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Dzierżoniowski producent złącz elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego rozwija swoją działal-
ność i buduje w naszym mieście nową halę produkcyjną. Hala i budynek biurowy wraz z niezbędną 
infrastrukturą powstaje na terenie dzierżoniowskiej podstrefy. W ciągu dwóch lat Connectors Poland 
zainwestuje w Dzierżoniowie 10 mln zł. Firma rozważa także realizację własnego projektu badawcze-
go. Wytwarzane już dziś w Dzierżoniowie produkty trafiają do Francji, Niemiec, Czech, Hiszpanii, ale 
też Chin, Korei Południowej, Meksyku i Brazylii. Już w 2020 roku produkcja Connectors Poland będzie 
pokrywała blisko 7% światowej produkcji konektorów grzewczych do aut. W tym samym roku działa-
jąca od 2002 roku firma przekroczy 10 mln wyprodukowanych konektorów.

7% światowego rynku - globalne plany dzierżoniowskiej firmy

DZIERŻONIÓW
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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!

Od początku wakacji Straż Miejska Bielawy zmieniła lokalizację służby na terenie miasta, aby zapewnić jeszcze lepszy porzą-
dek i bezpieczeństwo mieszkańcom i odwiedzającym nas gościom. W soboty i niedziele w godzinach od 10 do 18.00 strażnicy 
miejscy pełnią zatem służbę przede wszystkim na terenie Jeziora Bielawskiego. W pozostałe dni tygodnia, w ramach współ-
pracy, ponton pozostaje do dyspozycji ratowników pracujących na plaży.  Wakacje to także służby Straży Miejskiej Bielawy w 
patrolach rowerowych realizowanych w różne dni tygodnia na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Parku 
Miejskiego, okolic Jeziora i obrzeży miasta, gdzie na co dzień nie zawsze można dotrzeć. W wybrane dni tygodnia pełniona 
jest także służba nocna. Rozbudowany monitoring miejski pozwala także na objęcie nadzorem większego terenu miasta i 
ewentualną reakcję na niezgodne z prawem czyny. Taka forma służby będzie realizowana do końca wakacji.

Letnia służba Straży Miejskiej Bielawy

BIELAWA

Nowoczesne obiekty w Pieszycach poprawią komfort mieszkańców

W Pieszycach się buduje!
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Bielawa

III Półmaraton Górski Kalenica 
i I Ultra Sowa już 22 lipca w Bielawie

Malownicze okolice Jeziora Bielawskiego zapew-
niają  nie tylko świetne warunki do wypoczynku, 
relaksu i chwili wakacyjnego zapomnienia, ale 
również wspaniałe widoki na Góry Sowie, które 
wydają się wyrastać wprost z brzegów jeziora. I 
właśnie w tak pięknym i gościnnym miejscu znów 
odbędzie się Półmaraton Górski Kalenica, które-
mu tradycyjnie towarzyszyć będzie bieg górski na 
12 km, a dodatkowym biegowym wydarzeniem 
będzie Ultra Sowa (53 km). Wakacje w pełni, lato 
w pełni - mamy więc świetną okazję aby w swoich 
wypoczynkowych i wakacyjnych planach zaha-

czyć o sowiogórskie ścieżki i wykorzystać kuszące 
połączenie gór i wody. Bielawa zaprasza do bie-
gania w Górach Sowich, organizatorzy zapraszają 
na kolejny bieg cyklu Runner’s World Super Bieg! 

Tak naprawdę to jedynie część atrakcji sporto-
wego weekendu w Bielawie, bo dzień wcześniej 
okolice jeziora i górskie szlaki opanują zawodnicy 
i zawodniczki ścigający się w Bike Maratonie - naj-
większym w Polsce cyklu maratonów MTB.

Górskie bieganie w Bielawie to oczywiście rów-
nież część większej biegowej całości i kolejna 
edycja Runner’s World Super Biegu - cyklu bie-

gów górskich. Za nami już III Półmaraton Górski 
Polanica -Zdrój i III Interferie Run - przed nami 
zawody w Bielawie, a potem jeszcze IV Półmara-
ton Wiślański, II Półmaraton Górski Wałbrzych i V 
4F Świeradów Run. Ta biegowa seria towarzyszy 
nam już trzeci sezon.

Jak zwykle podczas biegów cyklu RWSB organi-
zatorzy oferują uczestnikom dwa dystanse do 
wyboru - półmaraton i „dychę”, choć oczywiście w 
Bielawie ten krótszy dystans to 12 km. Na obu dy-
stansach prowadzona jest klasyfikacja generalna - 
finał w październiku podczas 4 F Świeradów Run.

Biegi zaliczane do cyklu startują w niedzielę 22 
lipca o godz. 11:00 znad Jeziora Bielawskiego, 
przy OWW Sudety na ul. Wysokiej w Bielawie. 
Zgłaszać można się cały czas przez stronę https://
superbieg.pl. Biuro zawodów będzie działać już w 
piątek, w trakcie Bike Maratonu, w godz. 17:00 - 
20:00 oraz w dniu startu już od godz. 7:00, jednak 
pierwszeństwo w biurze o tej porze będą mieli 
startujący w Ultra Sowie, którzy wyruszą na trasę 
już o godz. 9:00. Po tej godzinie biuro zawodów 
pozostanie do dyspozycji tych, którzy rywalizo-
wać będą w półmaratonie i biegu na 12 km.

Ultra Sowa jest biegiem dodatkowym, a lista star-
towa na ten dystans jest już zamknięta. Nie wlicza 
się ona również do generalki cyklu RWSB. 53 km 
trasy przez Góry Sowie da okazję do przemierze-
nia najciekawszych, najpiękniejszych i oczywiście 
najwyższych partii tego grzbietu, a na szczycie 
Wiielkiej Sowy zawodnicy pojawią się dwukrot-
nie. Limit czasu na pokonanie tego ultramaratonu 
to 8h.

