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ŁAGIEWNIKI - NIEMCZA - PIESZYCE - PIŁAWA GÓRNA

W najbliższych dniach rozpocznie się budowa tzw. „nowej strefy wejściowej” na te-
ren Jeziora Bielawskiego. Chodzi o budynek byłej portierni przy ul. Wysokiej. Koszt 
to 2 miliony 900 tysięcy złotych!

Prawie 3 mln zł na portiernię

BIELAWA

7Więcej czytaj na

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

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorek w zapasach należy do Pauliny Martyki. Zawodniczka MULKS 
Junior Dzierżoniów rywalizowała ze 175 zawodnikami z 50 klubów z klubów z Polski. Nasza zapaśniczka 
stoczyła trzy zwycięskie pojedynki, które dały jej tytuł Mistrzyni Polski Juniorek w roku 2018.  Zwyciężała 
kolejno z Angeliką Mytkowską ze Slavii Ruda Śląska, Magdaleną Kisielińską z WLKS-u Siedlce oraz w walce 
finałowej z Patrycją Dudek Cementu Gryf Chełm. - Jestem pełen uznania dla Pauliny i jej wyników. Jest to jej 
trzeci z rzędu złoty medal rangi Mistrzostw Polski a 6 w jej dotychczasowej karierze. Zawodniczka zdobywa-
ła już medale w grupie wiekowej młodzik, kadet oraz junior -  mówi trener, Norbert Warchoł.

Martyka mistrzynią Polski!

DZIERŻONIÓW

Razem dopingujmy naszą drużynę na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej!

Biało-czerwona strefa kibica w Dzierżoniowie
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Karta Seniora na telefon!
Każdy senior, który skończy 60 lat i 
jest zameldowany w Gminie Bielawa, 
może bezpłatnie wyrobić własną Kar-
tę Seniora. Po jej wyrobieniu można 
korzystać z licznych ulg i rabatów na 
terenie Bielawy i w całej Polsce! Wśród 
nich znajdują się m.in rabaty na zaku-
py, fryzjera, wizyty w restauracjach, 
kwiaciarniach i wiele innych. Pełny wy-
kaz ulg dostępny jest na stronie www 
bielawa.pl w zakładce Rada Seniorów.

Seniorze! Chciałbyś założyć taką kartę, 
jednak z uwagi na swój stan zdrowia 
nie jesteś w stanie zrobić tego osobi-
ście? Nic straconego! Po skontakto-
waniu się z nami, przyjedziemy pod 
wskazany adres i wyrobimy imienną 
kartę!

UM BIELAWA

Konkurs na najlepszego mechanika klasy patronackiej 
firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła 
się III edycja konkursu na najlepszego 
mechanika uczniów klasy patronac-
kiej przedsiębiorstwa Lincoln Electric 
Bester Sp. z o.o. Konkurs podobnie jak 
w ubiegłych latach przewidywał wiele 
dyscyplin, w tym: - część praktyczna 
polegająca na wykonaniu detalu na 
tokarce oraz frezarce, - zadnie mie-
rzące umiejętności programowania 
obrabiarek sterowanych numerycz-
nie, - część teoretyczna polegająca 
na rozwiązaniu zadań i testu objętych 
nauczanym zawodem, - testu z języka 
angielskiego i języka niemieckiego, 
oraz frekwencja, kultura osobista, za-
angażowanie w życie Szkoły. 

Tegorocznym zwycięzcą konkursu na 
najlepszego mechanika, uzyskując 
587 punktów na 700 możliwych, został 
Paweł Parkitny. Następnie wg kolejno-
ści uplasowali się Jakub Janeczek, Bar-
tłomiej Węgrzyniak, Karol Postrożny, 
Sebastian Wiśniewski, Mateusz Pajda 
i Adam Reński uzyskując nagradzane 
lokaty. Było o co powalczyć. Nagra-
dzanych w tym roku jest 7 miejsc. Na-

grody wraz z dyplomami zostaną uro-
czyście wręczone 22 czerwca podczas 
uroczystego apelu kończącego zajęcia 
w roku szkolnym 2017/2018.

Podziękowania należą się nauczy-
cielom odpowiedzialnym za przygo-
towanie zadań i przeprowadzenie 
konkursu. Są to: Marta Skowrońska-
-Najdek, Katarzyna Bujnowska, Jacek 
Torbus, Andrzej Stasiak, Stefan Rut-
kowski oraz Grzegorz Raganowicz. Za 

przebieg i organizację odpowiadali: 
opiekun konkursu Andrzej Stasiak i 
koordynator Grzegorz Raganowicz. 
Szczególne podziękowania należą się 
sponsorowi nagród – firmie Lincoln 
Electric Bester Sp z o.o., który w tym 
roku na nagrody dla najlepszych me-
chaników przeznaczył 7000 zł.

UM BIELAWA

Nowi oficerowie 
na Komisariacie Policji w Bielawie

Policja ma 318 nowych oficerów. 
Uroczystego mianowania na stopień 
podkomisarza dokonał Komendant 
Główny Policji nadinsp. Jarosław 
Szymczyk oraz Zastępca KGP nad-
insp. Jan Lach. Przemawiając do 
nowo mianowanych zgromadzonych 
na placu apelowym Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie Komendant Głów-
ny Policji podkreślił, że to oni są przy-
szłością Policji. 

13 czerwca w Wyższej Szkole Poli-
cji w Szczytnie odbyła się uroczysta 
promocja na pierwszy stopień poli-
cyjny w korpusie oficerów młodszych 
Policji. Postanowieniem Prezydenta 
RP Pana Andrzeja Dudy na stopień 
podkomisarza zostało mianowanych 
318 policjantów, a wśród nich byli 
policjanci, którzy na co dzień pełnią 

służbę w Komisariacie Policji w Biela-
wie. Na stopień podkomisarza awan-
sowali: Sławomir Myszkowski, Maciej 
Cenarski i Krzysztof Dorużyński.

W promocji oficerskiej obok kie-
rownictwa Ministerstwa Spraw We-
wnętrznychi Administracji oraz Policji 
wzięli udział Arcybiskup Metropolita 
Warmiński dr Józef Górzyński, Wo-
jewoda Warmiński Artur Chojecki, 
Komendanci Wojewódzcy, Komen-
dant CBŚP, komendanci szkół Poli-
cji, przedstawiciele kierownictwa 
służb mundurowych resortu spraw 
wewnętrznych i administracji oraz 
resortu obrony narodowej, admini-
stracji rządowej i samorządowej, du-
chowieństwa oraz instytucji współ-
pracujących z Wyższą Szkołą Policji w 
Szczytnie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
jest jedyną w Polsce uczelnią służb 
państwowych, od wielu lat kształcą-
cą policyjnych specjalistów i kadrę 
kierowniczą. Równocześnie jest ona 
głównym ośrodkiem edukacyjnym 
i naukowym Policji. Jest wyspecja-
lizowanym ośrodkiem kształcenia 
na rzecz bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego. Uczelnia prowadzi 
szkolenia i doskonalenie zawodowe 
oraz studia pierwszego i drugiego 
stopnia nie tylko dla policjantów oraz 
funkcjonariuszy pozostałych służb 
podległych Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych, ale również daje możli-
wość kształcenie na studiach osobom 
cywilnym.

UM BIELAWA

13 czerwca odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 
Policji, a wśród mianowanych było trzech funkcjonariuszy z Komisariatu 
Policji w Bielawie. 

Bielawscy krwiodawcy 
uczestniczą w CZERWONEJ 
NITCE w Kielcach

9 czerwca w Kielcach odbyła się trzecia 
edycja CZERWONEJ NITKI w Kielcach, 
wydarzenia, które promuje Honorowe 
Krwiodawstwo w Polsce. Nie zabrakło 
krwiodawców z SHDK RP Miejskiego 
Klubu HDK w Bielawie reprezentowa-
liśmy Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

Takie spotkania pomagają nam po-
znawać nowe kluby, wymieniać do-
świadczenia, nie zabrakło występów, 

konkursów oraz najważniejszego wy-
darzenia wręczenie odznaczeń Zasłu-
żony Dla Zdrowia Narodu. Dziękuje-
my pani Teresie Kamińskiej kierownik 
RCKiK w Wałbrzychu, że mogliśmy 
uczestniczyć w tak wspaniałym spo-
tkaniu jak Czerwona Nitka.

opr. Danuta Szostek

ddz24.eu
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Bezpłatna 
pomoc prawna w Bielawie

Sudeckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa” zaprasza mieszkańców Gminy Bielawa do korzystania 
z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 
Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana:
-młodzieży do 26 roku życia
-osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zo-
stało przyznane świadczenie
-z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
osobom, które ukończyły 65 lat
-osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny
-kombatantom
-weteranom
-zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną
-kobietom w ciąży

Uprawnieni będą mogli uzyskać pomoc w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności go-
spodarczej,prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administra-
cyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa 

podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej,

z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do jej rozpoczęcia.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W 2018 ROKU 
UDZIELANA JEST W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, 
CZWARTKI I PIĄTKI W GODZINACH OD 10.00 DO 
14.00 WE WTORKI OD GODZINY 12.00 DO 16.00 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4  z Oddzia-
łami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w 
Bielawie, przy ulicy Lotniczej 5 (na parterze po 
lewej stronie od wejścia głównego do szkoły). 

Zadanie zlecone przez Powiat Dzierżoniowski i 

finansowane z budżetu państwa.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Powiatu 
Dzierżoniowskiego w zakresie  nieodpłatnej pomocy prawnej w 
2018 roku, polegającej na „Prowadzeniu punktu nieodpłatnej po-
mocy prawnej w roku 2018”.

