integracji 
społecznej pod numerem telefonu 74 
632-11-29 wew. 117.

Sowiogórska – nowa ulica w Dzierżoniowie
Jest jeszcze w budowie, ale 
ma już swoją nazwę. Doje-
dziemy nią do powstającego 
właśnie małego osiedla bu-
dynków DTBS-u. Gdzie jest 
ul. Sowiogórska?
Wjeżdżając do Dzierżoniowa od stro-
ny Świdnicy, po prawej stronie stanął 
nowy, wielopiętrowy budynek. To 
pierwszy z pięciu, które zostaną wy-
budowane w tym miejscu. 

W dwupiętrowym budynku z dużymi 
piwnicami, pomieszczeniami gospo-
darczymi i użytkowym poddaszem, 
jest 27 mieszkań. Kolejne, które po-

wstaną będą oferowane z możliwo-
ścią najmu prowadzącego do wła-
sności (szczegóły na stronie www.
dtbs.pl). 

Propozycję nazwy nowej drogi złożył 
burmistrz Dzierżoniowa. Po uzyska-
niu opinii Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa radni podczas majowej 
sesji podjęli uchwałę o nadaniu dro-
dze nazwy „ul. Sowiogórska”. Było to 
już potrzebne, ponieważ niebawem 
do nowego budynku wprowadzą się 
pierwsi lokatorzy.

Złoto, rekord Polski i przepustka do ME dla Juraszka

Łódź znowu okazała się 
szczęśliwa dla Pawła Jurasz-
ka. Pływak MKS Dziewiątka 
Dzierżoniów obronił złoto 
podczas Letnich Mistrzostw 
Polski. To jednak nie koniec 
sukcesów podopiecznego 
Andrzeja Wojtala.
Start w Łodzi to nie tylko Mistrzo-
stwa Polski. To walka o prawo startu 
w Mistrzostwach Europy na dystansie 
50 m stylem dowolnym. Paweł Jura-
szek już w startach eliminacyjnych 

ustanowił rekord Polski, zdobywając  
pierwsze miejsce w eliminacjach. Fi-
nał był niestety delikatnie wolniejszy, 
ale złoto zostało obronione.

Wynik 21.73 pozwolił Pawłowi Jurasz-
kowi na zdobycie przepustki do Glas-
gow i start w Mistrzostwach Europy.

Sąsiedzka integracja na Nowowiejskiej
Dzień Sąsiada odbył się już 
po raz drugi na ul. Nowowiej-
skiej. To było spotkanie wy-
jątkowe i cieszące się dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców. Oprócz dobrego i aktyw-
nego spędzenia wolnego cza-
su miało także nieocenioną 
wartość terapeutyczną. 
O potrzebie większej integracji miesz-
kańców z osobami borykającymi się 
z niepełnosprawnościami najlepiej 
świadczy frekwencja. Pomimo wielu 
wydarzeń, które 26 maja odbywały się 
w ramach Dni Dzierżoniowa, przy u. No-

wowiejskiej 88 czas spędzało wspólnie 
ponad 250 osób. 

- Dzień sąsiada to forma spotkania in-
tegracyjnego, zorganizowanego w ra-
mach projektu „Piękno jest wśród nas”. 
Możliwe to było dzięki środkom miasta 
i dofinansowaniu z Ministerstwa Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej. Za pomoc 
w organizacji tego wydarzenia dziękuję 
wolontariuszom, współorganizatorom i 
uczestnikom naszych zajęć. Tak jak za-
powiadaliśmy rok temu, „Dzień sąsiada” 
staje wydarzaniem cyklicznym – mówi 
kierownik Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dzierżoniowie Agniesz-
ka Petruk-Mika. 

Przygotowanie wielu atrakcji nie byłoby 

możliwe bez wsparcia wielu zaangażo-
wanych w to osób tj. animatorów Mag-
daleny i Jarosława Paczkowskich, Klubu 
Honorowych Dawców Krwi, działające-
go przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie. W spotkaniu zorga-
nizowanym przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy i Centrum Aktywizacji 
Społecznej brali również udział moto-
cykliści ze Stowarzyszenia Motocykli-
stów Ziemi Dzierżoniowskiej. Oprawę 
artystyczną i dobra zabawę przy muzy-
ce zapewnił zespół ELJOT.
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Procedowany w ekspresowym tempie, 
bardzo kontrowersyjny i szkodliwy ,projekt 
ustawy,, o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia niektórych organów publicznych ”  po 
uchwaleniu przez Sejm został podpisany 
przez Prezydenta RP i opublikowany w 
Dzienniku Ustaw. Ustawa z 11 stycznia 2018r. 
sprowadza się do dwóch rodzajów zmian. 
Pierwszym są zmiany ustaw o samorządzie 
gminy, powiatu, województwa, drugi rodzaj 
zmian aktualizuje kodeks wyborczy. Zmia-
ny – jak piszą projektodawcy – mają na celu 
zwiększenie udziału obywateli w procesie 
kontrolowania, funkcjonowania i wyboru 
władz samorządowych. Przy posiadanej 
przez partię PiS większości w obu izbach 
parlamentu i jej silnej determinacji, by jak 
najszybciej uchwalić przedstawione akty, 
głosy analityczne  czy krytyczne opozycji nie 
miały większego znaczenia. Dokument ten 
zgłoszony został jako projekt poselski po to, 
aby można było ominąć ścieżkę uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji społecz-
nych. W tej ustawie zlepiono wybiórcze roz-
wiązania z różnych dziedzin działań samo-
rządów, nadano całościowy tytuł, który nijak 
nie ma się do zaproponowanych przepisów. 
Dokument został skonstruowany bez myśli 
przewodniej, postulowane zmiany są frag-
mentaryczne. Przecież proces tworzenia pra-
wa powinien toczyć się powoli, dokładnie z 
udziałem doświadczonych ekspertów, po 
przeprowadzeniu analiz , badań zapotrze-
bowania społecznego na daną zmianę.  Do-
piero gdy okazuje się, że danego problemu  
nie da się rozwiązać dobrymi praktykami czy 
aktami wykonawczymi, wówczas rozpoczy-
na się pracę nad ustawą, która powstaje w 
odpowiednim, określonym celu. 
Rządzący, posiadający  większość w par-
lamencie uznali ,że mogą robić wszystko  
i nie muszą liczyć się z niczyim zdaniem, 
oglądać się na nikogo, co potwierdziło się 
przy uchwalonej ustawie  z 11 stycznia 
2018 r.  Ustawa wprowadziła wiele zmian 
nie tylko w kodeksie wyborczym, ale rów-
nież w samorządowych ustawach ustrojo-
wych.  Jakie  zmiany nastąpiły w kodeksie 
wyborczym, które będą obowiązywać 
przy najbliższych wyborach samorządo-
wych w 2018 roku opisałem w DDZ24.EU,  
wydanie nr 4 /51/ - z dnia 23/02/2018r.   W 
dzisiejszym felietonie chciałbym poszu-
kać odpowiedzi  na pytanie :  Czy samorządy 
nie stracą swojej samodzielności w związku 
z uchwaloną przez Sejm 11 stycznia 2018r. 
ustawą?   Na dziś nikt jeszcze nie wie, jak 
przeprowadzić wybory !  Nie ma pełnego 
budżetu,  brak pomysłu jak zorganizować 
transmisję   z  28 tysięcy komisji wyborczych, 
trwa polowanie na urzędników wyborczych. 
Gdyby  wycofano się przynajmniej z po-
dwójnych komisji obwodowych, transmi-
sji internetowych z lokali wyborczych czy 
urzędniczej struktury administrującej proce-
sem wyborczym pozwoliłoby  to względnie 
bezpiecznie przeprowadzić wybory samo-
rządowe.  A tak to urzędnicy wyborczy są  
odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru 
nad zapewnieniem warunków pracy obwo-
dowych komisji wyborczych.  Okazało się, że 
podczas wyboru urzędników wyborczych 
Państwowa Komisja Wyborcza spotkała się 
z ogromnym problemem związanym z ma-
łym zainteresowaniem kandydatów.   Czy 
można się dziwić takiej sytuacji, gdy nie ma 
określonego szczegółowego  zakresu zadań 
urzędników wyborczych, sposobu ich reali-
zacji, wynagrodzenia, zwolnienia z obowiąz-
ków pracowniczych na czas wykonywania 
obowiązków urzędnika  wyborczego. Brak 
zrekompensowania ponoszonych przez 
uczestników kosztów dojazdów do gminy, 
w której będą wykonywać swoją funkcję.   
Istniejący zakaz wykonywania funkcji w gmi-
nie, w której się mieszka.  Emeryci , którzy 
wcześniej byli już urzędnikami wyborczymi 
i wykazują zainteresowanie ta pracą  -  we-
dług obecnego prawa nie mogą tego robić.  
A jedną z większych zmian wprowadzonych 
do kodeksu wyborczego jest wprowadze-
nie jako organu wyborczego urzędników 
wyborczych. Tworząc Korpus Urzędników 
Wyborczych, ustawodawca dążył do zwięk-
szenia profesjonalizmu w organizacji wybo-
rów. Okazuje się ,że organizacja wyborów 
przez urzędy gmin miała bardzo wiele za-
let.   Nowe rozwiązania sprawiły , że żadna 
ze stron i  osób nie będzie zadowolona. 
Pracodawca z powodu konieczności udzie-
lenia zwolnienia pracownikowi.  Komisarz 
wyborczy z powodu braku dyspozycyjności 
urzędników wyborczych. Urzędnicy wybor-