Więcej informacji, tradycyjnie na https://super-
bieg.pl

Thriatlon wraca do Bielawy!
Już 5 sierpnia Bielawa Cross Triathlon!

Ostatni raz zawody triathlono-
we organizowane były w Bie-
lawie w 1993 roku! 5 sierpnia 
br. triathlon ponownie wraca 
do Bielawy! - z dystansem 
1/8 Ironman (475 m pływa-
nia, 22 km jazdy na rowerze, 
5 km biegu). Efektowne tra-
sy – zwłaszcza kolarska MTB, 
piękne jezioro, widowiskowe 
pętle wśród kibiców – tak 
krótko można scharakteryzo-
wać Bielawa Cross Triathlon. 
Idealne miejsce na rozpoczę-
cie przygody z triathlonem - 
krótkie dystanse, duże limity 
czasowe! 

Dla początkujących mamy też 
inne rozwiązanie, czyli start w 
sztafecie - jedna osoba płynie, 
druga jedzie na rowerze, trze-
cia biegnie. Zawodnicy będą 
klasyfikowani w kategoriach: 
Open kobiet i mężczyzn oraz  
wiekowych (K/M: 16-29; 30-
39; 40-49; 50+) oraz sztafet 

(bez podziału na płeć). W kla-
syfikacji generalnej przewi-
dziano nagrody finansowe.

Uwagę zwracają niskie, jak 
na triathlon, opłaty startowe. 
Opłata za start indywidual-
ny – 90 PLN, w sztafecie – 70 
PLN. Będzie się można rów-
nież zapisać i opłacić w dniu 
zawodów.

Organizatorami imprezy jest 
Stowarzyszenie Pozytywnie 
Zakręceni oraz OSiR Bielawa.

Szacowana liczba uczestni-
ków to 200 osób, ponadto 
mieszkańcy oraz turyści od-
wiedzający Bielawę.

Wydarzenie odbędzie się  nad 
malowniczo położonym Je-
ziorem Bielawskim z piaszczy-
stą i strzeżoną plażą, wyspą, 
molem, boiskami sportowymi 
oraz siłownią plenerową.

Nasza impreza została włączo-
na do ogólnopolskiego cyklu 

zawodów, mających na celu 
popularyzację triathlonów te-
renowych: http://offroadtria-
thlon.pl/

Pozytywnie Zakręceni współ-
organizują cykl zawodów tria-
thlonowych, na które w 2017 
r. składają się, oprócz bielaw-
skiej edycji:

- Osiek Triathlon (19 maja);

- Bike Atelier Triathlon Sosno-
wiec (17 czerwca);

- III Dąbrowa Górnicza Triath-
lon (zaplanowane na 2 wrze-
śnia);

- II Chęciny Triathlon (9 wrze-
śnia)

- Cross Duathlon Kielce (16 
września)

Triathlon zapewnia komplek-
sowy rozwój całego ciała. Uję-
ty w ramy rywalizacji to także 
świetna zabawa. Dlatego zy-
skuje on coraz większe grono 

zwolenników, również w na 
Dolnym Śląsku.

Do niedawna triathlon uzna-
wany był za sport niszowy, 
uprawiany tylko przez zawo-
dowych sportowców. Maso-
we zainteresowanie zaczęło 
się, kiedy w uprawianie tej 
dyscypliny zaangażowali się 
celebryci, np. Tomasz Karolak, 
Borys Szyc czy Piotr Adam-
czyk.

W ciągu kilku lat w Polsce co-
raz więcej ludzi zaczęło star-
tować w zawodach triathlo-
nowych. Chcemy przełamać 
stereotypy i udowodnić, ze 
triathlon nie jest dyscyplina 
dla wybranych, wymagającą 
żelaznej kondycji, a opłaty 
startowe nie muszą przypra-
wiać o zawrót głowy.

Zapisy: masakratorrun.pl/bie-
lawa-cross-triathlon

Ostatni etap prac budowalnych w rejonie ulicy Sobieskiego
We wtorek 17 lipca rozpocznie 
się ostatni etap prac budowla-
nych w rejonie ulicy Jana III So-
bieskiego w Bielawie, na odcin-
ku od ulicy Grota Roweckiego 
do ulicy Sikorskiego, polegający 
na położeniu ostatniej, warstwy 
ścieralnej asfaltu. Prace wykoń-
czeniowe potrwają do końca 
lipca. Kilkudniowy przestój w 
pracach budowlanych wyni-
kał z konieczności oczekiwania 
przez wykonawcę na mieszan-
kę asfaltową. Duża ilość robót 
drogowych prowadzonych w 
miesiącach letnich, sprawia, że 
tego typu przerwy są niestety 
nieuniknione. Przepraszamy za 
utrudnienia i prosimy o uzbroje-
nie się w jeszcze odrobinę cier-
pliwości. 
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45 lat - Zbiornik Wodny „Sudety” - „Jezioro Bielawskie” 1973 - 2018