„Domino” inwestuje w Bielawskim Parku Przemysłowym
Wiosną rozpoczęła się w Bielawie budowa centralnego magazynu logistycznego, którego inwestorem jest firma 
Domino. Obiekt powstaje na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego i jest to jedna z największych inwestycji 
w powiecie dzierżoniowskim w ostatnich latach. 

W pobliżu Alei św. Jana Pawła II budowana jest hala o powierzch-
ni 10.500 m2, która przewiduje tak zwane wysokie składowanie. 
Centrum logistyczne służyć będzie nie tylko właścicielowi hali, 
czyli firmie Domino, ale także innym podmiotom, w tym firmie 
spedycyjnej GLS. 

Proces inwestycyjny przebiega zgodnie z planem, a całość prac 
powinna się zakończyć w marcu przyszłego roku. Nowe inwe-
stycje w Bielawskim Parku Przemysłowym czy w Podstrefie Eko-
nomicznej pokazują, że Bielawa rozwija się nie tylko pod kątem 
turystycznym, ale również gospodarczym.

UM BIELAWA

Uczniowie z SP 10 wezmą udział 
w XV Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych w Lingen

Uczniowie klas tanecznych ze Szkoły Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Gim-
nazjalnymi  wezmą udział w XV Międzynarodo-
wym  Festiwalu Teatrów  Dziecięcych w Lingen. 
Uczestniczące grupy międzynarodowe spo-
tykają się w EmslandArena w Lingen i prezen-
tują  publicznie swoje spektakle. Festiwal jest  
poświęcony tematyce „Dzieci poruszają świat”.

Na scenie wystąpią zespoły z 18 krajów, min. z 
Japonii, Meksyku, Chorwacji, Armenii. Grupy 

używają różnych elementów muzyki, tańca 
dramatycznego i akrobatyki, aby opowiedzieć 
swoją historię. Dlatego zrozumienie utworów 
jest niezależne od języka. 

Jest to ciekawa forma wymiany doświadczeń, 
poznania innych kultur, nawiązanie przyjaźni i 
kontaktów z rówieśnikami. Z naszego miasta 15 
uczniów wystąpi w programie „W moim ogró-
deczku”, prezentując polskie tańce, piosenki i 
folklor. 

Przed nami II Zlot Foodtrucków 
w Bielawie - już od 6 do 8 lipca

Od 6 do 8 lipca zapraszamy na II zjazd foodtrucków! 
Mobilne restauracje z kuchnią całego świata, m.in 
meksykańską amerykańską, francuską, włoską czy 
tajską ponownie odwiedzą Bielawę. Food Truck 
Show to nie tylko jedzenie, ale również sposób na 
spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Organiza-
torzy zadbają o to, aby czas oczekiwania na jedze-
nie umilić różnego rodzaju atrakcjami. Aktualna 

lista foodtrucków pojawi się już wkrótce na wyda-
rzeniu pod nazwą: „Zlot Foodtrucków w Bielawie”, 
na portalu Facebook. Serdecznie zapraszamy! 
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Dzierżoniów

Przystanek 
„Pionier” – 
pierwsze i nie 
ostatnie takie 
miejsce

Przystanki autobusowe w Dzierżoniowie stają się no-
śnikiem informacji o dziedzictwie przemysłowym Dio-
ry. Można to już zobaczyć przy ul. Piłsudskiego, na 
przykładzie „Pioniera” - pierwszego polskiego powo-
jennego radioodbiornika lampowego. 
Swoje nazwy i nowy wygląd otrzymają też inne przystanki. Dlaczego? Czeka-
jąc na autobus, lub spacerując po mieście będzie można poczytać o „Diorze” 
i zobaczyć produkowane w Dzierżoniowie sprzęty. Forma komiksu i wielko-
formatowe druki to próba spojrzenia na naszą historię przez nieco inny niż 
muzealny pryzmat.

Na przystankach będzie można zapoznać się z materiałami dotyczącymi od-
biorników, których odlewy stanęły w Otworzy się w nowym oknieTrakcie Dio-
ry - nowej turystycznej trasie Dzierżoniowa. I tak w kolejnych tygodniach na 
przystankach zobaczymy odbiorniki typu „Ewa” „Polonez”, „Promyk”, „Ramona”, 
„Sonatina” „Rytm” czy „Kos”.

3 sierpnia, w 70. rocznicę rozpoczęcia produkcji „Pioniera” na dzierżoniowskim 
rynku pokazana zostanie drugą część wystawy związanej z „Diorą”. Pierwszą 
znajdziemy przed kinoteatrem „Zbyszek”.

Nową formą pomocy dla rodzin przeży-
wających trudności w zakresie opieki i 
wychowania dzieci są rodziny wspierają-
ce, które przy współpracy z asystentem 
rodziny pomagają w przezwyciężeniu 
tych problemów. Kto może wspierać ro-
dziny borykające się z trudnościami?
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być 
powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko 
rozumianego otoczenia dziecka, które nie były 
skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo. Poszukujemy rodzin, które bezin-
teresownie chciałyby pomóc innym w poszuki-
waniu  rozwiązań trudnych sytuacji!.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny 
wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, 
ul. Złota 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrek-

tora Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowa-
dzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną 
wspierającą podpisywane są umowy, na podsta-
wie których rodziny wspierające uprawnione są 
do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem 
wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej 
związane są z brakiem odpowiednich wzorów 
wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną 
wspierającą osoby takie mają możliwość pozna-
nia innego, pozytywnego sposobu funkcjonowa-
nia i wyjścia z izolacji społecznej. Współpraca mię-
dzy rodzinami daje niepowtarzalną możliwość 
dzielenia się doświadczeniem i ukazywania 
praktycznych metod rozwiązywania problemów. 
Szukamy osób i rodzin, które chcą zaangażować 
się emocjonalnie na rzecz dzieci potrzebujących 
bliskości i pozytywnych relacji. 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręcza-

nie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trud-
nych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może 
dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych 
metod wychowywania dzieci, organizacji czasu 
rodziny, racjonalnego gospodarowania posiada-
nymi środkami itp..

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać 
się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą po-
święć swój czas i energię w celu poprawy sytuacji 
życiowej osób, które tego potrzebują.

Zostań rodziną wspierającą

Janusz Radek będzie najjaśniejszą gwiazdą te-
gorocznej „Poezji na murach”. Na jedno z naj-
bardziej urokliwych dolnośląskich wydarzeń 
zapraszamy w sobotę, 23 czerwca. Usłyszymy 
też Julię Vikman oraz zespół Pod strzechą. 
Wystąpi również Teatr Tańca i Ruchu Mantiko-
ra. Poezja na murach to niewątpliwie jedna z 
imprez, bez której wielu mieszkańców nie wy-
obraża już sobie rozpoczęcia lata w Dzierżo-
niowie. Na murach obronnych rozbrzmiewają 
nocną porą liryczne dźwięki.
Sobotnie występy rozpocznie na murach przy wieży 
ciśnień o godz. 19.00 Julia Vikman. Jest absolwentką 
Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. Po przeprowa-
dzeniu się do Polski, Julia rozpoczęła karierę solową w 

Gdańsku i założyła swój zespół JVB. Koncertuje w Pol-
sce, Niemczech i we Francji. Występuje na jednej scenie 
z Marylą Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim, Budką Su-
flera, Moscow City Ballet i Chórem Aleksandrowa. Jako 
gość specjalny występuje na międzynarodowych festi-
walach im. Bułata Okudżawy.

Mury gościć będą także zespół Pod Strzechą. Piosenki 
grupy, takie jak: Poemat, Jajecznica, Wiosenne malo-
wanie, czy Od poniedziałku stały się evergreenami w 
środowisku studenckim. Zespół powstał w 1985 roku, 
po rozpadzie harcerskiej grupy Bra-De-Li.  Obecny skład 
zespołu to: Beata Koptas – śpiew,   Monika Mosionek 
– śpiew, Artur Stępień – gitara, Artur Fierzbik – gitara, 
Wojciech Koptas – gitara basowa, Roman Mosionek – 
instrumenty perkusyjne.

Prawdziwą wisienką na poetyckim torcie będzie kon-

cert Janusza Radka, wokalisty 
i aktora teatralnych insce-
nizacji muzycznych. Karierę 
rozpoczynał od śpiewania po-
etyckiego – komponował pio-
senki do tekstów Bolesława 
Leśmiana, Leopolda Staffa i E.E 
Cummingsa. W latach 1994-
95 współtworzył krakowski 
kabaret Zielone Szkiełko. W 
latach 90. śpiewał w zespo-
łach – punkrockowym Gów-
noprawda i rockowych: Moonwalker, Obcy, Jutro oraz 
Zanderhaus. Od 1999 często występuje w spektaklach 
teatralno-muzycznych. Nagrał piosenki (w tym tytuło-
wą) do polskiej wersji pierwszej serii anime Pokémon i 
piosenkę do dobranocki O rety! Psoty Dudusia Wesoł-

ka.  Z piosenką Pocztówka z Avignon zajął 5. miejsce w 
Krajowych Eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 
2004. Był jednym z solistów Tryptyku Świętokrzyskiego 
(oratoria Świętokrzyska Golgota, Tu es Petrus i Psałterz 
Wrześniowy) Zbigniewa Książka i Piotra Rubika.

Znów poetycko na murach miasta
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Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza 
do udziału w konsultacjach społecz-
nych dotyczących projektu „Strategii 
rozwoju społeczno – gospodarczego 
południowej i zachodniej części wo-
jewództwa dolnośląskiego na lata 
2020-2030, obejmującej swoim za-
sięgiem subregiony Wałbrzyski i Je-
leniogórski (NUTS 3) - Strategia Roz-
woju Sudety 2030”.
Strategia obejmuje swoim zasięgiem 13 powia-
tów: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, je-
leniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, 
lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, 
złotoryjski, zgorzelecki. Do prac nad nią włączy-
ło się ponad 100 samorządów oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu (Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego).