czy z powodu braku czasu na odpowiednie 
wykonanie swoich zadań i obowiązków -  za-
równo zawodowych jak i związanych z peł-
nioną funkcją. Urzędnicy wyborczy będą też 
odpowiedzialni za przygotowanie transmisji 
z lokalu wyborczego.   A na dziś nie wiado-
mo nawet, czy zakup sprzętu niezbędnego 
do transmisji będzie odbywał się centralnie, 
czy będą to robiły gminy.  Nie ma w kraju w 
magazynach 28 tysięcy kamer.  Kamery mu-
szą zostać wyprodukowane a każdego dnia 
ten sprzęt jest droższy, ze względu na ko-
nieczność jego wyprodukowania w szybkim 
tempie po wygraniu przetargu. 25.05.2018r. 
weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie 
Danych Osobowych( RODO ), celem regu-
lacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania 
danych osobowych na terenie UE. Może 
okazać się, że użycie kamer i przeprowa-
dzenie transmisji z lokalu wyborczego z 
powodu nowego unijnego rozporządzenia 
będzie niemożliwe.  Co będzie życie i czas 
pokaże. Czy trzeba będzie rozważyć prze-

niesienie wyborów na wiosnę 2019r.( np. w 
kwietniu), bo przygotowania do wyborów 
samorządowych idą jak po grudzie?  Zależeć 
to będzie tylko od decyzji PiS i jej notowań 
w sondażach. Jak będzie -  pożyjemy, zoba-
czymy? Jedną z idei przyświecających wpro-
wadzeniu zmiany przez ustawodawcę było 
ograniczenie wpływu komitetów lokalnych 
na przebieg wyborów.  Wydaje się jednak, że 
przekazanie wpływu w ręce partii politycz-
nych pozostaje również  złym rozwiązaniem 
.   Według nowych zasad  w skład terytorial-
nej komisji wyborczej, obwodowej komisji 
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania 
w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwo-
dzie wchodzić ma  po dziewięciu członków.
Sześciu członków wskazanych ma być po 
jednej osobie przez każdego   z pełnomocni-
ków wyborczych reprezentujących komitety 
wyborcze utworzone przez partie politycz-
ne bądź koalicje partii politycznych.  Pozo-
stałych trzech członków wskazywać mają 
pozostałe ( niepartyjne) komitety wybor-
cze. Pokazuje to jak partia rządząca w kraju 
marginalizuje rolę lokalnych komitetów 
wyborczych.   Działaczy samorządowych po-
zbawia się szerszego przedstawicielstwa w 
ramach komisji wyborczych. Przecież regu-
lacje dotyczące składu komisji wyborczych 
mogą ograniczyć, a nie zwiększyć udział 
obywateli w życiu publicznym.  Nowelizacja 
w znaczny sposób zmieniła również zasady 
wyborów wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta.  Ograniczono bierne prawo wybor-
cze, wprowadzając kontrowersyjną dwuka-
dencyjność, a więc ograniczono możliwość 
kandydowania osobom,  które dwukrotnie 
pełniły  już tą funkcję.  Ograniczenie liczby 
kadencji wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast budzi wątpliwości prawne, czy 
wolno ograniczać bierne prawo wyborcze 
ustawą zwykłą, czy raczej jest to materia 
konstytucyjna.  Skutki takiego ograniczenia 
prawa wyborczego mogą być bardzo po-
ważne. Ograniczono możliwość wykształce-
nia osób, które mogłyby sprawować swoją 
funkcję w sposób odpowiedni przez dłuższy 
okres, a więc zachować  i gwarantować spój-
ność polityki lokalnej.  W znacznym stopniu 

ogranicza to także atrakcyjność pełnienia 
funkcji burmistrza.   Rozwiązanie  takie go-
dzi również w dobro społeczności lokalnej, 
jeżeli osoba pełniąca aktualnie funkcję bur-
mistrza będzie unikała kontrowersyjnych 
rozwiązań w obawie o późniejsze swoje 
funkcjonowanie w społeczności. Kolejny raz 
ograniczono bierne prawo wyborcze kandy-
datów na burmistrza, gdy określono, że nie 
może jednocześnie kandydować na radne-
go do rady powiatu lub sejmiku wojewódz-
twa.   Rozwiązanie takie nie znajduje uza-
sadnienia, jako że zasady łączenia stanowisk 
uregulowane zostały w sposób odpowiedni 
w ustawie o samorządzie gminnym. Wpro-
wadzone rozwiązania w sposób znaczący 
ograniczają więc zarówno prawo wyborcze, 
jak i prawo czynne.   Ale czy wnioskodawcy 
przewidzieli taką oto sytuację, że :
Na przykład burmistrz  nie cieszący się  w 
drugiej kadencji poparciem społeczności  
po dwukadencyjności,  gdy nie może pełnić 
już funkcji burmistrza, będzie mógł jednak  
zostać zastępcą burmistrza i dalej  rządzić  
w mieście ku niezadowoleniu mieszkańców 
jako zastępca burmistrza, bo funkcja zastęp-
cy burmistrza nie podlega ograniczeniom 
zasady dwukadencyjności. 
W wyborach samorządowych w 2014r. po 
raz pierwszy głosowaliśmy w jednomanda-
towych okręgach wyborczych.  Taka zmiana 
ordynacji wyborczej objęła wszystkie gmi-
ny, poza miastami na prawach powiatu.  W 
wyborach samorządowych w 2018r. tylko w 
gminach do 20 tysięcy mieszkańców pozo-
stają jednomandatowe okręgi wyborcze, a 
w pozostałych samorządach wybory odby-
wać się będą na zasadach proporcjonalno-
ści.  Zamiarem partii rządzącej było całkowi-
te zniesienie jednomandatowych okręgów 
wyborczych, ale pod naciskiem różnych 