W 2018 roku mija 45 lat od ukończenia bu-
dowy Zbiornika Wodnego „Sudety” (obecnie 
Jezioro Bielawskie). Budowa obiektu, która 
trwała w latach 1969-1973, wynikała z po-
trzeby zapewnienia ciągłych dostaw wody 
do dwóch zakładów włókienniczych „Biel-
tex” i „Bielbaw”. Na przestrzeni minionych 
dekad okazało się, że obiekt, który przede 
wszystkim miał gromadzić wodę przemysło-
wą, zmienił się w jedną z największych atrak-
cji turystycznych regionu. Zanim do tego do-
szło wydarzyło się w tym miejscu naprawdę 
wiele. Zapraszamy Państwa do obejrzenia 
wystawy fotografii, które upamiętniają czasy 
przed budową jeziora, budowę akwenu, lata 
późniejsze, aż do stanu obecnego. 
Do rozwoju Bielawy przyczynił się rozkwit 
przemysłu bawełnianego, a ówczesne 
miejscowe zakłady należały do jednych naj-
większych i najnowocześniejszych w kraju. 
W latach świetności zakłady Bieltex i Biel-
baw zatrudniały kilkanaście tysięcy osób. 
Wytwarzały przy tym szeroki asortyment 
tkanin, sprzedawanych na rynkach polskich 
i zagranicznych. Dynamiczny rozwój prze-
mysłu bawełnianego w Bielawie i związane 
z jego obsługą duże zapotrzebowanie na 
wodę, spowodowały konieczność budowy 
zbiornika wodnego. Zadaniem akwenu było 
zabezpieczenie wymaganej ilości wody w 
częstych okresach jej niedoborów dla wspo-
mnianych zakładów.
Zbiornik powstał na wniosek BZPB „Bieltex”, 
a środki na realizację inwestycji przekazało 
ówczesne Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.
Na miejsce budowy wybrano teren u podnó-
ża Gór Sowich na potoku Brzęczek. Funkcjo-
nujący wówczas przemysł włókienniczy po-
trzebował do obsługi produkcji tkanin około 
1,4 mln m3 wody rocznie. Po to by uzyskać 
wymaganą ilość wybudowano dodatkowe 
ujęcia wody w potokach Bielawica i Rdzawa. 
Łączna długość kanału doprowadzającego 
wodę do jeziora wyniosła 2,5 km. Topografia 
terenu przeznaczonego pod zbiornik narzu-
ciła łukowy kształt zapory, której długość 
wyniosła 1211 m, a jej wysokość w najwyż-
szym punkcie 15 m. Zbiornik zaprojektowa-
ny został przez Biuro Studiów i Projektów 
Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” we 
Wrocławiu. Prace geologiczne wykonywało 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Hy-
drobudowa” we Wrocławiu. Nadzór nauko-
wy i inwestorski pełnił natomiast Instytut Bu-
downictwa Wodnego i Ziemnego Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu.
Zbiornik powstał przez tzw. przegrodze-
nie potoku Brzęczek od strony północnej, 
wschodniej i południowo-wschodniej zapo-
rą ziemną o długości 1211 metrów. Budowę 
obiektu rozpoczęto od prac przygotowaw-
czych, polegających na wykonaniu dróg 
dojazdowych dla sprzętu budowlanego oraz 
wytyczeniu osi zapory ziemnej. Podstawo-
wym problemem, z którym musieli poradzić 
sobie inżynierowie, było uzyskanie właści-
wego stopnia zagęszczenia gruntów two-
rzących zaporę oraz otrzymanie projektowej 
wytrzymałości i wodoszczelności betonów. 
W tym celu utworzono pole doświadczalne, 
na którym przeprowadzano próby właściwe-
go zagęszczania zapory. W pracach, oprócz 
zespołu nadzorującego budowę zbiornika, 
uczestniczyło geotechniczne laboratorium 
polowe. W trakcie sypania zapory każda war-
stwa była odbierana przez zespół nadzorują-
cy, po wykonaniu przez laboratorium badań 

wskaźnika zagęszczenia.
Sterowanie wodą na zbiorniku odbywa się 
poprzez instalacje i zasuwy zlokalizowane w 
wieży ujęć. Konstrukcję wieży stanowi żelbe-
towa okrągła studnia o średnicy wewnętrz-
nej 3,5m i grubości ścian 0,50m. Fundament 
wieży posadowiony został na stalowych 
ścianach, chroniących wieżę przed działa-
niem dużych sił, w tym między innymi wy-
woływanych przez pokrywę lodową.
Istotnym elementem zbiornika jest także 
wieża przelewowa. Normalny poziom wody 
w zbiorniku ustalony został na poziomie 
335 m n.p.m. Zabezpieczeniem, przed prze-
kroczeniem tego stanu, jest właśnie wieża 
przelewowa.
W trakcie budowy zbiornika wprowadzono 
zmiany do projektu zapory, które pozwoliły 
znacząco obniżyć koszty inwestycji. Dzięki 
temu możliwe było wybudowanie w są-
siedztwie zbiornika centrum rekreacji i wy-
poczynku.
Jednym z jego elementów stała się wyspa. 
Powstała ona z urobku gruntu, gromadzo-
nego podczas budowy zbiornika. Grunt nie 
nadawał się do wbudowania w korpus zapo-
ry i był składowany w miejscu dzisiejszej wy-
spy. Żeby nie narażać się na kolejne wydatki 
związane z wywozem gruntu poza miasto 
zdecydowano, że w tym miejscu można 
utworzyć wyspę i połączyć ją pomostem z 
lądem. Powierzchnia wyspy wynosi 37 arów 
i znajduje się powyżej 1 metra maksymalne-
go poziomu wody w zbiorniku. Wyspa zosta-
ła połączona z terenem nadbrzeżnym po-
mostem o długości 160 m i szerokości 4 m.
Według publikacji naukowej pt. „Współczesne 
problemy inżynierii środowiska” autorstwa dra 
Kazimierza Szczepaniaka, w tamtych latach 
była to największa inwestycja hydrotechnicz-
na w południowo-zachodniej Polsce. Prace 
przygotowawcze, polegające na budowie kil-
ku kilometrów dróg dojazdowych dla ciężkie-
go sprzętu budowlanego oraz bazy lokalowej 
dla służb technicznych i bazy magazynowej, 
trwały do połowy 1970 roku.
Po tym okresie rozpoczęły się zasadnicze 
prace konstrukcyjno-budowlane. Budowę 
zbiornika ukończono w pierwszej połowie 
1973 roku i po przeprowadzeniu podsta-
wowych przeglądów, badań i pomiarów 
Komisja Rozruchowa Zbiornika przystąpiła 
do pierwszego napełnienia. W lipcu 1973 
roku zbiornik został przekazany inwestorowi 
do eksploatacji. W trakcie pierwszego napeł-
niania wystąpiły przecieki przez wieżę ujęć 
oraz na skarpie. Zostały one zlikwidowane 
za pomocą tzw. zastrzyków cementowych 
oraz dzięki drenażowi powierzchniowemu 
skarpy. Od roku 1974 akwen zaczął spełniać 
swoją funkcję rezerwuaru wody dla zakła-
dów Bielbaw i Bieltex.
Charakterystyka ogólna Jeziora Bielawskiego
Powierzchnia zalewu: 23,2 ha
Długość zapory: 1211 m
Maksymalna wysokość zapory: 15 m
Szerokość korony: 5 m
Wysokość wieży ujęć: 17 m
Powierzchnia wyspy: 37 a
Długość pomostu (molo): 160 m.
Elementami decydującymi o bezpieczeń-
stwie jeziora są zapora ziemna z żelbetowy-
mi płytami, wieża ujęć, wieża przelewowa 
oraz przepust nad zaporą. Równie ważny 
jest w tym względzie system sterowania wo-