Należy podkreślić, iż wspólna strategia jest dla 
nas szansą na wyrównanie dysproporcji w roz-
woju społeczno-gospodarczym południowego i 
zachodniego obszaru Dolnego Śląska. Jest także 
szansą na zdobywanie środków finansowych w 
następnym okresie programowania funduszy 
europejskich.

Konsultacje prowadzone będą od 15 czerwca 
do 13 lipca. Uwagi, propozycje i opinie do pro-
jektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030” można 
zgłaszać: za pośrednictwem formularza elektro-
nicznego lub w formie papierowej – na wypeł-
nionym formularzu, który należy dostarczyć do 

Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 – parter 
pok. 3 lub Biuro Obsługi Klienta, stanowisko „In-
formacja”.  

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w spra-
wie konsultacji społecznych są pracownicy Ze-
społu ds. pozyskiwania środków finansowych i 
strategii: tel. 74 645 08 05, 74 645 08 20; Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie, Wydział Rozwoju Mia-
sta, Rynek 1, pok. 3 (parter). 

2 lipca 2018 roku zapraszamy mieszkańców na 
spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w 
Sali Rycerskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
początek o godz. 12:30.

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających 
się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie 
jest równomierny. Południowa część naszego 
województwa, a w szczególności Przedgórze 
Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach 
trudną transformację i do tej pory zmagają się 
z ogromnymi problemami takimi jak: trudno-
ści komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja 
infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby miesz-
kańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec 
szybciej rozwijających się regionów w Polsce i 
północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorzą-
dów południa i południowego zachodu Dolnego 
Śląska podpisali we Wleniu „Deklarację Sudecką”. 
Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań 
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców 
i szybszego rozwoju gospodarczego tej części 
Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobo-

wiązali się do stworzenia wspólnego planu mo-
dernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego 
i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 
2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem dzia-
łań, które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 
r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach 
wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego 
i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery roz-
wojowe i obszary problemowe. Została w niej 
przedstawiona wizja przyszłości naszego regio-
nu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i 
działania strategiczne, których realizacja przybli-
ży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem 
które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju 
społeczno-gospodarczego południa i zacho-
du województwa dolnośląskiego. Spełnia ona 
główne założenia polityki spójności Unii Euro-
pejskiej zawarte w projektach regulacji praw-
nych związanych z nową perspektywą budżeto-
wą po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze 
działania w celu pozyskiwania wsparcia finan-
sowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, 
regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównowa-
żonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie 
ten rozwój hamują.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 - to ważne

Nastrój się pozytywnie na wakacje! 
Pokaż, że masz oficjalną aplikację 
Dzierżoniowa i odbierz w prezencie 
piłkę lub kapelusz z logotypem mia-
sta. Będziesz mógł zabrać gadżety na 
letnie wojaże po świecie. Zapraszamy 
do Biura Promocji.
Mobilna aplikacja umożliwi ci bycie na bieżą-
co z wydarzeniami, którymi żyje Dzierżoniów. 
Jej użytkownicy mają dostęp nie tylko do cie-
kawostek kulturalnych i turystycznych, mogą 
przekazywać opinie, zgłaszać usterki oraz pro-
ponować zmiany w funkcjonowaniu miasta. 
Funkcja powiadomień kryzysowych ostrzega 
zaś przed ewentualnymi zagrożeniami. 

Turystom aplikacja ułatwia poznanie Dzier-
żoniowa, Gór Sowich, tutejszych szlaków 
turystycznych, miejsc wartych poznania. 
Znajdziemy w niej także trasy rowerowe pro-
wadzące przez najbardziej malownicze tereny 
Ziemi Dzierżoniowskiej. Szczególnie poleca-
my TRAKT SMOKA – miejską trasę turystyczną 
prowadzącą po najważniejszych historycznie 

obiektach i nową trasę – TRAKT DIORY z od-
lewami radioodbiorników produkowanych 
przed laty w dzierżoniowskiej Diorze. 

Aplikacja jest darmowa. Znajdziesz ją w każ-
dym sklepie dostępnym na Twojego smartfo-
na. Wystarczy wejść do Biura Promocji i poka-
zać, że ma się ja na swoim telefonie. Chętnych 
obdarujemy za to wakacyjnymi gadżetami – 
piłkami i kapeluszami (do wyboru). Będzie je 
można zabrać ze sobą na wakacyjne wyjazdy 
jako wyraz lokalnego patriotyzmu i sympatii 
do naszego miasta. 

Tak jak w latach ubiegłych, będziemy nama-
wiać państwa do przysyłania nam fotek z pił-
kami lub kapeluszami z wakacyjnych wypraw, 
które będziemy publikować na Facebooku. 
Będzie je można przysyłać mailem na adres: 
promocja@um.dzierzoniow.pl lub przez Fa-
cebooka (profil Dzierżoniów Miasto). Oczywi-
ście z nazwą miejsca, w którym zdjęcia zosta-
ły zrobione. Wakacyjne klimaty i krajobrazy z 
lokalnym akcentem w tle na pewno nastroją 
pozytywnie wszystkich tych, którzy będą je 
oglądać.

Rozdajemy kapelusze i piłki za aplikację

Zapraszamy Mieszkańców Dzierżo-
niowa  do wzięcia udziału w XXIII 
onkursu „Piękno Kwiatów i Zieleni 
Wokół Nas”. Do konkursu mogą przy-
stąpić mieszkańcy Dzierżoniowa, 
instytucje, firmy, placówki oświato-
we, stowarzyszenia, oraz wspólnoty 
mieszkaniowe.
Do konkursu można się zgłaszać do 31 lipca. 
Komisja konkursowa oceni zgłoszenia do 31 
sierpnia. We wrześniu nastąpi ogłoszenie wy-
ników konkursu podczas gali w Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa. Zgłoszeń można dokony-

wać w kategoriach: okna i balkony, ogródki 
przy domkach jednorodzinnych, ogródki przy 
blokach wielorodzinnych, ogródki przy pla-
cówkach oświatowych, pawilonach handlo-
wych, usługowych i innych. 

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy składać 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie, można je też wysłać na adres: 
Urząd Miasta, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów z 
dopiskiem:  „Konkurs - Piękno kwiatów i ziele-
ni wokół nas” lub mailowo: konkurskwiatowy@
wp.pl.

„Piękno kwiatów i zieleni…” po raz 23.
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21 czerwca 2018 roku odbędzie 56. Sesja 
Rady Miejskiej Bielawy mimo, że w przy-
jętym planie pracy Rady Miejskiej Biela-
wy na 2018 rok Sesja miała odbyć się 27 
czerwca.
Z powodu braku uzasadnienia w pro-
jekcie uchwały dotyczącej zmiany ter-
minu Sesji można domniemywać , że 
powodem przyspieszenia jest optymalny 
termin obecności wszystkich radnych 
koalicyjnych na Sesji. Będzie to bowiem 
Sesja, tzw. „absolutoryjna”, w czasie której, 
między innymi zostanie podjęta uchwała 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Bielawa za 2017 rok.
Będzie również rozpatrywany wniosek 
grupy radnych o odwołanie  Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Bielawy Zbignie-
wa Dragana.
Przebieg 56.Sesji Rady Miejskiej Bielawy 
przedstawię w następnym felietonie.  
Na prośbę Moich Czytelników, w związku 
z wieloma zawirowaniami związanymi z 
przynależnością poszczególnych radnych 
do różnych klubów, przedstawię składy 
osobowe i nazwy wszystkich klubów rad-
nych działających dzisiaj w Radzie Miej-
skiej Bielawy.
Przestał istnieć klub radnych „Prawo i 
Sprawiedliwość ”,  który zmienił nazwę na 
„Inicjatywa dla Bielawy” ; klub liczy 4 rad-
nych: Kamil Wojciechowski, Włodzimierz 
Paluch, Kazimierz Rachowiecki, Krzysztof 
Możejko.
Klub radnych „Ponad Podziałami” liczy 4 
radnych: Tomasz Wojciechowski, Adam 
Pajda, Leszek Stróżyk, Tomasz Jazowski.
Klub radnych ,,Platforma Obywatelska 
i Ponadpartyjne Forum Samorządowe” 
liczy 4 radnych: Zbigniew Dragan, 
Władysław Kroczak, Krzysztof Molasy, 
Grzegorz Raganowicz. „Klub Radnych 
Niezależnych ” liczy 6 radnych: Marta 
Masyk, Marek Pyziak, Andrzej Owcza-
rek, Norbert Warchoł, Józef Gajda, Sta-
nisław Janczak.
Radni: Jarosław Florczak, Tomasz Tkacz, 
Rafał Kuśmierek obecnie nie należą do 
żadnego klubu radnych.
Poinformuję Czytelników, jeżeli nastą-
pią kolejne zmiany  w składach oso-
bowych  klubów radnych lub zmiany  
nazw klubów. Nie można ich wykluczyć 
do końca obecnej, bardzo „bogatej” ka-
dencji.
Przypomnę, że na 37. Sesji Rady Miejskiej 
Bielawy (28 czerwca 2017r.) w głosowa-
niu 11 głosami ,,za” Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia absolu-
torium dla Burmistrza Miasta Bielawa za 
2016 rok. Burmistrz Piotr Łyżwa otrzymał 
w roku ubiegłym w głosowaniu absoluto-
ryjnym, najmniejszą ilość głosów ( 11) w 
okresie obecnie trwającej kadencji.
Czy taki wynik głosowania  na najniższym 
z możliwych poziomów, który mimo 
wszystko zapewnił udzielenie absolu-
torium, zadowolił Burmistrza? Tego nie 
wiemy, ale wiemy, że Burmistrz nie wy-
ciągnął żadnych wniosków z wyników 
głosowania na Sesji absolutoryjnej, bo w 
roku 2017 i obecnie nadal ,,robi swoje” i 
robi tylko to, co uważa za stosowne.  
Jak będą głosować w 2018 roku na Sesji 
absolutoryjnej zmobilizowani radni ko-
alicyjni można być pewnym, a jak będą 
głosować radni z opozycji - można się 
domyślić.
Przecież burmistrz miasta nie znalazł 
czasu, aby w 2017 i 2018 roku spotkać 
się z opozycją i wyjaśnić jej wątpliwości, 
uzasadnić podejmowane przez siebie 
decyzje, zapoznać opozycję z własnym 
punktem widzenia dotyczącym realizacji 
budżetu za 2017r. Nie zaprosił również 
burmistrz  do wspólnego stołu obrad 
ani opozycji ani koalicji, aby w debacie 
wspólnie razem zastanowić się, przedys-
kutować sprawy związane z realizacją bu-
dżetu na 2017 rok. Przecież można to było 
zrobić dla dobra mieszkańców miasta. 
Dlaczego burmistrz miasta nie zachęcał 
radnych do takiej współpracy? Czego się 
obawiał? A może nie widział takiej potrze-
by i tkwi nadal w przekonaniu, że to co 
wskaże mu jego zastępca jest objęte klau-
zulą „święte – bez dyskusji wykonać” ?
Nie powinno się iść taką drogą, jaką ob-
rał burmistrz, bo ona szkodzi mieszkań-
com miasta, nie prowadzi do dialogu i 