grup społecznych postawiono wycofać się 
z tej propozycji.  Przecież zwiększenie liczby 
gmin, gdzie obowiązują wybory proporcjo-
nalne może doprowadzić do upartyjnienia 
życia publicznego.  Ograniczenie wyborów 
większościowych daje większe szanse par-
tiom politycznym, które lepiej wypadają w 
wyborach proporcjonalnych, dysponując 
większym budżetem i lepszym zapleczem 
technicznym w zakresie organizacji kampa-
nii wyborczej.   Głosowanie większościowe 
zapewniało wyborcom bezpośredni wpływ 
na osoby wybierane jako ich przedstawicie-
le, co nie podobało się rządzącym   i prze-
sunięto ciężar wyboru na konkretną jedy-
nie słuszną partię polityczną i jej program.  
Wskazane zmiany w ustawie dotyczą samo-
rządów  -  czy to poprzez zmianę ich obo-
wiązków, czy to poprzez zmiany w sposobie 
wyborów władz samorządowych. Nie są to 
jednak jedyne zmiany, jakie zostały wprowa-
dzone w nowelizacji, ponieważ przeglądając 
je nie sposób nie zwrócić uwagi na nowe 
przepisy dotyczące, np. : zmian w ustawowej 
regulacji głosowań jawnych, mechanizmów 
ułatwiających mieszkańcom dostęp do in-
formacji dotyczących głosowań radnych. 
Ustanowiono zasadę, że głosowanie ma 
charakter jawny.  Przewidziano od tej zasady 
wyjątki, które dotyczą spraw osobowych, 
czyli  powołania na daną funkcję konkretnej 
osoby lub jej odwołania. 
Rozwiązania o charakterze głosowań jaw-
nych polegają na utrwaleniu wyników 
głosowania z wykorzystaniem urządzeń 
elektronicznych, transmisyjnych  i nagry-
wających. Niepotrzebne wydaje się obo-
wiązkowe wprowadzenie głosowania 
elektronicznego, które nie jest praktycznym 
rozwiązaniem w niewielkich samorządach.  
Decyzja w tym zakresie powinna zostać 
pozostawiona poszczególnym gminom   i 
opierać się na kalkulacji kosztów oraz ko-
rzyściach w postaci usprawnienia głoso-
wań.   Ustawowo uregulowano interpelacje 
i zapytania radnych.   Instytucja interpelacji 
i zapytań radnych jest pozytywną formą 
kontroli organu wykonawczego stosowaną 
przez radnego lub grupę radnych i dobrze 

się stało, że zyskała obecnie ustawową re-
gulację.  Szkoda jedynie , że ustawodawca 
projektując nowe regulacje, nie spowodo-
wał, by były one precyzyjniejsze i aby już 
od początku ich obowiązywania nie budziły 
wątpliwości interpretacyjnych.  Do waż-
nych zmian zaliczyć należy wprowadzenie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 
która przybrała podobny kształt  jak budżet 
obywatelski.  Ważną kwestią, która została 
uregulowana ustawowo, jest wymagana 
liczba mieszkańców zgłaszających projekt 
uchwały.  Jednym z rozwiązań ustawy z 11 
stycznia 2018 roku jest wprowadzenie obo-
wiązku transmitowania oraz utrwalania ob-
rad rad i sejmików.  Obrady rady gminy będą 
transmitowane i utrwalane za pomocą urzą-
dzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co należy 
uznać za dobry pomysł.   Nagrania obrad 
będą udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej gminy 
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.   
Od nowej kadencji, tj. od jesieni 2018 roku, 
przewodniczący rady gminy będzie  mógł 
wydawać polecenia służbowe pracownikom 
urzędu gminy, wykonującym zadania zwią-
zane z funkcjonowaniem rady gminy, komi-
sji i radnych.   Zgodnie z nowymi przepisami 
będzie wykonywał wobec nich uprawnienia 
zwierzchnika służbowego.  Ustawa nowe-
lizująca wprowadza ponadto drugą obok 
komisji rewizyjnej komisję ustawową, tj. 
komisję skarg, wniosków i petycji.  Tryb wy-
boru składu tej komisji jest analogiczny, jak 
w przypadku komisji rewizyjnej, co oznacza, 
że do swojego przedstawiciela w składzie tej 
komisji ma prawo każdy klub radnych.  Na-
leży zauważyć, że wymóg dla utworzenia 
klubu radnych został określony na minimum 
3 radnych.
Na bazie przytoczonych niektórych tylko 

przykładów rozwiązań ustawy szukanie 
odpowiedzi na pytanie:  Jakie będą skutki 
nowelizacji?  - nie jest łatwe, bo trudno jest 
dzisiaj to ocenić !   Na pewno nie służy jej 
tempo wprowadzanych zmian i to, że PiS nie 
rozumie samorządu, bo odbiera samorzą-
dom kompetencje i mnoży kontrole.    Tak 
poważne modyfikacje prawa wyborczego 
należy wprowadzać ostrożnie  i powoli, 
poprzedzić odpowiednimi konsultacjami  
społecznymi jak i prawnymi.  Z punktu wi-
dzenia samorządów nowelizacja pozostawia 
wiele niewiadomych, szczególnie w zakresie 
faktycznej organizacji wyborów.  Prawdopo-
dobnie skutkiem nowelizacji zgodnie z wolą 
PiS będzie ograniczenie wpływu lokalnych 
samorządowców, którzy będą wypierani ze  
struktur przez partie polityczne.  Istnieje w 
związku z tym powszechna obawa, czy sa-
morządy nie stracą swojej samodzielności.  
W Polsce samorząd ma wyjątkowo silną po-
zycję w różnych dziedzinach, podlega silnej 
kontroli obywateli, podlega drobiazgowemu 
nadzorowi instytucji państwowych, działa 
ściśle w ramach prawa. Polacy cenią samo-
rząd.   64 procent Polaków uważa, że w ich 
gminie lokalne władze przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących mieszkańców uwzględ-
niają ich głos  -  wynika z sondażu CBOS.   
Mimo manipulacji przy ordynacji wyborczej 
przez PiS, należy wierzyć , że tym razem jesz-
cze zwycięży samorząd.   Rozwój samorząd-
ności ma z założenia zapewnić coraz to szer-
szy dialog władz lokalnych z mieszkańcami 
i taki dialog faktycznie odbywa się w coraz 
większej liczbie gmin w powiecie dzierżo-
niowskim.  A jak wygląda dialog  władzy wy-
konawczej z mieszkańcami  w Bielawie.  Czy 
faktycznie można mówić o konsultacjach 
społecznych oraz o poważnym traktowaniu 
inicjatyw obywatelskich, zgłaszanych wnio-
sków, związanych z poprawą funkcjonowa-
nia miasta?   Czy rozmawia się z opozycją, np. 
na temat, jak prowadzić sprawy publiczne w 
mieście?    Jest to już inny  ciekawy temat, do 
którego na pewno wrócę.  Bo temat bardzo 
ważny, którego nie można pominąć.  

Adam Pajda
Radny Rady Miejskiej Bielawy

Policjanci z bielawskiego 
komisariatu odzyskali rower 

wraz przyczepką i jej zawartością 
o wartości 6500 złotych, który 

został skradziony na Dniach 
Dzierżoniowa!