dami potoków Bielawicy i Rdzawy. Najpo-
ważniejsza próba poziomu bezpieczeństwa 
zbiornika miała miejsce w czasie powodzi w 
lipcu 1997 roku. W tym czasie przeszły przez 
obiekt dwie fale powodziowe. Spowodowa-
ły je długotrwałe i intensywne opady desz-
czu. Opady deszczu wywołały nadpiętrze-
nie zbiornika, dochodzące w szczytowym 
okresie do 0,70 m powyżej poziomu korony 
wieży przelewowej. Stan ten utrzymywał się 
przez dwa dni. W czasie przeglądu technicz-
nego wykonanego po ustąpieniu powodzi 
zauważono pewne zniszczenia, niemniej 
zbiornik przetrwał tę najtrudniejszą walkę z 
żywiołem.
Oprócz funkcji zbiornika wody przemysło-
wej, w latach 70., 80. i 90., akwen pełnił dla 
mieszkańców miasta również funkcję rekre-
acyjno-wypoczynkową. Uprawiano wędkar-
stwo, żeglarstwo, pływano w zbiorniku, ale 
także wypoczywano przy dawnym basenie. 
Ponadto w sąsiedztwie zbiornika odbywało 
się wiele imprez kulturalnych i sportowych, 
w tym między innymi: Sudeckie lato, Rajd 
Polski, Thriatlon, Textil Cross, Tolk Folk czy 
różnego rodzaju pokazy. Miejsce to latami 
tętniło życiem.
Od początku istnienia zbiornika wodne-
go „Sudety”, aż do 1999 roku właścicielem 
akwenu były Zakłady Bawełniane „Bieltex”. 
Kiedy w latach 90-tych przedsiębiorstwo 
przechodziło trudną sytuację finansową 
(kilkunastomilionowe zadłużenie wobec 
Banku Zachodniego), ówczesne władze po-
wiatu dzierżoniowskiego podjęły działania, 
aby nie dopuścić do upadku zakładu i tym 
samym uratować 2,5 tysiąca miejsc pracy w 
Bielawie.
Zapada więc decyzja o przejęciu przez 
powiat dzierżoniowski zbiornika „Sudety”. 
Umowa kupna nieruchomości za kwotę 
18,5 mln złotych zawarta została 17 wrze-
śnia 1999 roku. Powiat nabywając przed-
miotową nieruchomość, stał się jedno-
cześnie dłużnikiem Banku Zachodniego, 
albowiem Bieltex dokonał przelewu swoich 
wierzytelności z tytułu sprzedaży na rzecz 
wspomnianego banku.
Pod względem ekonomicznym nie była to 
dobra transakcja. Zbiornik nie dość, że nie 
generował zysków, to jeszcze zaczął być co-
raz większym obciążeniem finansowym dla 
powiatu dzierżoniowskiego.
Co więcej, w tym samym czasie istniało 
zagrożenie dla powiatu związane z poten-
cjalnym przejęciem wielomilionowego za-
dłużenia po Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 
Mimo podjętej próby ratowania zakładu, 
Bieltex nie zdołał się utrzymać na rynku i 
ogłosił swą upadłość 26 lipca 2001 roku.
Aby ratować powiat przed bankructwem, w 
2006 roku władze powiatu dzierżoniowskie-
go tworzą spółkę „Zbiornik Wodny Sudety” 
i wnoszą w formie aportu niepieniężnego 
nieruchomość w postaci zbiornika, a wraz z 
nim pozostałe do spłacenia zadłużenie wo-
bec banku.
Spółka Zbiornik Wodny Sudety w niedługim 
czasie, z powodu znacznego spadku sprze-
daży wody przemysłowej, ogłosiła swoją 
upadłość. Kontrolę nad spółką przejął syn-
dyk masy upadłościowej i rozpoczął proce-
durę likwidacji oraz zaspokajania roszczeń. 
Ogłaszane były kolejne przetargi na sprze-
daż zbiornika, ale nie znaleziono chętnych 
do kupna akwenu.
Ostatecznie w 2006 roku dochodzi do roko-
wań, do których przystępuje Gmina Bielawa 
oraz prywatna inwestorka. Bardziej sku-
tecznym graczem okazała się zewnętrzna 
inwestorka, która kupiła obiekt od syndyka 
masy upadłościowej Spółki Zbiornik Wodny 
Sudety za niewielką, jak na wartość obiektu, 
sumę 1,5 mln złotych.
Przez pierwsze lata właścicielka utrzymywa-
ła zbiornik, udostępniając go mieszkańcom 
bezpłatnie. Kolejne lata upłynęły już jednak 
w atmosferze grodzenia terenu, dewastacji 
zbiornika i jego otoczenia, wyrywania beto-
nowych płyt z drogi dojazdowej, niszczenia 
pomostu, a nawet upuszczania wody ze 
zbiornika. Cały teren oznaczono tabliczka-
mi „Teren prywatny” i „Wstęp wzbroniony”. 
Miała to być forma presji wywieranej na 
ówczesne władze Bielawy, której celem było 
doprowadzenie do zawarcia korzystnej dla 
właścicielki zbiornika umowy z miastem 
na dzierżawę akwenu oraz doprowadzenie 
do transakcji kupna-sprzedaży za ogromną 