współpracy. Pojęcie dialogu społecznego 
z opozycją, która przecież reprezentuje 
mieszkańców Bielawy,  jest burmistrzowi 
obce i nie wprowadza go w życie. Chyba 
że burmistrz nie umie i nie chce rozwią-
zywać problemów życia codziennego 
miasta. 
Odwracanie się plecami do mieszkańców 
Bielawy, brak chęci do prowadzenia z 
nimi dialogu w sprawie rozwoju miasta, 
wspólnego rozwiązywania problemów 
związanych z funkcjonowaniem miasta 
doprowadzi prawdopodobnie do klęski 
burmistrza w wyborach samorządowych. 
Nikt w to nie uwierzy, że burmistrz jest 
aż tak mocno zapracowany, bo jeżeli by 
tylko chciał, to znalazłby czas na mery-
toryczną dyskusję o budżecie miasta na 
2017 rok. Wybrany burmistrz dla dobra 
mieszkańców miasta, mając możliwość 
spotkania się z opozycją, nie zrobił tego, 
nie skorzystał z możliwości zapoznania 

się z innym punktem widzenia, dotyczą-
cym realizacji budżetu za 2017rok.
Jako przedstawiciel beznadziejnej aro-
ganckiej władzy wykonawczej w mieście, 
jako najsłabsze jej ogniwo uznał widocz-
nie, że nie ma takiej potrzeby. Po co udo-
wadniać  czy przekonywać opozycję do 
tego, w co być może sam nie wierzy, że 
w swoich poczynaniach w zarządzaniu 
miastem należy kierować się zasadami: 
gospodarności, rzetelności, celowości, 
oszczędności, legalności.
Umiejętność  dialogu, słuchanie i współ-
praca powinny być podstawą działania 
każdej władzy. Słuchanie ludzi powinno 
być zaletą burmistrza. Mimo dzielących 
nas różnic  w temacie rozwoju miasta nie 
jesteśmy politycznymi wrogami burmi-
strza. Przez pryzmat mieszkańców patrzy-
my jedynie władzy na ręce, bo uważamy, 
że tak trzeba robić. Władza wykonawcza 
w mieście, prowadząc swoją politykę, po-
winna czynić to z godnością i szacunkiem 
dla wyborców.
W roku 2015 jednogłośnie 21 radnych 
głosowało za udzieleniem absolutorium, 
widać więc było wtedy z jakiego pułapu 
zaufania burmistrz startował w wyborach 
samorządowych.
W 2016r., gdy minął rok,  za udzieleniem 
absolutorium dla burmistrza głosowało 
16 radnych, w 2017 roku już tylko 11. Jak 
można było w tak krótkim czasie zniwe-
czyć nadzieje mieszkańców miasta, gdy 
była przecież deklarowana zmiana na 
lepsze?
Po wyborach samorządowych w 2014 
roku oczekiwania i nadzieja społeczeń-
stwa Bielawy na lepszą zmianę była. Ale 
systematycznie spadające poparcie dla 
burmistrza - z 21 głosów radnych w 2015 
roku do tylko 11 głosów w 2017 roku 
-  powinno dać burmistrzowi temat do 
głębokich przemyśleń, jeżeli rozważał i 
rozważa ewentualność startu w najbliż-
szych wyborach samorządowych.
Osiągnięty przez burmistrza wynik ab-

solutoryjny w 2017 roku jest dowodem 
braku aprobaty dla działań burmistrza ze 
strony licznej grupy radnych. Każdy, kto 
interesuje się polityką, wie, że coroczny 
akt uchwalenia absolutorium oznacza 
polityczną aprobatę lub jej brak dla dzia-
łań burmistrza. Widocznie burmistrzowi 
Bielawy Piotrowi Łyżwie trzeba przypo-
mnieć, że udzielenie absolutorium do-
tyczy tylko i wyłącznie burmistrza, i wy-
maga zatwierdzenia przez Radę Miasta 
realizacji budżetu gminy Bielawa za 2017 
rok.
Absolutorium to bardzo ważna sprawa, 
stanowiąca specyficzną formę kontroli 
wykonania budżetu przez burmistrza, 
jest to akt coroczny, jednorazowy. Mimo 
że absolutorium nie dotyczy zespołu lu-
dzi, z którymi burmistrz współpracuje na 
co dzień, w wynikach absolutorium znaj-
dują  się też efekty pracy całego zespołu.
Należałoby poszukać odpowiedzi na 
pytanie: czyje interesy reprezentuje bur-
mistrz, czy interesy miasta a może inte-
resy grupy osób, która pomagała burmi-
strzowi w wyborach samorządowych?
Przecież nie kto inny jak burmistrz Biela-
wy Piotr Łyżwa :
- był przeciwko powołaniu z listy wojewo-
dy biegłego w sprawie  skontrolowania 
prawidłowości realizacji inwestycji wyko-
nania pomostu prowadzącego na wyspę 
na Jeziorze Bielawskim. Stwierdził, że jest 
to działanie polityczne, wniosek jest nie-
zasadny, jego wartość de facto jest ape-
lem, a tego typu wniosek nie jest wiążący. 
A może chodziło o to, by dochodzenie do 
prawdy utrudnić, mataczyć w sprawie i 
nie powoływać biegłego. Wydano prze-
cież  z naszych publicznych pieniędzy 

prawie 300.000,00 zł na modernizację 
mola, tak dużą kwotę w stosunku do za-
kresu wykonanych prac,
– burmistrz, który jest organem wyko-
nawczym miasta  stwierdził ,że nie zreali-
zuje przegłosowanego przez radnych na 
Sesji wniosku dotyczącego kontroli reali-
zacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja 
pomostu prowadzącego na wyspę na 
OW SUDETY MOLO”, gdyż jest to wniosek 
stricte polityczny. Po raz pierwszy w hi-
storii bielawskiego samorządu miał miej-
sce taki fakt, żadnemu do tej pory bur-
mistrzowi miasta nie przyszło do głowy, 
aby  nie zrealizować przegłosowanego na 
sesji wniosku radnych,
– burmistrz stwierdził, że niezasadne 
jest wydawanie pieniędzy na powołanie 
biegłego, a przyznano nagrody pienięż-
ne komendantowi Straży Miejskiej za 
2017 rok w łącznej wysokości 20 tys. zł 
brutto. Jak to więc należy określić -  jako 
rozrzutność czy jako gospodarność i 
oszczędność? Jeżeli te nagrody należały 
się komendantowi tak samo słusznie jak 
członkom Rządu, to czy w konsekwencji 
nie należy je tak samo słusznie zwrócić, 
jak zrobili to członkowie  Rządu?
– realizując każdy budżet należy kiero-
wać się zasadą legalności i rzetelności w 
gospodarowaniu środkami publicznymi 
i przestrzeganiu finansów publicznych, 
a   potrzebna inwestycja „Budowa wiaty 
przy ul. Lotniczej” zrealizowana została 
bez zabezpieczeń środków w budżecie i 
bez pozwolenia na korzystanie z terenu, 
- należy podkreślić, że burmistrz od opo-
zycji otrzymał nie tylko przysłowiowe 100 
dni, ale aż ponad 3 lata spokoju, aby w 
sprzyjającej atmosferze mógł realizować 
swój program wyborczy, opisany w 60 
podpunktach podstawowych celów pro-
gramowych dla Bielawy na kadencję lat 
2014 – 2018, według zagadnień zawar-
tych w „Wizji Przyszłości Bielawy ”.
Według mojej oceny program wybor-
czy w zakresie dotyczącym funkcjono-
wania i rozwoju naszego miasta do dziś 