Bielawscy funkcjonariusze ustalili 
dane złodzieja, który w trakcie Dni 
Dzierżoniowa ukradł rower marki 
kellys, wraz z przyczepką dla dzie-
ci i pozostawionymi w niej rzecza-
mi. Mężczyzna już usłyszał zarzut a 

26 maja w trakcie obchodów Dni 
Dzierżoniowa na terenie OSiR 
skradziono rower marki kellys, z 
przyczepką do przewozu dzieci i 
pozostawionymi przedmiotami. 
Pokrzywdzona wyceniła stratę 
na kwotę nie mniejszą niż 6500 
złotych. Policjanci z bielawskiego 
komisariatu ustalili dane sprawcy 
i miejsce przechowywania łupu. 
Już dwa dni po kradzieży amator 
cudzej rzeczy został zatrzymany i 
odzyskano rower wraz całą resztą. 
47 letni mieszkaniec naszego po-
wiatu już usłyszał zarzut a mienie 
wróciło do swojego właściciela. 
Przypomnijmy, że za kradzież gro-
zi kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

Zdarzenia
31 maja 2018r. po 13:00, w Tuszy-
nie doszło do zdarzenia drogowe-
go. Kierujący motocyklem suzuki, 
26-letni mężczyzna nie dostoso-
wał prędkości do warunków ru-
chu, nie zapanował nad pojazdem 
i doprowadził do zderzenia z po-
jazdami bmw prowadzonym przez 
19-latka, następnie volvo, którym 
kierowała 37 letnia kobieta. Nikt 
nie doznał poważniejszych obra-
żeń. Na sprawcę nałożono dwa 
mandaty karne, gdyż poza tym, 
że był sprawcą kolizji nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem, którym się poruszał.

Około 13:30 1 czerwca, na ulicy 
Piastowskie w Piławie Górnej do-
szło do zdarzenia drogowego. 
Kierujący rowerem 10 – letni chło-
piec, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu 59-latkowi prowadzą-
cemu renault, doprowadzając do 
zderzenia bocznego. Nikt nie do-
znał poważnych obrażeń. Z uwagi 
na wiek sprawcy odstąpiono od 
zastosowania środków karnych.

Przed północą 1 czerwca, w Prze-
rzeczynie Zdrój doszło do zdarze-
nia drogowego. Nieustalony kie-
rujący włączając się do ruchu, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
50-latkowi prowadzącemu merce-
desa, który w wyniku gwałtowne-
go hamowania stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał do rowu 
doprowadzając do wywrócenia 
pojazdu. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzić będą dzierżoniow-
scy wykroczeniowcy.

31 maja dyżurny komisariatu poli-
cji w Bielawie otrzymał zgłoszenie, 
iż w Pieszycach w wyniku gwał-
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Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca w kraju manipulowała 
przy ordynacji wyborczej, która będzie obowiązywała w czasie najbliższych 

wyborów samorządowych, planowanych między 16 października 
a 16 listopada 2018 roku?
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Pierwszy krok w drodze do zdrowia
Tosia już w USA. Przed nią szereg operacji i rehabilitacji

Kiedy drukuje się ten numer DDZ24.eu, Tosia właśnie przechodzi pierwszą operację Stanach Zjednoczonych. 
Tuż przed zabiegiem, dr Feldmann  powiedział że najmniejszym zmartwieniem jest umieszczenie jej biodra 
we właściwym miejscu. To początek drogi Tosi do tego, by stanąć na własne nogi i normalnie chodzić. 
Szansę dostała dzięki Wam!

BIELAWA
DZIERŻONIÓW

PIESZYCE

Ogromna kwota ponad miliona złotych 
potrzebnych na operacje, rehabilitacje 
i półroczny pobyt dziewczynki wraz 
z opiekunami w USA została zebrana 
dzięki potężnemu zaangażowaniu lo-
kalnego środowiska i wielu ludzi do-
brej woli w Polsce i na świecie. Od 1 
czerwca Tosia jest już w Stanach Zjed-
noczonych.
- Jesteśmy już po konsultacjach u dok-
tora Feldmanna, jestem trochę spokoj-
niejsza, ale martwię się o przebieg ope-
racji, znieczulenie i samopoczucie Tosi 
po operacji - Mówi Martyna Murczak, 
mama Tosi.
Kiedy drukuje się ten numer DDZ24.
eu, Tosia przechodzi pierwszą z trzech 
planowanych operacji.  To operacja le-
wej strony od bioderka po stópkę. PO 
niej ma być około 5 dni w szpitalu. Po 
operacji będzie umieszczona w gipsie, 
najprawdopodobniej na 16 tygodni. 
Kiedy nóżka wygoi się, będzie decyzja 
o kolejnych krokach - operacjach i re-
habilitacji.
Sam pobyt półroczny w Stanach kosz-
tował będzie rodzinę Tosi ponad 100 
tysięcy złotych. Resztę z uzbieranej 
sumy pochłoną operacje i rehabilitacja. 
Najważniejsze, by wszytko się udało. 
Bardzo trzymamy kciuki i będziemy 
Was informować o tym, jak wygląda 
dalsza część podróży życia Tosi na bie-
żąco.
(PXL)

Jak szybko ten czas leci i myślę, że nie tylko dla mnie. 
Jakże niedawno pisałem felieton, a tu już trzeba pisać 
następny, bo jak nie, to zaraz będzie ponaglenie na 
poczcie. Ja to mam nie tak dużo do napisania, ale pan 
Adam, po sąsiedzku, ma do zapisania całą stronę. Jak 
on to robi? – podziwiam. 

Mimo, że jeździłem po Bielawie w poszukiwaniu jakie-
goś specjalnego natchnienia do pisania, to jakoś tego 
natchnienia nie znalazłem. Wróciłem z przekonaniem, 
że chyba już wszystko napisałem, co mogłoby zainte-
resować potencjalnego Czytelnika, choć to dopiero 
niewiele ponad dziesięć artykułów. A może wybrać się 
do Pieszyc, albo do Dzierżoniowa i tam szukać weny? 
No, ale póki co, jestem tu, gdzie jestem i tu też jest 
ciekawie. Było przecież  kilka wydarzeń, które warto 
odnotować.

Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w Bielawie była 
sesja Rady Miejskiej. Choć solennie obiecywałem sobie 
po tej marcowej z 2017 roku, że już więcej tam moja 
noga nie postanie, to jednak mając na uwadze to, że 
stały w uczuciach czasem nie jestem, nawet nie wiem 
jak to się stało, że i na tej ostatniej sesji się znalazłem. 
Wytrzymałem całą godzinę i tym razem całkiem kultu-
ralnie. Nawet było mi miło, bo, co niektórzy podcho-
dzili do mnie, aby się ze mną przywitać, nawet ci, o któ-
rych co nieco i nie całkiem przychylnie udało mi się w 
tej kadencji napisać. Nawet podano mi do podpisania 
listę obecności, co pozostanie przecież w archiwach. 
Nie będę wszystkiego opisywał, co tam się działo, bo 
się na tym nie znam, ale odniosłem wrażenie, że jest ja-

koś nerwowo. Pierwsze głosowanie radnych, po umo-
ralniającej mowie burmistrza, w której stwierdził on, że 
kto nie zagłosuje „za”, ten będzie przeciw… Bielawie, 
dało wynik 10:10. I tu miałem problem – którzy radni 
byli tymi dobrymi, a którzy tymi złymi? 