sumę (ok. 16 mln zł).
Cel został poniekąd osiągnięty i ówczesne 
władze Bielawy zawarły z właścicielką obiek-
tu umowę dzierżawy. Koszty dla miasta były 
bardzo duże. Na mocy dokumentu, miasto 
zobowiązane było przekazywać każdego 
miesiąca na konto przedsiębiorcy około 50 
tysięcy złotych. Oprócz tego Bielawa pono-
siła koszty związane z podatkami, bieżącym 
utrzymaniem zbiornika oraz jego naprawa-
mi. Przez cały okres trwania umowy Bielawa 
wydała na ten cel około 600 tysięcy złotych.
Po wyborach samorządowych w listopa-
dzie 2014 roku zmieniły się władze Bielawy, 
które od samego początku przystąpiły do 
intensywnych negocjacji w sprawie zakupu 
zbiornika. Trwały one przez kilka miesięcy. 
Ostatnie spotkania odbyły się 18 i 23 czerw-
ca 2015 roku, podczas których doszło do 
porozumienia między władzami Bielawy a 
właścicielką zbiornika.

Ostatecznie 8 lipca 2015 roku miasto Biela-
wa dokonało zakupu Zbiornika Wodnego 
„Sudety” (za kwotę 5,99 mln zł). Tym samym 
dobiegła końca 9-letnia batalia. Tego dnia 
około godziny 15.00 akt notarialny z dotych-
czasową właścicielką obiektu podpisał w 
imieniu miasta burmistrz Piotr Łyżwa. - Mam 
ogromną satysfakcję, że w ciągu kilku minio-
nych miesięcy udało się spełnić oczekiwania 
mieszkańców i kupić zbiornik „Sudety”. Ne-
gocjacje były bardzo trudne, ale dotarliśmy 
nareszcie do szczęśliwego finału. Jestem 
wdzięczny Panu Bogu. Dziękuję radnym 
Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miej-
skiego oraz licznym mieszkańcom Bielawy 
za okazaną pomoc i wsparcie – powiedział 
burmistrz Piotr Łyżwa. Był to przełomowy 
moment, ponieważ przez niemal dekadę 
obiekt był zaniedbywany, niszczony, a na-
wet pozbawiany wody.
Od momentu zakupu obiekt i jego otocze-
nie zmieniły się radykalnie. Metamorfozę 
rozpoczęto od opracowania koncepcji roz-
woju zbiornika i jego promocji.
W oparciu o ten dokument systematycznie 
realizowano inwestycje, które sprawiły, że 
obiekt w krótkim czasie stał się jedną z naj-
większych atrakcji naszego terenu. Na po-
czątku zdecydowano, że zbiornikowi trzeba 
nadać nową nazwę i hasło promocyjne.
W wyniku konsultacji społecznych wyłonio-
no nazwę i hasło promocyjne, które brzmią: 
„Jezioro Bielawskie” i „Plaża w Górach So-
wich”.
Następnie przygotowano strzeżoną plażę. 
W tym celu przywieziono na teren obiektu 

blisko 1000 ton piasku. Zatrudniono ratow-
ników, wyznaczono strefy dla najmłodszych 
i osób dorosłych. Wykonano przystań że-
glarską, pomosty, zakupiono kajaki i rowery 
wodne oraz uruchomiono wypożyczalnię 
sprzętu pływającego. Jednocześnie zago-
spodarowano wyspę oraz zrealizowano 
remont molo. Na terenie wyspy pojawiły 
się wiaty turystyczne, stanowiska do grillo-
wania, stojaki na rowery oraz podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Jezioro Bielaw-
skie można podziwiać z wyspy na przykład z 
pomostów znajdujących się na brzegu.
Miasto przygotowało dodatkową atrakcję 
dedykowaną dla rodzin z dziećmi. Stała się 
ona prawdziwym hitem nie tylko miasta, ale 
także regionu. Na miejscu nieczynnego od 
wielu lat i doszczętnie zniszczonego basenu, 
wybudowano nowoczesny basen odkryty 
wraz z brodzikiem oraz z pierwszym na na-
szym terenie wodnym placem zabaw.