zrealizowany jest tylko w około 20%.  W 
programie, deklarowano wiele pozytyw-
nych zmian, wiele obiecano, program 
ujął mieszkańców Bielawy, bo wszystkim 
obiecano bardzo dużo. W rzeczywistości 
nie realizowano bardzo wielu obietnic 
wyborczych, lub realizowano je na nieza-
dawalającym poziomie.
Burmistrz zakpił ze swoich wyborców, 
oszukał ich. 
Władza musi być wiarygodna, a jak tu 
wierzyć burmistrzowi, który nie tylko nie 
wywiązał się ze swoich deklaracji, ale też 
nie wyjaśnia, nie informuje, dlaczego?  
Od kogo wyborca ma się dowiedzieć, 
co zostało a co nie zostało zrealizowane 
z programu wyborczego ? Ludzie chcą 
wiedzieć, na jakim etapie jest realizacja 
programu wyborczego, realizacja obiet-
nic, w które uwierzyli, a które miały być 
siłą napędową rozwoju miasta, a nie jego 
wstecznego „rozwoju.”
Przecież Piotr Łyżwa obiecywał , że zreali-
zuje obietnice wyborcze w czasie pełnie-
nia funkcji burmistrza.
Czy można wierzyć takiej osobie, która co 
innego obiecuje, a co innego wykonuje ?
Trzeba dotrzymywać zobowiązań, de-
klaracji zawartych w programie wybor-
czym, bo utraci się wiarygodność i sym-
patię wśród wyborców, a wyborcy czują 
się oszukani i nie znajdują uzasadnienia 
dla zaniedbań,  zaniechania i bezradno-
ści burmistrza w sprawie realizacji jego 
obietnic wyborczych. Jeżeli z różnych 
względów niektóre obietnice wyborcze 
nie mogą być zrealizowane to trzeba wy-
borców o tym poinformować.
Na posiedzeniu Komisji Promocji Miasta 

i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej 
Bielawy ( 14.02.2018 roku) gościliśmy bur-
mistrza Pieszyc - panią Dorotę  Konieczną 
– Enozel, uosobienie wszystkich pozy-
tywnych cech, jakimi powinien być ob-
darzony burmistrz każdego miasta. Miło 
było posłuchać konkretnych odpowiedzi 
pani burmistrz na zadawane pytania. Pani 
burmistrz wykazała się wielką elokwencją 
i szczegółową znajomością szerokiego 
przecież zakresu poruszanych tematów. 
Wszyscy członkowie komisji byli pod wra-
żeniem kompetencji i mądrości pani bur-
mistrz, jej umiejętności organizacji i zaan-
gażowania przy podejmowaniu działań 
dla dobra mieszkańców gminy Pieszyce, 
gdzie widoczne  są efekty jej pracy.
Wielu burmistrzów miast może się uczyć 
od pani burmistrz Pieszyc i pobierać u niej 
lekcje w zakresie logicznego, rzetelnego 
przedstawienia argumentów związanych 
z rozwojem miasta i bezpieczeństwem  
mieszkańców.
A może Bielawie potrzebna jest kobieta 
burmistrz, kobiece spojrzenie i myślenie.
„Zarządzać, czyli podejmować decyzje 
dotyczące różnych obszarów naszego 
życia, także społecznego, z uwzględnie-
niem potrzeb różnych grup wiekowych 
czy zawodowych, z tego wynika między 
innymi polityka społeczna, z tego rodzą 
się pomysły na kolejne inwestycje ” - tak 
mówiła Beata Moskal – Słaniewska, prezy-
dent Świdnicy na spotkaniu Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej w Bielawie.
Tak jak moja koleżanka ze Świdnicy uwa-
żam, że kobiety mogą wnieść do aktyw-
ności społecznej i do polityki nową jakość. 
Trzeba tylko przekonać je, że są wspaniałe 
i wiele potrafią.
Zachęcam, by kandydowały na radne, 
uczestniczyły w życiu organizacji pozarzą-
dowych dla dobra nas wszystkich.

Adam Pajda

Dzielnicowy mający w swoim 
rejonie część gminy wiejskiej 

Dzierżoniów realizuje 
działania w ramach akcji 

informacyjno – edukacyjnej 
„Kręci mnie bezpieczeństwo 

nad wodą ”.

Aspirant Sztabowy Andrzej 
Kłos wraz ze strażakami i 
przeszkolonym z zakresu 
pomocy medycznej nauczy-
cielem przeprowadzili dziś 
zajęcia dla dzieci ze szkół 
podstawowych z Mościska i 
Tuszyna. Spotkanie odbyło 
się w ramach programu „Krę-
ci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą ”.
Policjanci, strażacy i specja-
lista z zakresu pierwszej po-
mocy przeprowadzili zajęcia 
dla dzieci ze szkół podstawo-
wych z Mościska i Tuszyna. 
Tematem wiodącym było pro-
pagowanie bezpieczeństwa 
nad wodą i w wodzie, wakacji 
bez używek oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Spotkanie 
podzielone było na część teo-
retyczną i praktyczną. Dzieci 
miały także możliwość obej-
rzenia różnego rodzaju sprzę-
tu, a szczególnie tego wyko-
rzystywanego w trakcie akcji 
ratunkowych. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyły się 
zajęcia plenerowe z czynnym 
udziałem naszych pociech.
Wszyscy liczymy, że nabyta 
wiedza młodych ludzi nie bę-
dzie musiała być wykorzysty-
wana, a nadchodzące waka-
cje przyniosą tylko wspaniałe 
przeżycia!

Policjanci zatrzymują 
kolejną osobę posiadającą 

narkotyki
12 czerwca dzierżoniowscy 
policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który posiadał przy sobie 
amfetaminę. Funkcjonariu-
sze dzierżoniowskiej policji, 
w trakcie patrolu zauważyli 
w parku grupę, wśród której 
były osoby spożywające al-
kohol. W momencie podjęcia 
interwencji i czynności legi-
tymowania 40-letni mieszka-
niec naszego powiatu zaczął 
się nerwowo zachowywać. 
Kierując się doświadcze-
niem zawodowym policjanci 
podjęli decyzję o sprawdze-
niu zawartości saszetki typu 
nerka należącej do mężczy-
zny. Funkcjonariusze ujaw-
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Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Czy zdarzenia z 56. Sesji Rady Miejskiej Bielawy z (21.06.2018r.) będą 
znaczącym sygnałem ostrzegawczym dla burmistrza Piotra Łyżwy, w sytuacji  

daleko idącego i coraz większego społecznego niepokoju,  związanego 
z zauważalnym brakiem rozwoju miasta Bielawy?
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Biało-czerwona strefa kibica w Dzierżoniowie
Razem dopingujmy naszą drużynę na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej!

Wynik meczu otwarcia Polska - Senegal  mocno nas rozczarował, ale to w jaki sposób potrafimy kibicować 
i dobrze się przy tym bawić sprawia, że naprawdę warto wspólnie przeżywać grę naszej reprezentacji. 
Polecamy galerię zdjęć z pierwszego meczu i już dziś zapraszamy na niedzielę i czwartek do jedynej 
w regionie strefy kibica.

Spotykamy się w nie-
dzielę na stadionie. O 
godz. 20.00 Polacy za-
grają z Kolumbią. Nato-
miast w czwartek strefa 
wraca do Rynku, gdzie 
od 16.00 oglądać bę-
dziemy mecz z Japonią.

A jednak Dzierżoniów zainspirował mnie do napi-
sania właśnie tego tekstu, a to ze względu na to, 
że to właśnie tam spotkałem szczególnych bliźnich 
w szczególnych okolicznościach. Bliźnich mamy 
oczywiście dookoła siebie zawsze, ale są bliźni 
wyróżniający się, co też zasadniczo obserwujemy 
na co dzień. Może by do tego spotkania w Dzier-
żoniowie nie doszło, gdyby burmistrz Bielawy Piotr 
Łyżwa realizował obietnice wyborcze, jakie składał 
w 2014 roku w swoim „Programie dla Bielawy”. Wła-
śnie w dziale „Działania dla integracji i bezpieczeń-
stwa społeczności lokalnej” w jednym z punktów 
czytamy:

„Będę zabiegał o zorganizowanie dla ludzi w po-
deszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych, 
całodobowy dostęp do usług ambulatoryjnych w 
mieście”. 

Wiem, że o to zabiegała w ciągu kadencji radna 
Marta Masyk, a nie burmistrz, choć i radna rady nie 
dała. Myślę też, że mając na uwadze troskę o ludzi 
w podeszłym wieku i mnie ten termin już dotyczy, 
albo wkrótce będzie dotyczył. W Piśmie Świętym 
wszak jest napisane: „Miarą naszego życia jest lat 
siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy jesteśmy moc-
ni” (Ps 90,10) i moje lat sześćdziesiąt osiem już mnie 
do tego pułapu zbliża. 

Godzina po 22., duże ciśnienie.  Wyjścia nie ma, 
trzeba jechać do Dzierżoniowa, bo tam w POZ (Pod-
stawowa Opieka Zdrowotna) na pewno pomogą. Z 
nowej izby przyjęć, skierowano nas na starą. Reje-

stracja, przyjęcie przez lekarza rezydenta, doraźne 
leki i czekanie na spadek ciśnienia. Jednak nie po-
mogło. Kierują nas na nową izbę przyjęć. Czekamy 
na lekarza dyżurnego. Może trzeba będzie nawet 
zostać w szpitalu. Na izbie przyjęć czuć alkohol. To 
daje od czterech bliźnich, którzy leżą na transpor-
towych łóżkach. Chyba niedawno przywiezieni. Nie 
ruszają się, leżą grzecznie z twarzami odwróconymi 
do ściany. Trochę pobandażowani. Czekają, tak jak 
my, na pomoc. Na wymowne spojrzenie pani w bia-
łym fartuchu odpowiada, że tak jest co noc. 

Po jakimś czasie dwóch wyszło na korytarz. Jedne-
go zaprowadzili na tomo. Zarzekał się po drodze, że 
w szpitalu nie zostanie. Drugi siedział na ławce na 
korytarzu z wieloma torbami, jakby z całym swoim 
dobytkiem. Obydwaj klęli. Ten po tomo koniecznie 
musiał zapalić. Miał papierosa, ale nikt w pobliżu 
nie miał ognia. Dochodziła 1:00. Chciał iść na sale 
szpitalne do pacjentów po ogień. Wstrzymywał go 
portier. Ostatecznie tak jeden, jak i drugi gdzieś 
poszli. 