Może jednak warto było zostać, bo potem Wysoka 
Rada została poinformowana, że powstał nowy klub 
radnych – „Inicjatywa Dla Bielawy”. No i już jest nawet 
pierwszy projekt uchwały nowego klubu, a mianowi-
cie - zlikwidować opłatę za psa. Nie wiem, co na to psy, 
ale myślę, że się ucieszyły. 

Na następne posiedzenie Rady chyba też się wybiorę, 
jak nie zapomnę, bo mają odwoływać Przewodniczą-
cego Rady, który według burmistrza stoi po tej dobrej 
stronie. Ciekawi mnie stanowisko burmistrza, jego wy-
powiedź w tej materii i mina po głosowaniu. Szkoda, że 
nie widziałem miny burmistrza, gdy odwoływał pana 
Adama Domagałę, panią Małgorzatę Greiner i pana 
Marcina Raka. Nosił wilk razy kilka – ponieśli i wilka. A 
zresztą panu Zbigniewowi Draganowi i tak już chyba 
nie chce się być tym przewodniczącym, skoro nie tak 
przecież dawno sam zrezygnował z tej funkcji, chociaż 
tylko, co prawda, na jeden dzień. 

To było w środę, a w czwartek było Boże Ciało. Oczywi-
ście i u nas była procesja, choć szła już inną trasą, od-
kąd zmieniono ulicę generała Berlinga na ulicę genera-
ła Andersa. Ludzi na procesji w naszej parafii była moc, 
choć nie wszyscy dotrwali do ostatniego ołtarza, który 
był przy grocie Matki Bożej przy kościele, a to zapewne 
ze względu na upał w tym dniu. Dumnie prezentowała 

się nasza Straż Miejska, bacznie pilnując, aby procesja 
szła wyznaczonymi ulicami i nie pobłądziła. Dawniej 
tego nie było. Nikt procesji nie pilnował, a i ludzi było 
więcej. Ale te pomarańczowe kamizelki robotników 
służb drogowych z logo Parafialnej Grupy Rowerowej 
„Wiraż”, w których panowie nieśli feretrony, jakoś mi 
ostatnio nie pasują w procesji, choć sam kiedyś w ta-
kiej procesji feretron niosłem. Grupy rowerowej „Wiraż” 
już nie ma, skoro parafia nie organizowała w tym roku 
nawet rowerowej pielgrzymki do Częstochowy, co 
było tradycją od 2004 roku. Czas najwyższy, aby ksiądz 
proboszcz na poważnie zajął się asystą kościelną i 
stworzył w parafii coś na miarę współczesności w zgo-
dzie z duchem religijnym, tradycją i folklorem. A może 
w nowych księżach, którzy po skończeniu seminarium 
i wyświęceniu na prezbiterów, przyjdą pod koniec 
czerwca do naszej parafii, objawi się jakiś reformator 
na miarę Michała Anioła? Chciałbym tego jeszcze do-
czekać. 

A w piątek Dzień Dziecka i uroczyste otwarcie Pum-
tracka, wymyślonego w ramach Budżetu Obywatel-
skiego przez obywatela Bielawy pana Mariusza Grysia. 
Sam pan Mariusz podobno nie mógł być na otwarciu, 
ale godnie zastąpił go w tym sam burmistrz pan Piotr 
Łyżwa. Ja też nie mogłem być, bo byłem na rybach 
na naszym zbiorniku. Ale wcześniej przetestowałem 
ten tor na składaku, choć chyba jechałem w odwrot-
ną stronę, niż powinno się jechać i stąd może było tak 
ciężko i tak strasznie. Na szczęście nikogo oprócz mnie 
nie było. Może byłoby inaczej, gdybym przeczytał in-

strukcję obsługi, ale bałem się doczytać, że może skła-
daki nie są na ten tor wpuszczane. 

Panu Mariuszowi Grysiowi kolejny raz gratuluję pomy-
słu i determinacji w doprowadzeniu do jego wykona-
nia, po roku od zakwalifikowania projektu do realizacji. 

Wspomniawszy o rybach i zbiorniku „Sudety”, czy jak 
kto woli – „Jeziorze Bielawskim”, wrócę jeszcze do sesji 
RM i pytania skierowanego do burmistrza przez radne-
go Rafała Kuśmierka w kwestii kosztów ponoszonych 
na utrzymanie całego tego sztandarowego dla Biela-
wy obiektu, mając na uwadze logo miasta ze strony 
internetowej – „Biznes mamy w naturze”. Burmistrz nie 
potrafił odpowiedzieć na to pytanie ad hoc i odesłał 
radnego do procedury. Pytanie było podchwytliwe, 
bo po odpowiedzi padłoby zapewne następne – jakie 
dochody ma miasto z „Jeziora Bielawskiego” i mit o 
„Biznesie w naturze” rozpadłby się w gruzy na oczach 
Wysokiej Rady, zgromadzonych miejskich urzędników 
i przybyłych gości – mieszkańców Bielawy. 

A życzenia? Jak zawsze DOBRZE ŻYCZĘ wszystkim, a 
w szczególności tym, którzy przedkładają interes spo-
łeczny nad interes własny. Może to właśnie radny Rafał 
Kuśmierek? Może obywatel Mariusz Gryś? A może na-
wet sam burmistrz Piotr Łyżwa?

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Taki miszmasz Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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townego hamowania kierującego 
autobusem doszło do wywrócenia 
pasażerki. Przybyli na miejsce zda-
rzenia funkcjonariusze ustalili, że 
64 letnia kobieta wywróciła się w 
wyniku utraty równowagi, jednak 
nie było to spowodowane stylem 
jazdy kierowcy autobusu. Kobieta 
została zabrana przez pogotowie 
a zdarzenie nie nosiło znamion 
czynu zabronionego.

31 maja dyżurny Komendy Powia-
towej Policji otrzymał zgłoszenie, 
że w Dzierżoniowie na ul. Koperni-
ka mężczyzna, wskoczył do rzeki. 
Został wyciągnięty przez straż po-
żarną.W związku z odniesionymi 
obrażeniami zabrany przez karet-
kę pogotowia.

Dzierżoniowscy policjanci 
zatrzymali złodzieja hulajnogi 

Dzierżoniowscy policjanci, ustalili 
dane złodzieja, który dokonał kra-
dzieży na szkodę jednego z mar-
ketów na terenie naszego miasta. 
Został on zatrzymany i już usłyszał 
zarzut.

12 maja na terenie jednego z 
dzierżoniowskich marketów do-
szło do kradzieży hulajnogi kawa-
saki wartości 599 złotych. Funk-
cjonariusze miejscowej jednostki 
policji ustalili amatora cudzej wła-
sności i zatrzymali go. Okazał się 
nim 37 letni mieszkaniec naszego 
powiatu. Mężczyzna usłyszał za-
rzut i grozi mu kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Zwracamy się z prośbą, aby nie do-
konywać zakupu różnego rodzaju 
przedmiotów od przypadkowych 
osób. Mogą one pochodzić z kra-
dzieży. W ten sposób dajemy pra-
cę złodziejom, a sami stajemy się 
paserami.

W miniony weekend policjanci 
zatrzymali trzy osoby, które 

posiadały przy sobie narkotyki. 
Zabezpieczono blisko 90 porcji 

tych substancji
W ciągu ostatnich trzech dni po-
licjanci ujawnili marihuanę i me-
fedron u trzech mieszkańców po-
wiatu dzierżoniowskiego. Środki, 
których posiadanie jest zabronio-
ne zostały zabezpieczone a dalsze 
postępowanie w tej sprawie pro-
wadzić będą dochodzeniowcy.