Do dyspozycji turystów jest pełnowymiaro-
wa niecka główna oraz wodny plac zabaw z 
kilkudziesięcioma atrakcjami dla najmłod-
szych.
Na terenie jeziora oddano do użytku tor do 
wakeboardu, a korona akwenu znów została 
oświetlona. Dzięki śmiałym inwestycjom, a 
także szerokiej promocji, Jezioro Bielawskie 
odwiedza w sezonie letnim 70 tysięcy osób.
Duże zaangażowanie w rozwój turystyki 
wpłynęło na sukcesy w ważnych plebiscy-
tach:
- Metamorfoza 10-lecia „Muflon 2016),
- Najlepsza przystań żeglarska Dolnego Ślą-
ska Radia Wrocław,
- Bielawa miastem tygodnia Radia RMF FM,
- II miejsce w plebiscycie Gazety Wrocław-
skiej w kategorii Miejscowość Roku.
Jezioro Bielawskie znów tętni życiem oraz 
przyciąga mieszkańców i turystów nie tylko 
swoimi atrakcjami, ale także różnego rodza-
ju wydarzeniami. Nad jeziorem odbywają 
się znane imprezy: Regałowisko, Dni Biela-
wy, Sudeckie Żagle, Bieg Gladiatora, Bike 
Maraton, Sowiogórski Maraton Rowerowy, 
Break King Bielawa, Super Bieg - Kalenica 
Półmaraton Bielawa i Zlot Motocyklowy.
Zakup jeziora, wykonywane inwestycje, 
otwierają nowe możliwości rozwoju i zna-
cząco wpływają na przyszłość Bielawy.
fot. Tadeusz Łazowski, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bielawie, Referat Promocji 
Urzędu Miejskiego w Bielawie.



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

Dzierżoniów

Jesteś kobietą przedsiębiorczą? Zgłoś się!

Rekrutacja do żłobków
Każdy maluch w Dzierżoniowie ma zapewnione 
miejsce w żłobku. Tak jak w latach poprzednich, 
miasto będzie dopłacało do pobytu w placówce 
niepublicznej za te dzieci, które ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc, nie dostały się do pu-
blicznego żłobka. Wsparcie gminy polegać będzie 
na wyrównaniu różnicy w opłatach.

Na najbliższy rok szkolny do publicznego żłob-
ka zostało przyjętych 38 dzieci. Dla maluchów, 
które  nie dostały się do żłobka miejskiego Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie zapewni miejsca w Nie-
publicznym Żłobku „Akademia Maluszka” lub w 
Niepublicznym Żłobku „Sówka”, jeśli rodzice złożą 
odpowiednią deklarację. Opłata za pobyt dziecka 
w placówce niepublicznej nie będzie wówczas 

wyższa niż placówce publicznej. Różnicę  wyrów-
na gmina. Do tej pory 65 rodziców zadeklarowało 
chęć skorzystania z takiej możliwości. 

Wszystkich rodziców z Dzierżoniowa, którzy są za-
interesowani zabezpieczeniem miejsca w żłobku 
niepublicznym dla swoich pociech, a nie złożyli 
jeszcze deklaracji, prosimy o kontakt osobisty z 
pracownikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (ul. Rynek 1 
pok. 15) lub telefoniczny pod numerem 74 645-03-
98 w terminie do 16 lipca.

Dla każdego dziecka, którego rodzice będą tego 
chcieli, zostanie zakontraktowane miejsce w nie-
publicznym żłobku.

„Kobiece Rewolucje” to hasło 
tegorocznego Forum Kobiet 
Przedsiębiorczych, które odbę-
dzie się we wrześniu. Tymcza-
sem już teraz czekamy na zgło-
szenia kandydatek do tytułu 
Kobieta Przedsiębiorcza 2018.

Nieodłączną częścią Forum 
Kobiet jest Konkurs na Kobie-
tę Przedsiębiorczą. Zachęca-
my do udziału w konkursie 
wszystkie Panie, które swoją 
działalnością przyczyniają się 
do rozwoju gospodarczego i 
społecznego Dzierżoniowa. 
W konkursie mogą uczestni-
czyć kobiety pełnoletnie, za-
mieszkałe na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego, aktywne w 
biznesie lub społecznie, działa-
jące na terenie Dzierżoniowa. 
Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach.

W biznesie szukamy kobiet 
prowadzących działalność 
gospodarczą, wpływającą na 
rozwój miasta i poprawę ży-
cia mieszkańców Dzierżonio-
wa oraz panie zatrudnione na 
stanowiskach menedżerskich i 
kierowniczych w firmach i in-
stytucjach publicznych, wdra-
żające i prowadzące ciekawe 
projekty.

W obszarze aktywności spo-
łecznej chcemy wyłowić kobie-
ty, które angażują się w dzia-
łania na rzecz społeczeństwa 
Dzierżoniowa, aktywnie dzia-
łają w organizacjach pozarzą-
dowych, realizują inicjatywy 
społeczne, programy z obszaru 
pomocy społecznej, edukacji, 
nauki, kultury i sportu.

Kandydatury do udziału w 
konkursie „Kobieta Przedsię-

biorcza 2018” mogą być zgła-
szane przez kandydatkę oso-
biście lub przez osoby trzecie. 
W tym roku po raz pierwszy na 
wybór laureatek wpływ będzie 
miała nie tylko Kapituła Kon-
kursu, ale także mieszkańcy. 
Będą mogli oni oddać głos na 
swoją faworytkę w sondzie in-
ternetowej.

Termin składania zgłoszeń do 
Konkursu upływa 20 sierpnia 
2018 r. Wyniki zostaną ogło-
szone podczas VI Forum Kobiet 
Przedsiębiorczych.

Laureatki tytułu Kobieta Przed-
siębiorcza

2015 - Renata Gonet

2016 - Sylwia Ostrowska, Syl-
wia Ganowicz-Kotus

2017 - Beata Roczon, Joanna 
Pestkowska

Zagraj w tenisa za darmo

Młodzież szkolna lubiąca grać w tenisa 
może podczas wakacji korzystać z bezpłat-
nych kortów tenisowych przy ul. Staszica. 
Wystarczy mieć własny sprzęt i dokonać 
rezerwacji.