Czasami widzę pod naszym kościołem żebrzącego, 
młodego mężczyznę nie z naszego kręgu kulturo-
wego. Stoi z plastikowym kubeczkiem i prosi: - Po-
móżcie pani! Pomóżcie panie! Ma powykrzywiane 
nogi i bardzo mu lata głowa, jakby bezwiednie. Nie 
wiem, co to za choroba, bo na chorobach się nie 
znam. Przykro patrzeć. Ludzie wrzucają drobne; 
przecież to bliźni, trzeba wspomóc. Nie widziałem, 
słyszałem, że ktoś z tym młodym człowiekiem roz-

mawiał, gdy pałaszował porcję lodów i jakoś głowa 
mu się nie trzęsła. 

Jeszcze kilka lat temu młoda kobieta pozawijana w 
chusty siadywała na ziemi pod kościołem z małym 
dzieckiem, nie mniej pozawijanym. Dziecko jakby 
cały czas spało, albo było bardzo chore. Przed nią 
kubeczek i jakaś prośba napisana na kartce. Ludzie 
wrzucali drobne. Czasami udało się zobaczyć zatro-
skaną biedą twarz. Czasami też widywałem tę pa-
nią na mieście. Wysoka, przystojna, wymalowana, 
gustownie ubrana i w kozakach do samych kolan. 
Potem widywałem ją jeszcze częściej. To już nie 
była ta kobieta sprzed kościoła.

1977 rok. Pamiętny, bo byłem wtedy w wojsku. 
Chodziła po klatce dziewczyna. Miała liczne ro-
dzeństwo i chorą matkę. Przyjmowała wszystko – 
artykuły żywnościowe, ubrania, pieniądze. Dostała, 
co było pod ręką i propozycję, aby przyszła następ-
nego dnia. Nie przyszła.

Zawitał kiedyś do nas chłopiec, może w wieku 
gimnazjalnym. Prosił o wsparcie, bo ma liczne ro-
dzeństwo i w domu jest bardzo biednie. Wzbudzał 
zaufanie. Trzeba się zainteresować. Zapytaliśmy o 
adres. Podał. Mieszkał w Pieszycach. Pojechaliśmy 
następnego dnia. Kamienica jakaś nieszczególna, 
zaniedbana, jednak zwątpiliśmy, czy na pewno 
chłopak podał swój adres zamieszkania. Zapukali-
śmy. Otworzył mężczyzna. Zapytaliśmy, czy można 
porozmawiać. Wpuścił nas do mieszkania. Był tam 
ten chłopiec, ale sam. Przedstawiliśmy sprawę. 

Mężczyzna był zdziwiony. - Syn nie ma rodzeństwa 
i nam nie jest potrzebna pomoc. Wyszliśmy.

Z najmłodszych swoich lat pamiętam, jak po do-
mach chodził dziad. To był dość postawny, nie-
chlujnie ubrany mężczyzna, który swoje dziadowa-
nie traktował całkiem poważnie. W tym zawodzie 
był bardzo sumienny. Myślę, że chodził po całym 
Włocławku, skąd pochodzę, w sposób zaplanowa-
ny i zorganizowany. Do nas zachodził nie częściej 
niż dwa razy do roku. Pukał do drzwi i gdy się otwo-
rzyło, zdejmował wyświechtaną czapkę i trzymał ją 
przed sobą. Nie witał gospodarzy, bo na to szkoda 
było czasu. Od razu przystępował do pracy, to zna-
czy zaczynał mówić wiersz rymami częstochow-
skimi; monotonnie i beznamiętnie, ale składnie. 
Nie wiem, jak długi mógł być ten wiersz, ale dziad 
mówił go tak długo, aż w czapce nie wylądowała 
jakaś moneta. Przypuszczam, że wiersz mógł mó-
wić długo, a w razie potrzeby nawet go powtórzyć. 
Wybudował się na Wilczej.

Zdaję sobie sprawę, że z podobnymi przypadkami 
każdy się spotkał. Można mieć różne zdanie, co do 
reakcji w zetknięciu z takimi bliźnimi. Nie ma regu-
ły, co do zachowania. Pomagać trzeba i wszelkie 
apele o rozwagę często są bez znaczenia, bo woli-
my coś wrzucić i mieć z głowy. 

Bliźni są wszędzie.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Bliźni Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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nili woreczek strunowy z za-
wartością białej substancji. 
Przeprowadzone badanie 
wskazało, że zabezpieczona 
substancja to amfetamina.
Przypomnijmy, że w świetle 
obowiązujących przepisów 
za posiadanie narkotyków 
grozi kara do 3, a gdy przed-
miotem przestępstwa jest ich 
znaczna ilość nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Nato-
miast na 12 lat do więzienia 
może trafić osoba zajmująca 
się handlem narkotykami.

Zatrzymany pijany, 
agresywny mężczyzna, który 

dodatkowo w mieszkaniu 
posiadał narkotyki.

11 czerwca policjanci Ogni-
wa Patrolowego Komendy 
Powiatowej Policji w Dzier-
żoniowie zatrzymali pijanego 
mężczyznę. W trakcie intere-
wencji był bardzo agresywny. 
W dodatku w jego mieszka-
niu ujawniono narkotyki.
Policjanci pełniący służbę 
patrolową, 11 czerwca udali 
się na interwencję domową, 
jakich jest wiele zgłaszanych 
każdego dnia. Po przybyciu 
na miejsce, zastali mężczyznę, 
który od samego początku 
był mocno pobudzony i swo-
ją agresję skierował wobec 
funkcjonariuszy. Następnie 
zamierzał oddalić się z miej-
sca, ale został obezwładniony 
przez policjantów. Okazał się 
nim 24 – letni mieszkaniec 
powiatu dzierżoniowskiego, 
u którego w miejscu zamiesz-
kania ujawniono kilkanaście 
porcji amfetaminy i kilka ta-
bletek ekstazy. Mężczyzna 
został zatrzymany w policyj-
nym areszcie, a postępowa-
nie w tej sprawie prowadzić 
będą dzierżoniowscy docho-
dzeniowcy.  

Bielawscy policjanci po raz 
kolejny odzyskali skradziony 

portfel i zatrzymali 
złodzieja!

Portfel z kartą płatniczą i go-
tówką w wysokości 150 złotych 
utraciła w wyniku kradzieży 
88-letnia kobieta. Policjanci z 
Komisariatu Policji w Bielawie 
zatrzymali sprawcę i odzyskali 
większość zrabowanych przed-
miotów.
5 czerwca w Bielawie na terenie 
jednej z placówek handlowych, 
doszło do kradzieży portfela  z 
zawartością dokumentów, karty 

Bieg Gladiatora - fotogaleria
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płatniczej i pieniędzy w kwocie 
150 złotych. Pokrzywdzona, 88 
letnia kobieta złożyła zawia-
domienie o przestępstwie w 
bielawskim komisariacie. Poli-
cjanci podjęli natychmiastowe 
działania. Na efekty ich pracy nie 
trzeba było długo czekać. Już 
następnego dnia zlodziej został 
zatrzymany. Sprawcą kradzieży 
okazała się 65-letnia mieszkan-
ka naszego powiatu. Szybkość 
procesu wykrywczego pozwo-
liła na odzyskanie znacznej czę-
ści utraconego mienia: portfela, 
karty i 120 złotych.
Przypomnijmy, że sprawcy kra-
dzieży grozi kara nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Dzierżoniowscy policjanci 
uczestniczyli w Festynie 

Rodzinnym zorganizowanym 
przez PCPR w Dzierżoniowie

Funkcjonariusze z Komendy Po-
wiatowej Policji w Dzierżoniowie 
uczestniczyli w festynie, zorgani-
zowanym dla dzieci i młodzieży 
przebywającej w rodzinnych for-
mach pieczy zastępczej.
8 czerwca 2018 roku odbył się Fe-
styn Rodzinny, którego organiza-
torem było Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Dzierżonio-
wie. Brali w nim także udział sierż. 
Barbara Gaweł wraz z dzielnico-
wym asp. szt. Marcinem Armaty-
sem. Spotkanie skierowane było 
do dzieci z rodzin zastępczych. W 
trakcie zabawy była możliwość 
obejrzenia policyjnego radio-
wozu i rozmowy z policjantami 
odpowiadającymi na pytania 
bardzo ciekawych pracy policji 
uczestników pikniku.