Funkcjonariusze policji z powia-
tu dzierżoniowskiego w miniony 
weekend zatrzymali trzech męż-
czyzn, którzy posiadali przy sobie 
narkotyki. Wszystkie trzy osoby 
zamieszkują na naszym terenie. 
Pierwszy wpadł 19 latek. 25 maja 
policjanci ujawnili przy nim blisko 
15 porcji mefedronu. Następnego 
dnia bielawscy policjanci zatrzy-
mali do kontroli pojazd kierowany 
przez 25 latka. W samochodzie po-
licjanci znaleźli marihuanę.

27 maja funkcjonariusze podjęli 
interwencję wobec grupy mło-
dzieży. W jej trakcie okazało się, 
że wśród legitymowanych jest 

41. Dni Bielawy

Od 1 do 3 czerwca bielawianie bawili się na 41. 
już Dniach Bielawy. Tegoroczne świętowanie, 
jak co roku, rozpoczął koncert w kinoteatrze 
MOKIS. W muzyczny klimat dni miasta, w piątek 
1 czerwca wprowadził gości oczywiście bielaw-
ski zespół ERATO, który wykonywał piosenki z 
repertuaru Jacka Kaczmarskiego oraz Przemy-
sława Gintrowskiego.

Dwudniowy festyn rekreacyjno-sportowy nad 
Jeziorem Bielawskim rozpoczął się w sobotę 2 
czerwca od barwnych występów artystycznych 
dzieci i młodzieży ze Spółdzielczego Centrum 
Kultury i Studia Piosenki i Tańca FART. Następ-
nie bielawianie obejrzeć mogli widowiskowe 
pokazy tańca hip-hop w wykonaniu BWA BRE-

AKERS. Nie zabrakło także lokalnych artystów, 
tj. BIELAWSKIE DZIOŁCHY, KUBA DANCE STUDIO 
czy BIELAWSKA KAPELA. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru był Jacek Stachurski z zespołem oraz 
TEDE. Na koncertach gwiazd bawiła się bardzo 
licznie zgromadzona publiczność.

W niedzielę od godziny 14.00 nad jeziorem 
obejrzeć można było niełatwą sztukę fryzjerską 
w wykonaniu uczniów Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przediębiorczości w Bielawie. Jak 
na rodzinną niedzielę przystało, obok fontanny 
odbywały się także tego dnia potyczki rodzin-
ne z nagrodami.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół 
ŁOBUZY, SARSA i GOLEC uORKIESTRA, którzy 

obchodzili w tym roku jubileusz 20- lecia. Ofi-
cjalne gratulacje wręczył artystom ze sceny 
burmistrz Piotr Łyżwa.

Warto dodać, że przez cały miniony weekend, 
bielawianie i turyści korzystać mogli z szere-
gu atrakcji towarzyszących, tj. rowery wodne, 
kajaki czy wakeboard. W niedzielę na molo od-
bywał się także dziecięcy plener malarski, zor-
ganizowany w ramach obchodów przypada-
jącego w tym roku jubileuszu 45-lecia Jeziora 
Bielawskiego.
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Procesja Bożego Ciała w Bielawie

Ulicami miast przeszły procesje 
z  Najświętszym Sakramentem 
w Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej. Wierni w 
ten sposób wspominają Ostat-
nią Wieczerzę i Przeistoczenie 
chleba i wina w Ciało i Krew Je-
zusa Chrystusa. Boże Ciało jest 
świętem ruchomym, w przy-
szłym roku będziemy je obcho-
dzić  20 czerwca.
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18-latek posiadający przy sobie 
marihuanę. To był początek jego 
problemów. W wyniku przeszu-
kania zajmowanych przez niego 
pomieszczeń mieszkalnych na-
trafiono na kolejne woreczki z 
zawartością suszu roślinnego. Ich 
badanie potwierdziło, że były to 
narkotyki.

Obecnie policjanci nadal szczegó-
łowo wyjaśniają okoliczności tej 
sprawy. Sprawdzają m.in. źródło 
pochodzenia zabezpieczonych 
środków odurzających i czy do-
szło do innych przestępstw zwią-
zanych z przestępczością narkoty-
kową.

Przypomnijmy, że za posiadanie 
narkotyków grozi kara do 3, a gdy 
przedmiotem przestępstwa jest 
ich znaczna ilość, nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Natomiast 
handel narkotykami zagrożony 
jest karą do 8, a gdy w grę wcho-
dzi ich znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Dzięki zaangażowaniu 
dzielnicowego udało się uzyskać 

środki na doświetlenie skweru na 
osiedlu Jasnym w Dzierżoniowie

Do dzielnicowego st. asp. Paw-
ła Szobra zgłosili się lokatorzy 
jednego z bloków osiedla Jasne-
go w Dzierżoniowie, z prośbą o 
wsparcie przy uzyskaniu środków 
na doświetlenie przy ich miejscu 
zamieszkania. Dzięki zaangażo-
waniu funkcjonariusza dziś miesz-
kańcy mogą się cieszyć z nowej 
latarni.

Mieszkańcy jednego z bloków 
na osiedlu Jasnym zgłosili się do 
dzielnicowego st. asp. Pawła Szo-
bra, z prośbą o wsparcie przy uzy-
skaniu środków na sfinansowanie 
dodatkowego oświetlenia przy 
ich bloku. We wskazanym miejscu 
w godzinach wieczorowo nocnych 
miała gromadzić się młodzież, któ-
ra kryjąc się w mroku zakłócała ład 
i porządek. Funkcjonariusz policji 
poinformował o zaistniałym pro-
blemie radnego Jarosława Rud-
nickiego.

Wspólne działanie dało efekt. 
Urząd Miasta przeznaczył środ-
ki na dodatkową latarnię, którą  
mogą się już cieszyć mieszkańcy.

Tylko w ciągu jednego dnia 
policjanci zatrzymali trzy osoby, 

które posiadały przy sobie 
narkotyki

Policjanci ujawnili marihuanę i 
amfetaminę u trzech mieszkań-
ców powiatu dzierżoniowskiego 
podczas policyjnych działań ukie-
runkowanych na zwalczanie prze-
stępczości narkotykowej.

Funkcjonariusze policji z powia-
tu dzierżoniowskiego zatrzymali 
trzech mężczyzn, którzy posiadali 
przy sobie narkotyki. Wszystkie 
trzy osoby zamieszkują na naszym 
terenie i są w wieku od 18 do 39 
lat. Do zatrzymań doszło w trakcie 
działań przeprowadzonych na te-

dalej str 12

24. Dzierżoniowskie Prezentacje - fotorelacja
41. Dni Dzierżoniowa i 24. Dzierżoniowskie Prezentacje rozpoczęły się punktualnie o 
godzinie 13. Dzierżoniowskie Prezentacje są cyklicznym wydarzeniem promującym 
gospodarkę Ziemi Dzierżoniowskiej, wytwarzane u nas produkty i oferowane usługi. 
To przestrzeń do pokazywania tysiącom odwiedzających swojej oferty i możliwość 

nawiązywania kontaktów biznesowych, a dla przedsiębiorców rozpoczynających lub 
otwierających swoje nowe biznesy to również najlepsza forma reklamy. Równolegle 
odbywały się również Dni Dzierżoniowa, których gwiazdami były Patrycja Markow-
ska i Perfect w sobotę oraz Andrzej Piaseczny i Dawid Kwiatkowski w niedzielę.
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Raport
policyjny

renie miasta, a ukierunkowanych 
na zwalczanie przestępczości nar-
kotykowej. W trakcie wykonywa-
nych czynności policjanci zabez-
pieczyli marihuanę i amfetaminę.