Korty udostępnia w okresie od 9 lipca do 

31 sierpnia od poniedziałku do piątku w 
godzinach 15.00-17.00 spółka Bazar ZHPU 
Kukuła Jerzy.

Rezerwacji kortu tenisowego można doko-
nać pod numerem tel. 533 984 803 oraz po 
okazaniu legitymacji szkolnej. 
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„Pozytywnie Zabiegani” w świetle i kolorze

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

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

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

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

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

WARUNKI UDZIAŁU:

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

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

Darmowe podręczniki 
dla wszystkich

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

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

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

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

„Nie” dla pijących w miejscach publicznych

W maju powstał specjalny zespół, 
w jego skład weszli przedstawicie-
le UM w Dzierżoniowie, dzierżo-
niowskiej policji i Straży Miejskiej. 
Jego zadaniem jest zmniejszenie 
uciążliwości osób nadużywających 
alkohol w miejscach publicznych. 
By to osiągnąć, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych zorganizowała 20 czerw-
ca spotkanie ze sprzedawcami 
napojów alkoholowych z okolic, 
w których dochodzi do naruszeń 
porządku publicznego, a policja i 
Straż Miejska częściej je kontrolują. 

Poruszano na nim kwestie zwią-
zane nie tylko z przepisami pra-
wa, których sprzedawcy alkoholu 
muszą przestrzegać, ale i doty-
czące poczucia społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorców 
oraz negatywnych skutków nad-
miernego spożywania alkoholu. 
Przypomniano sprzedawcom, że 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych może zostać cofnię-
te, gdy naruszą oni prawo lub dwa 
razy w ciągu pół roku w pobliżu 
miejsca sprzedaży dojdzie do za-
kłócenia porządku publicznego w 

związku ze sprzedażą alkoholu w 
lokalu.

1 sierpnia planowane jest podob-
ne spotkanie z przedsiębiorcami z 
os. Złotego, Błękitnego, Jasnego 
i Różanego. Zaproszenia na nie 
rozniosą dzielnicowi KPP Dzier-
żoniów. To m.in. w podległych 
im rejonach na osiedlach policja 
nałożyła 42 mandaty z ustawy z 
Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i skierowała 40 wniosków o 
ukaranie do sądu. Funkcjonariusze 
ujawnili też dwa przypadki podej-

rzenia popełnie-
nia przestępstwa 
sprzedaży alkoholu nietrzeźwym 
i sporządzili 11 wniosków do 
Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w sprawach osób mających pro-
blem z napojami wyskokowymi. 
Strażnicy miejscy interweniowali 
w sprawach spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych 125 razy 
(75 osób ukarano mandatami, 50 
pouczono).

Wszelkie przypadki uciążliwości 
związanych z osobami spożywają-

cymi alkohol w miejscach publicz-
nych można zgłaszać policji pod 
darmowymi numerami alarmowy-
mi 997, 112, pod numerem 74 832 
22 22 lub za pośrednictwem Kra-
jowej Mapy Zagrożeń oraz Straży 
Miejskiej Dzierżoniowa pod nu-
merami 74 645 08 88 lub 504 259 
859, mailowo: straz@um.dzierzo-
niow.pl.