Ruszyły policyjne patrole 
rowerowe

Funkcjonariusze z powiatu 
dzierżoniowskiego pełnią służ-
bę na rowerach. Patrolują miej-
sca, do których dojazd samocho-
dem jest utrudniony lub wręcz 
niemożliwy. Policjanci zwracają 
uwagę w szczególności na wy-
kroczenia społecznie uciążliwe, 
reagują na wszelkiego rodzaju 
przejawy łamania prawa.
W powiecie dzierżoniowskim 
ruszyły policyjne patrole rowe-
rowe. Policjanci pełniący służbę 
prewencyjną patrolują od wio-
sny do jesieni obszary rekre-
acyjne i turystyczne, czyli rejony, 
gdzie często nie może wjechać 
radiowóz. Funkcjonariusz na ro-
werze znacznie szybciej dotrze 
na miejsce niż patrol pieszy, a 
policjanci podczas takiej wła-
śnie służby są bliżej obywateli. 
Podczas służby na rowerach 

dalej str 12

I Bieg Tkacza - fotogaleria
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W sobotę 16 czerwca Miasto Bielawa oraz Ośro-
dek Sportu zorganizowali na Pływalni Miejskiej 
„Aquarius” XIV Mistrzostwa Bielawy Przedszko-
laków w Pływaniu. W zawodach udział wzięło 
ponad 50 dzieci z bielawskich przedszkoli. Każdy 
startujący miał do przepłynięcia 25m na plecach 
oraz 25m na piersiach.
Uzyskano następujące wyniki:
Konkurencja 1 / na piersiach / 25m dziewczynki
1. Alicja Miszczuk Przedszkole „Montessori”  
0:32:16
2. Hanna Kożuszek-Bobińska Ekologiczne Przed-
szkole Niepubliczne   0:34:40
3. Julia Kuter Przedszkole Publiczne nr 4  0:34:58

Konkurencja 2 / na piersiach / 25m chłopcy
1. Dawid Tomczyk PN z Oddziałami Integracyjny-
mi   0:22:16
2. Mikołaj Ciniecki Ekologiczne Przedszkole Nie-
publiczne   0:39:78
3. Karol Ciniecki Ekologiczne Przedszkole Niepu-
bliczne   0:40:39

Konkurencja 3 / na plecach / 25m dziewczynki
1. Nikola Kaźmierczak Przedszkole Sportowe    
0:30:28
2. Hanna Kożuszek-Bobińska Ekologiczne Przed-
szkole Niepubliczne  0:31:78
3. Julia Kuter Przedszkole Publiczne nr 4  0:33:91

Konkurencja 4 / na plecach / 25 m chłopcy
1. Dawid Tomczyk PN z Oddziałami Integracyjny-
mi   0:26:07
2. Mateusz Bątor Przedszkole „Wesołe Krasnolud-
ki”  0:39:48
3. Karol Ciniecki Ekologiczne Przedszkole Niepu-
bliczne   0:41:58

Wszystkie dzieci startujące w zawodach otrzyma-
ły medale, certyfikaty oraz słodkie upominki. Za-
wodnikom dziękujemy za udział, świetną zabawę 
i dostarczone emocje sportowe. Do zobaczenia 
za rok. Pełne wyniki dostępne są na stronie www.
osir.bielawa.pl

Mistrzostwa Przedszkolaków w pływaniu w Bielawie
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Raport
policyjny

patrolują w szczególności parki 
i skwery zielone między bloka-
mi, place zabaw oraz miejsca 
wyłączone z ruchu pojazdów, a 
także ścieżki rowerowe. Podsta-
wowym zadaniem policjantów 
jest zapobieganie wszelkiego 
rodzaju naruszeniom ładu i po-
rządku publicznego oraz wy-
kroczeniom i przestępstwom. 
Policjanci zwracają uwagę na za-
chowania niezgodne z prawem. 
Wobec osób, które popełniają 
wykroczenia stosowane jest 
m.in. postępowanie mandato-
we lub kierowane są wnioski do 
sądu o ukaranie. Funkcjonariu-
sze rozmawiają także z ludźmi 
odpoczywającymi w parkach 
lub w pobliżu szlaków rowero-
wych na temat bezpieczeństwa.

Karta rowerowa
13 czerwca w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Dzierżoniowie odbył 
się egzamin na pierwsze „pra-
wo jazdy”.
Zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącymi przepisami dotyczącymi 
uzyskiwania kart rowerowych 
przygotowanie do „egzaminu” 
na kartę rowerową oraz samo 
sprawdzenie umiejętności po-
winno odbywać się w szkole 
podstawowej (dla uczniów, 
którzy ukończyli 10 lat) oraz w 
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego lub specjalistycz-
nym ośrodku szkolenia kie-
rowców (dla osób niebędących 
uczniami szkoły podstawowej).
Pierwsze „prawo jazdy” można 
uzyskać po zdaniu egzaminu 
składającego się z części teore-
tycznej i praktycznej i wydawa-
ne jest przez:
1) dyrektora szkoły – uczniowi 
szkoły podstawowej;
2) dyrektora wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego lub 
przedsiębiorca prowadzący 
ośrodek szkolenia kierowców 
posiadający poświadczenie 
potwierdzające spełnianie do-
datkowych wymagań – oso-
bie niebędącej uczniem szkoły 
podstawowej.
Przystępujący do egzaminu 
uczniowie byli bardzo do-
brze przygotowani. Dosko-
nale poradzili sobie w części 
teoretycznej jak i z częścią 
praktyczną, która została 
przeprowadzona na sali gim-
nastycznej. Nabyty dokument 
upoważnia do samodzielne-
go poruszania po drogach.

CODZIENNIE
na naszym portalu

www.ddz24.eu

Już po raz czwarty w Jaźwinie odbył 
się Zlot Pojazdów Pożarniczych. Tra-
dycyjnie zlot rozpoczął się przejazdem 

kolumny samochodów pożarniczych 
z  jednostek Ochotniczych i Państwo-
wych Straży Pożarnych. Oprócz wozów 

strażackich można było podziwiać 
samochody zabytkowe, rajdowe oraz 
motocykle. Dla najmłodszych strażacy 

zorganizowali ciekawe konkurencje 
sprawnościowe.

IV Zlot Pojazdów Pożarniczych w Jaźwinie

CODZIENNIE
na naszym portalu

www.ddz24.eu
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Pieszyce

OGŁOSZENIE Nr 28/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
 

Lp. 
 

Nr działki  
KW opis i położenie  

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w planie lub studium 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Wysokość 
opłaty za 

użytkowanie 
wieczyste i 

termin 
wnoszenia 

opłat 

1 

326/5 

KW działki 
SW1D/00040

030/3 
 
 

Lokal mieszkalny nr 1, 
położony na I piętrze 

o pow. użytkowej 62,32 m2 
plus pomieszczenie 

przynależne komórka 
9,96m2, udział w częściach 

wspólnych budynku i         
w prawie użytkowania 

wieczystego działki gruntu 
na której posadowiony jest 
budynek wynosi 32,29%. 
Gmina Pieszyce, miasto 

Pieszyce, obręb Środkowe 
ul. Sanatoryjna 12A 

243 
(udział 

32,29%- 
78,46 m2) 

MS.14 – zabudowa 
mieszkaniowa i 

usługowa średniej 
intensywności. (1) 

87.509,- zł 
W tym udział 
w gruncie – 

4.162 zł 

8.700,- 

1% ceny 
gruntu 

uzyskanej       
w wyniku 
przetargu  

płatne do 31 
marca każdego 

roku, 
opłata może 
być aktua- 
lizowana(2) 

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i 
odbyły się:  I - 21.11.2017 r., II – 23.01.2018 r., III – 14.03.2018 r., IV – 22.05.2018 r. 

(1) Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
(2) nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. 

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

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r., o godz. 1000 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 
 
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. 
 
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 

 
Pieszyce, 7 czerwca 2018 r. 
 
 
  

OGŁOSZENIE Nr 29/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
 

Lp. 
 

Nr działki  
Nr KW Położenie i opis 

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego  

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

1 

532 
 

KW SW1D/ 
00048418/

3 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce 

na terenie wsi Piskorzów obręb 
Piskorzów 

OPIS: 
niezabudowana działka gruntu, 
dostęp do drogi publicznej przez 

drogi wewnętrzne, na terenie 
działki usytuowany jest słup 

napowietrznej linii WN z trakcją 
biegnącą w obszarze działki w 

kierunku północnym, 
 przez teren działki przechodzi sieć 

wodociągowa  

9149 
w.MN.10 - zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna  

170.000,-zł(1) 17.000,- 1030 

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

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

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 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 

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. 
 

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 

 
Pieszyce, 7 czerwca 2018 r. 
 

OGŁOSZENIE Nr 31/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
 

Lp. 
 

Nr działki  
Nr KW Położenie i opis 

powierz- 
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokoś
ć wadium 

Godzina 
przetargu 

1 

162/2 
 

KW SW1D/ 
00047825/

2 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce 

na terenie miasta Pieszyce obręb 
Południe 
OPIS: 

niezabudowana działka gruntu, 
nad działką przechodzi linia 

wysokiego napięcia, 
została wydana zgoda na 

wykonanie na terenie działki 
inwestycji w zakresie budowy linii 

kablowej nn.(1) 

8414 
2 PU -  zabudowa 

przemysłowo-
usługowa 

400.470,- zł(2) 40.000,- 1130 

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły 
się:  I –  9.01.2017 r., II – 14.03.2018 r., III – 22.05.2018 r., 

(1) projekt planowanej inwestycji do wglądu w UMiG w Pieszycach pok. nr 12. 
(2)  do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT. 

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

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 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 

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. 

 
Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 
 

 
Pieszyce, 7 czerwca 2018 r. 
 

OGŁOSZENIE Nr 32/2018 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 
( ha) 

Przeznaczenie  
w Planie 

Zagospodarowania 
Przestrzennego  

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokoś
ć 

wadium 

Godzina 
przetargu 

1 
 

864/1 
864/3 
864/6 

KW SW1D/ 
00016275/

5 
865/1 

SWID/0004
7318/5 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce, na terenie miasta 

Pieszyce, obręb Środkowe, 
OPIS: 

niezabudowane działki gruntu, 
rolne(1), dostęp do drogi publicznej 

przez drogi wewnętrzne 
(wymagające odtworzenia), Przez 

teren działek 864/3 i 865/1 
przechodzi linia 

elektroenergetyczna napowietrzna.  
Zapisane  w ewidencji gruntów 

jako klasoużytki: RIVa, PsV, ŁIV, 
Lzr-PsV 

0.4489 
2.3234 
1.1832 

 
 
 

0.1779 
 
 

ZE7 – półnaturalne 
użytki ekologiczne 
RL – użytki rolne 

12-R – użytki rolne  
RL3 – użytki rolne 

96.171,- zł 9.600,- 
zł 930 

2 
 

837/5 
KW SW1D/ 
00016275/

5 

POŁOŻENIE: 
Gmina Pieszyce, na terenie miasta 

Pieszyce, obręb Środkowe 
OPIS: 

niezabudowana działka gruntu, 
dostęp do drogi publicznej przez 
drogi wewnętrzne, (wymagające 

odtworzenia), zapisana  w 
ewidencji gruntów jako 

klasoużytki: RIVa.  