Obecnie policjanci nadal szczegó-
łowo wyjaśniają okoliczności tej 
sprawy. Sprawdzają m.in. źródło 
pochodzenia zabezpieczonych 
środków odurzających.

Przypomnijmy, że za posiadanie 
narkotyków grozi kara do 3, a gdy 
przedmiotem przestępstwa jest 
ich znaczna ilość, nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Natomiast 
handel narkotykami zagrożony 
jest karą do 8, a gdy w grę wcho-
dzi ich znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Trzy dni – trzech pijanych 
kierowców

W ciągu trzech dni policjanci po-
wiatu dzierżoniowskiego zatrzy-
mali trzech nietrzeźwych kierują-
cych. Dwóch z nich miało ponad 2 
promile alkoholu we krwi! Za jaz-
dę na „podwójnym gazie” oprócz 
utraty prawa jazdy i grzywny grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolno-
ści.

Od 21 do 23 maja na drogach po-
wiatu dzierżoniowskiego policjan-
ci zatrzymali trzech nietrzeźwych 
kierujących.

Pierwszy wpadł 21 maja. 34-let-
ni mężczyzna kierował skuterem 
mając 1, 47 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Kolejne-
go nietrzeźwego kierowcę zatrzy-
mali policjanci z Bielawy. 22 maja 
został zatrzymany do kontroli 
24-letni kierowca forda. Badanie 
alkomatem dało wynik 2,12 pro-
mila. Dzień później dzielnicowi z 
Posterunku Policji w Niemczy za-
trzymali 44-letniego mężczyznę, 
który będąc w stanie nietrzeźwo-
ści kierował samochodem marki 
volkswagenem po drodze publicz-
nej. Jego wynik to 2,05 promila.

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

Apelujemy o rozwagę, gdyż jaz-
da w takim stanie stanowi realne 
zagrożenie dla życia, lub zdrowia 
samego kierującego, jak i innych 
uczestników ruchu!

CODZIENNIE
na naszym portalu

www.ddz24.eu

„Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” - kampania 
informacyjno-edukacyjna Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

W środę 16 maja członkowie „Stowarzyszenia Ziemia Dzier-
żoniowska”, do którego należy również Bielawa, podpisali 
umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Unikalne 
piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” – kampa-
nia informacyjno-edukacyjna”. Projekt realizowany jest w 
oparciu o Partnerstwo „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżo-

niowska”, pełniącego rolę Lidera i Partnerów – jednostek 
samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego 
będących członkami Stowarzyszenia następujących gmin: 
Bielawa, Dzierżoniów, Miejska Dzierżoniów, Pieszyce oraz 
powiat dzierżoniowski.

Projekt obejmuje dwa działania:
Kampanię informacyjną - obejmującą przygotowanie materia-
łów filmowych, wydawnictw, ulotek, plakatów i informacji pra-
sowych oraz ich publikację w regionalnych i lokalnych mediach. 
Dodatkowo zaplanowano wykorzystanie reklamy na środkach 
masowego transportu oraz banerów zewnętrznych. 

Kampanię edukacyjną - w tym:
1) cykl 12 konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci szkół pod-
stawowych (11 gmin),
2) konkurs filmowy dla młodzieży szkół średnich z czterech po-
wiatów, 
3) cykl 13 konferencji dla młodzieży studiującej i osób dorosłych.

Głównym celem realizacji Projektu jest zapobieganie wyginięciu 
najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu 
Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą 
ochroną gatunkową, poprzez zapobieganie powstawania szkód. 

Celami szczegółowymi są:
1) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa  dolnośląskiego 
w aspekcie zasobów przyrodniczych Gór Sowich.
2) Wzrost świadomości o zagrożeniach środowiska naturalnego 
w obszarze Gór Sowich.
3) Wzrost świadomości o skutkach zanieczysz-
czenia powietrza, w szczególności niskiej emi-
sji, na środowisko naturalne i o wynikających z 
tego zagrożeniach.
4) Wzrost świadomości o skutkach zanieczysz-
czenia środowiska odpadami, w szczególności 
komunalnymi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020.

Budżet Projektu:
Wartość projektu: 1 029 900,- PLN, 
Wartość dofinansowania ze środków UE: 875 
415,- PLN.
Zakończenie realizacji projektu planuje się w 
grudniu 2019 r.
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Pieszyce

Po co porzucać w stresie i po zmroku, gdy 
można je w pełni legalnie i bezpłatnie od-
dać? Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
odbędzie się w piątek 15 czerwca, a każdego 
dnia możecie również skorzystać z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Bie-
lawskiej.
Proste, prawda?
Przed nami kolejna okazja do bezpłatnego oddania 
odpadów wielkogabarytowych, które zalegają u Pań-
stwa w domu, w garażu, na strychu bądź w piwnicy. 
Najbliższa okazja już w piątek 15 czerwca 2018 r.

Gmina Pieszyce wraz z ECO Ekologiczne Centrum 
Odzysku organizują już drugą w tym roku zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych. Jak zawsze wszystkie 
przedmioty, których chcą się Państwo pozbyć, muszą 
zostać wystawione przed posesję bądź przy pojemni-
kach na śmieci do godziny 6:30 w dniu zbiórki, dlate-
go zalecane jest zrobienie tego dzień wcześniej (tj. 14 
czerwca 2018 r.)

Co można wystawić podczas zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych:

- meble, tapczany, fotele, krzesła, dywany, wózki dzie-
cięce, materace, wyposażenie wnętrz, opony od sa-
mochodów osobowych oraz kompletny sprzęt elek-
troniczny.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości i pozbycia 
się w sposób legalny, bezpłatny i bezstresowy odpa-
dów wielkogabarytowych.

Przypominamy również o możliwości bezpłatnego 
oddawania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów przy ulicy Bielawskie 6.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 
17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 
możecie Państwo oddać m.in.:

- odpady poremontowe i budowlane (300 kg mie-
sięcznie),

- odpady zielone – w tym m.in. gałęzie drzew i krze-
wów, liście, kwiaty, skoszona trawa – 100 kg jednora-
zowo,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lo-
dówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalku-
latory itp.

Nie jesteś pewien, czy możesz oddać swoje odpady? 
Zadzwoń i upewnij się.

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku, ul. Bielawska 6, 
58-250 Pieszyce, tel.: 74-836-53-50

Nie wyrzucaj do rowu / lasu / w krzaki / w polach. Od-
daj do PSZOku. Bezpłatnie

IV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
z okazji Dnia Dziecka w Gogolinie

Dnia 26 maja w Gogolinie odbył się IV Międzynaro-
dowy Turniej Zapaśniczy w stylu wolnym z okazji 
Dnia Dziecka. Dziewczęta i chłopcy startowali w 
kategorii wiekowej młodziczki, młodzicy (ur. 2004-
2006) oraz kategorii ,,dzieci” roczniki 2007-2010.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SOWA Pieszy-
ce reprezentowały: Wiktoria Szeliga kat 46kg  oraz 
Natalia Zając kat 62kg uczennice Szkoły Podsta-

wowej nr 1. Bardzo dobrze spisała się w walkach 
eliminacyjnych Natalia Zając, która wygrała trzy 
walki i dotarła do finału. W finałowej zaciętej walce 
rywalka okazała się lepsza. Natalia musiała zado-
wolić się srebrnym medalem. Wiktoria Szeliga wy-
walczyła III miejsce wygrywając dwie walki.  