 
0.5870 

UT2 –usługi turystyki 
z zielenią 

towarzyszącą 
135.597,-zł(2) 13.500,- 

zł 1000 

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity   
Dz.U. z 2017, poz. 2196) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a 
przedmiotowej ustawy. 

(2) Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek Vat. 
Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 

 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 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 16 sierpnia 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. 

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej UMiG w Pieszycach w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Kościuszki 2 w 
Pieszycach. 

 
Pieszyce, 13.06.2018 r. 

W dniu 9 czerwca w Lewinie Kłodzkim odbył się 
XVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji 
Dnia Dziecka dziewcząt oraz chłopców w stylu 
wolnym. W zmaganiach uczestniczyło 100 zawod-
ników z 10 klubów.
SOWE Pieszyce reprezentowały: Wiktoria Szeliga, 
Milena Sawka, Natalia Zając.
Najlepiej zaprezentowały się Wiktoria Szeliga 46kg 
i Milena Sawka 50kg, które wywalczyły złote me-
dale w zawodach. Wiktoria Szeliga została wyróż-
niona statuetka za piękne walki. Srebrny krążek 

zdobyła Natalia Zając 62kg.
Dzień wcześniej w piątek SÓWKI wykonywały 
pokazy zapaśnicze i akrobatyczne w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Pieszycach z okazji Dnia Sportu 
2018.
Od 11 do 22 czerwca Natalia Zając będzie przeby-
wać i trenować na zgrupowaniu Kadry Kadetek w 
Karlinie

SÓWKI na zawodach 
w Lewinie Kłodzkim
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Hubert Stroka 06.06.2018    godz. 6:25   waga 3990 g.  dł. 55

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 :)

Michał Rajnisz 07.06.2018    godz. 9:30   waga 4010 g.  dł. 58 Kubuś Szuba 07.06.2018    godz. 13:30   waga 3600 g.  dł. 55

Igor Mirga 07.06.2018    godz. 12:04  dł. 56 Miłosz Jagiełka 07.06.2018 waga 2740  dł. 55 Pilarczyk 10.06.2018    godz. 8:25   waga 2820 g.  dł. 51

Pola Fleszar 10.06.2018    godz. 22:25   waga 3290 g.  dł. 55 Karolina Machowska 09.06.2018    godz. 14:40   waga 3520 g.  dł. 52 Kacper Łomnicki 08.06.2018    godz. 16:05   waga 3650 g.  dł. 56

Marcelina Taborska 08.06.2018    godz. 12:10   waga 3700 g.  dł. 57 Lena Petronecka 10.06.2018    godz. 10:40   waga 3200 g.  dł. 54 Juliusz Ż. 10.06.2018    godz. 11:10   waga 3400 g.  dł. 53

Szymon Maj 12.06.2018    godz. 3:10   waga 4040 g.  dł. 58 Oliwier P. 13.06.2018    godz. 5:55   waga 2730 g.  dł. 59 Ola Widera 13.06.2018    godz. 11:35   waga 3460 g.  dł. 54
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DOK

Czerwcowe kino „Zbyszek”
Komedie, filmy akcji, filmy przygodowe, biograficz-
ne i familijne –każdy znajdzie coś dla siebie w reper-
tuarze Kina Zbyszek.  Weekend 22-24.06 to spotka-
nie z gwiezdnymi bohaterami  - „Han Solo: Gwiezdne 
Wojny – Historie”. Przewidziano projekcje 3D i 2 D. 
A na koniec czerwca (29-30) do wyboru: „Odlotowy 
nielot (animacja, przygodowy), „I że ci nie odpusz-
czę” (komedia romantyczna) oraz „Kochając Pabla, 
nienawidząc Escobara” (biograficzny, dramat, krymi-
nał). Bilety w cenie 16 zł normalny, 14 złotych ulgo-
wy oraz 5 zł okulary 3D – do nabicia w kasie kina.

28 czerwca – jazzowy czwartek
Stowarzyszenie Jazzowy Pegazz oraz Dzierżoniow-
ski Ośrodek Kultury zapraszają na All Star Swing Fe-
stival z udziałem światowych gwizd jazzu. To ostatni 
jazzowy czwartek w Dzierżoniowie przed wakacja-
mi. Fani tego gatunku muzycznego usłyszą gwizdy, 
których rekomendować nie trzeba, jak Count Basie, 
Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Duke Ellinkton, 
Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Dave 
Brubeck, Earl Hines, czy Joe Williams. Projekcja fil-
mu festiwalowego odbędzie się 28 czerwca 2018 r. 
o godz. 19.00 w Jazz Caffe Pegaz DOK. Zapraszamy. 
Wstęp wolny.

30 czerwca - Cejrowski boso do Dzierżoniowa
Zapraszamy na ten pełen emocji i wrażeń występ 
„Prawo dżungli” Wojciecha Cejrowskiego, dziennika-
rza i podróżnika:  30 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 
19:00, Kinoteatr Zbyszek (ul. Świdnicka 25), Dzierżo-
niów. Bilety na wydarzenie w cenie 75 zł można na-
być w kasie biletowej DOK (ul. Świdnicka 23, I piętro, 
czynna pon. – pt. w godz. 10:00 – 17:00, tel. 74 64 65 
019), kasie biletowej w Kinoteatrze (czynna w piątki, 
soboty i niedziele w godz. 15:30 – 20:00, tel. 74 64 64 
658), Dziale Organizacji Imprez (soboty w godz. 9:00 
– 15:00) oraz w Internecie na stronie DOK Dzierżo-
niów (www.dok.pl/kupbilet) i portalach kupbilecik.
pl oraz biletos.com

2 lipca- 24 sierpnia 
Wystawa - Polskie stroje ludowe – Biblioteka Głów-
na, Rynek.

8 sierpnia, godz. 16.00 
Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” - Maciej Kuchta 
„Jak niewidomy widzi i pracuje na komputerze” - Fi-
lia, ul. Sikorskiego 2.

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

Powiatowa Konferencja „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół 
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbyła sie Powiatowa Konferencja dotycząca 
upowszechnienia rezultatów realizowanych w szkole projektów: „Innowacyjna praktyka zawodowa – szansą dobrego startu w 
przyszłość”, realizowanego ze środków finansowych programu Erasmus plus oraz projektu „Europejskie innowacje i inspiracje – 
praktyka zagraniczna szansą na rozwój”, realizowanego ze środków finansowych programu PO WER. 

Uczestnikami konferencji byli uczniowie II i III klas technikum. 
Swoją obecnością wydarzenie uświetnili również przedstawi-
ciele władz – zastępca Burmistrza Bielawy Pani Jadwiga Ho-
ranin, prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Pan Sta-
nisław Jurcewicz oraz przedstawiciele szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego.

Na konferencji podsumowane zostały wyjazdy uczniów na 

praktyki do Cottbus i Frankfurtu nad Odrą w Niemczech. Pod-
sumowany został również pierwszy rok realizacji projektu 
„Europejskie innowacje i inspiracje – praktyka zagraniczna 
szansą na rozwój” realizowanego w ramach programu PO 
WER w ZSiPKZ. Uczniowie przedstawili przebieg praktyk w 
Bristol w Wielkiej Brytanii, Dreźnie w Niemczech i w Sevilli w 
Hiszpanii.

Zdobyte, dzięki udziałowi w projektach umiejętności, zosta-
ły potwierdzone certyfikatami oraz dokumentem „Europass 
Mobilność”, które zostały uroczyście wręczone uczestnikom 
przez dyrektora szkoły Pana Ireneusza Rutowicza.

opr. ZSiPKZ w Bielawie 

Letnie Otwarte Mistrzostwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu zdominowali zawodnicy dzier-
żoniowskiego klubu pływackiego „Dziewiątka”. 
W sumie wywalczyli trzy złote i pięć srebrnych 
medali. W zawodach udział wzięło 230 zawod-
ników z 34 klubów. Dzierżoniowski klub repre-
zentowało 17 zawodników, podopiecznych 
trenera Andrzeja Wojtala.

W kategorii senior (18 lat i starsi) Paweł Juraszek 
wywalczył dwa złote medale na dystansach 50 
m (21,95) i 100 m (50,96) stylem dowolnym. W 
punktacji wielobojowej za dwa najlepsze star-
ty został najlepszym zawodnikiem zawodów z 
dorobkiem 1644 pkt. Kacper Dereń na dystan-
sie 50 m stylem motylkowym z czasem 25,20 
wywalczył złoty medal. Dwa srebrne medale 
zdobył na dystansach 100 m (55,03) oraz 200 
m (2:07,43) stylem motylkowym a dystans 50m 

stylem dowolnym z czasem 23,80 ukończył na 
czwartym miejscu.

Kacper Krasiński wywalczył srebrny medal na 
dystansie 50m stylem klasycznym (30,34), a 
na dystansie 100m stylem dowolnym (54,77) 
uplasował się na 6. miejscu. Krystian Dobrzań-
ski zdobył srebrny medal na dystansie 50 m 
stylem grzbietowym (30,16), a na dystansach 
50 m (28,06), 100 m (1:04,53) stylem motylko-
wym i 100m stylem dowolnym (56,09) upla-
sował się w pierwszej dziesiątce. W kategorii 
junior (16-17 lat): Karolina Jurczyk zdobyła 
srebrny medal na dystansie 50 m stylem do-
wolnym z czasem 26,41. Zawodniczka została 
wycofana z dalszych zmagań ze względu na 
chorobę. Kacper Tuchewicz zajął piąte miejsce 
na dystansie 50 m stylem grzbietowym (32,99).

MKS 9 triumfuje na Mistrzostwach Dolnego Śląska