Wyjazd współfinansowany byl ze środków Urzędu 
Miasta w Pieszycach.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Wojtek Święch 23.05.2018    godz. 15:08   waga 4560 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 :)

Oliwia Samosenek 23.05.2018 waga 3700 g.  dł. 57 Olaf Zeller 24.05.2018    godz. 20:55   waga 3470 g.  dł. 55

Bartek Kaszuba 24.05.2018    godz. 10:40   waga 3510 g.  dł. 58 Dominik Gomółka 27.05.2018    godz. 14:15   waga 2820 g.  dł. 53 Nadia Dudek 03.06.2018    godz. 00:01   waga 2820 g.  dł. 55

Bartuś Czekaj 02.06.2018    godz. 11:20   waga 2980 g.  dł. 52 Jakub Czarnik 01.06.2018    godz. 20:00   waga 4550 g.  dł. 61 Leon Popiel 02.06.2018    godz. 2:30   waga 3740 g.  dł. 57

Oluś Fydrych 01.06.2018    godz. 13:15   waga 4030 g.  dł. 62

Dalszy etap prac na ulicach Sobieskiego i Chrobrego
Trwa przebudowa ulic Sobieskiego 
i Chrobrego w Bielawie. Prace idą 
zgodnie z harmonogramem i wiele 
wskazuje na to, że inwestycje zostaną 
ukończone w terminie. Na ulicy Chro-
brego na ukończeniu jest budowa 
chodników, a obecnie rozpoczyna się 
wylewanie masy asfaltowej. Wymie-
niono już także system oświetlenia 
drogi. 

Inwestycja, której koszt wyniesie 
około 1,4 mln złotych, powinna się 
zakończyć do 31 lipca. Natomiast na 
terenie ulicy Sobieskiego trwa ukła-
danie krawężników, budowa chod-
ników i parkingów. W dalszym etapie 
nastąpi wylewanie nowej masy asfal-
towej. Tutaj prace, których koszt się-
gnie około 1,8 mln złotych, mają się 
zakończyć do 30 czerwca.

BIELAWA
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TOZD w czerwcu
Przed wakacyjna przerwą Towarzystwo Oświato-
we Ziemi Dzierżoniowskiej proponuje wiele cie-
kawych spotkań – w tym taneczne, kulturalne i 
naukowe. Nie zabrakło tez oferty wycieczkowej.

Członkowie Towarzystwa Oświatowego w czerw-
cu spotkają się na tańcach dwukrotnie - 5 i 12. 
Oba spotkania ruszają o godz. 18.00  w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury.

Wykładowa oferta to spotkanie z „Kaskaderami 
literatury”, które zafunduje słuchaczom Sebastian 
Runowicz – polonista I Liceum Ogólnokształcące-
go w Dzierżoniowie. Chętnych, by się „zdarzyć” z 
literacką rzeczywistością zapraszamy 7 czerwca o 
godz. 16.00 do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Dzierżoniowie (Rynek 2). Nie zabraknie 
także spotkania ze sztuką, a dokładnie sztuka pla-
katu. Opowie o niej 14 czerwca Patrycja Mazurek. 
Początek o 16.00 w DOK-u. 21 czerwca o tej samej 
porze i w tym samym miejscu zaplanowano spo-
tkanie: „Aktywność w każdym wieku, sposobem 
na życie”. Wykład wygłosi Agnieszka Łukacz.

Bogata jest również czerwcowa oferta wyjazdo-
wa Towarzystwa. Pierwsza wycieczka - 9  czerwca 
– to dwudniowy pobyt na ziemi kaliskiej.  Uczest-
nicy będą w Kaliszu, Gołuchowie, Opatówku, 
Russowie, Ostrowie Wielkopolskim i Antoninie 
(szczegóły wyjazdów na spotkaniach). 15 czerw-
ca - wyjazd do Góry.  To ostatnie miasto, które 
członkowie Towarzystwa odwiedzają w ramach 
programu „Poznajemy  stolice  powiatów dol-
nośląskich”.  Natomiast 20 czerwca zapraszamy 
na kolejny spacer. Tym razem będzie z Przełęczy 
Tąpadła stokiem Raduni do Słupic. Organizator 
zapewnia transport i przewodnika.  Szczegóły na 
spotkaniach.

Artystyczne zakończenie sezonu
Zapraszamy 10 czerwca na artystyczne zakoń-
czenie sezonu zespołów i sekcji działających przy 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. ARA-end tra-
dycyjnie odbędzie się na parkingu przy DOK-u.

W wydarzeniu wezmą udział  sekcje i zespoły 
Amatorskiego Ruchu Artystycznego, działające-
go przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Na 
estradzie zaprezentują się sekcje taneczne i wo-
kalne. Towarzyszyć wydarzeniu będą wystawy 
plastyczne, haftu i rękodzieła oraz pokazy modeli 
samochodowych. Nie zabraknie malowania twa-
rzy dla najmłodszych, warsztatów (m.in. biżuterii, 
ceramiki, plastycznych). Wszyscy występujący 
otrzymają słodki upominek, a na najmłodszych 
czeka dmuchaniec – zjeżdżalnia z nieodpłatną 
możliwością korzystania.
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1 czerwca w Bielawie oficjalnie otwarty zo-
stał tor rowerowy typu Pumptrack. Obiekt 
sportowy, który powstał w rejonie ulicy 
Włókniarzy, został zrealizowany w ramach 
ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Bielawa. W uroczystym otwarciu 
toru z okazji Dnia Dziecka wziął udział, 
oprócz miłośników rowerowej zabawy 
także pomysłodawca toru, Mariusz Gryś.

Otwarcie toru połączone zostało z poka-
zem jazdy przygotowanym przez profe-
sjonalnych zawodników. Oprócz tego na 
dzieci i młodzież czekały warsztaty nauki 
jazdy po torze, które przeprowadzili wy-
kwalifikowani instruktorzy. Zabawa była re-
welacyjna, niestety ze względu na deszcz, 
nie mogła potrwać zbyt długo.

REKLAMA

Powiatowy Konkurs Matematyczno - Historyczny
W Podstawowej Szkole Społecznej STO w Bielawie 23 maja toczyły się zmagania naukowe w Powiatowym Konkursu Matematyczno - 
Historycznym z elementami Przyrody.

Do rywalizacji stanęło 7 drużyn ze szkół podsta-
wowych naszego powiatu. Każdy z zespołów 
liczył 4 osoby po jednej z klasy 4, 5,6 i 7. Kon-
kurs składał się z dwóch cześć. Pierwsza z nich 
polegała na zdobyciu punktów za poprawne 
wykonanie zadań na poszczególnionych stano-
wiskach. Polecenia były przeróżne i dotyczyły 

zarówno wiedzy teoretycznej jaki praktycznej. 
Spośród powierzonym drużynom zadaniom 
można było wyszczególnić: ułożenie równania 
matematycznego z patyczków, uporządkować 
z poszczególnych elementów obwody elek-
tryczne, tak aby działały czy posegregować w 
odpowiedni sposób kontynenty ,aby powstała 

mapa świata wraz z ważnymi miejscami. Kolej-
nym etapem był test, który każdy z uczestników 
wypełniał indywidualnie.
Po zsumowaniu punktów wyłoniono 3 zwycię-
skie drużyny:

•	 III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Olesznej

•	 II miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddzia-
łami Gimnazjum w Bielawie

•	 I miejsce Podstawowa Szkoła Społeczna STO 
w Bielawie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Pumptrack został otwarty!