Dzierżoniów mówi stanow-
cze nie sprzedaży alkoholu 
nietrzeźwym i nieletnim 
oraz piciu alkoholu w miej-
scach publicznych. Wraz z 
policją zintensyfikował dzia-
łania mające na celu wyeli-
minowanie tych zjawisk z 
terenu miasta. 
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Trwają wakacje i  niektórzy chcą chociaż na 
chwilę odpocząć od bieżącej miejscowej 
oraz krajowej polityki ( i należy to uszano-
wać), ale wielu Czytelników prosiło mnie, 
aby przypomnieć  w felietonie wydarzenia 
dotyczące funkcjonowania Bielawy i rady 
miejskiej w roku 2018. Z różnych przyczyn 
niektórzy nie mogli zapoznać się z moimi 
wcześniejszymi felietonami. Z przyjemno-
ścią spełniam prośby Moich Czytelników.
Przypomnę Czytelnikom opisane obiek-
tywnie, wydarzenia z 2018 roku, oparte na 
faktach, na bazie dostępnych dokumen-
tów, które jako radny rady miejskiej Bielawy 
posiadam, i na  wiedzy, jaką dysponuję w 
danym temacie. 
Były to informacje o sprawach szczególnie 
istotnych, bulwersujących, które budziły 
najwięcej emocji, przyciągały uwagę  Czy-
telników. Były to sprawy, których wyja-
śnienia i analizy domagali się mieszkańcy 
Bielawy. Przeważnie dotyczyły spraw tema-
tów,, niemiłych ”dla władzy wykonawczej w 
mieście, a szczególnie dla burmistrza mia-
sta, mające wpływ na codzienne życie i byt 
mieszkańców miasta.
Starałem się w felietonach unikać odpowie-
dzi na pytanie, gdzie leży prawda. Po czyjej 
ona jest stronie. Sugerowałem jedynie, że 
każda ze stron uważa, że to właśnie ona ma 
rację i ma na to niezbite dowody. A kto ma 
rozstrzygnąć o tym, kto ma rację? I kto ma 
udzielić prawidłowej odpowiedzi, jak być 
powinno?
Odrębne zdanie każdego człowieka szanu-
ję, bo każdy z nas inaczej spostrzega rze-
czywistość, więc uważam, że mój odrębny 
punkt widzenia człowieka lewicy i radnego, 
jeżeli go przedstawię w felietonie, też nale-
żałoby dla ludzkiej przyzwoitości w interne-
towych komentarzach wziąć pod uwagę. 
Również ten mój punkt widzenia, tak jak 
ja to spostrzegam - obojętnie czy się to 
komuś podoba czy też nie.  
Gdy rok 2017 przeszedł do historii, pró-
bowałem  na łamach gazety  szukać od-
powiedzi na pytania : 
Jaki był on dla mieszkańców Bielawy ? 
Czy był to dobry rok – jak twierdzi  wła-
dza w mieście, czy był to kolejny rok 
straconej szansy na rozwój miasta – jak 
twierdzi opozycja w Bielawie.
Nie do mnie należy ocena tego ,co wy-
darzyło się w 2017 roku w Bielawie. Doko-
nanie oceny pozostawiłem Czytelnikom, 
mieszkańcom Bielawy, bo  są sami w stanie 
dokonać oceny, a najlepszą okazją ku temu 
będą najbliższe wybory samorządowe.
Wiem, że Bielawy nie stać na zmarnowanie 
kolejnych 4 lat. Szkoda naszego miasta pod 
nieudolnymi rządami obecnej władzy wy-
konawczej. Każdy widzi bielawską rzeczy-
wistość, której nie da się zafałszować.
W felietonach nikogo nie starałem się kry-
tykować, pouczać, rozliczać, oceniać bo 
uważam, że jeżeli podejmuje się próby oce-
niania kogokolwiek, to najpierw trzeba za-
cząć ocenę od samego siebie. Wielokrotnie 
o tym mówiłem i pisałem w felietonach , ale 
nie zawsze moi adwersarze w tym temacie 
się ze mną zgadzają. Mają oni również do 
tego prawo. Tak samo jest, gdy służę do-
brą radą - kto chce, niech korzysta z moich 
dobrych rad, a kto nie chce - to niech nie 
korzysta, istnieje w tym zakresie pełna do-
wolność.
W felietonach podkreślałem, że opozycja w 
radzie miejskiej Bielawy zawsze głosowała 
za tymi uchwałami podejmowanymi na se-
sjach, które miały wpływ na poprawę życia 
mieszkańców, popierała uchwały i inicja-
tywy w tym zakresie proponowane przez 
burmistrza.
Burmistrz od opozycji 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 programowych dla Bielawy na ka-
dencję lat 2014 – 2018, według zagadnień 
zawartych w ,, Wizji Przyszłości Bielawy”. 
Program wyborczy w zakresie dotyczącym 
funkcjonowania i rozwoju miasta został zre-
alizowany na dziś w około 20%. Nie zreali-
zowano bardzo wielu obietnic wyborczych, 
burmistrz zakpił ze swoich wyborców, oszu-
kał ich.
Przypominałem w moich felietonach, że 
nie ma i nie będzie zgody klubu radnych 
,, Ponad Podziałami ”, w składzie : Tomasz 
Wojciechowski,  Leszek Stróżyk,  Adam Paj-

da, Tomasz Jazowski, na prowadzenie krót-
kowzrocznej polityki w mieście, na mierne 
zaangażowanie władzy w jego rozwój. Nie 
przechodzimy obojętnie jako klub radnych 
wobec tego, co się dzieje w Bielawie, pa-
trzymy na ręce władzy wykonawczej przez 
pryzmat potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
Uważamy, że naszą rolą jest spełnienie słu-
żebnej roli wobec wyborców, dla wspólne-
go dobra, dla naszego miasta. Tak robimy 
i z tej drogi nie ma odwrotu. Radny musi 
służyć mieszkańcom miasta, musi umieć 
bronić praw ludzi.
Klub radnych „Ponad Podziałami” poparł 
stanowisko klubu radnych „Prawo i Spra-
wiedliwość” w sprawie budżetu na 2018 rok 
,uważając tak jak autorzy stanowiska, że :
„przedstawiony projekt budżetu cechuje 
zbytnia ogólność, zwłaszcza w opisie pla-
nowanych inwestycji. Brak wyszczególnie-
nia konkretnych zadań kryjących się za po-
szczególnymi kwotami ujętymi w budżecie 

sprawia, że dostęp do informacji na temat 
planowanych wydatków jest bardzo moc-
no ograniczony.
W projekcie budżetu nie ma wystarczają-
cych informacji odnośnie polityki finanso-
wej gminy. Bielawa potrzebuje mądrych 
inwestycji wspierających jej zrównoważony 
rozwój.
Wyrażone zostało zaniepokojenie rosną-
cym bezrobociem na naszym terenie, wi-
dać brak inwestycji, dających miejsca pracy 
lub wpływających na ich powstawanie. Wi-
doczny jest brak ofert usług turystycznych i 
agroturystycznych. Należy wprowadzić uła-
twienia i usługi dla przedsiębiorców, którzy 
chcą u nas inwestować i otwierać nowe 
miejsca pracy.
Trzeba podjąć konkretne działania w celu 
przyciągnięcia kapitału, poprzez prefero-
wanie niższych lokalnych opłat podatko-
wych. Otwarcie na przedsiębiorców daje 
nadzieję na nowe miejsca pracy; chodzi 
przecież o to, by młodzi ludzie z Bielawy nie 
musieli szukać chleba za granicą kraju.
By z hasłem promocyjnym naszego mia-
sta: „Biznes mamy w naturze” rzeczywiście 
utożsamiali się wszyscy mieszkańcy oraz 
przedstawiciele władz , a nie  tylko jednost-
ki. Budżet na 2018 rok wydaje się być zapo-
wiedzią emigracji w poszukiwaniu pracy i 
powiększenia obszarów biedy. Proponuje 
się mieszkańcom Bielawy wątpliwe eko-
nomiczne inwestycje generujące kolejne 
koszty.
Największe obawy budzi perspektywa 
słabej skuteczności pozyskiwanych przez 
gminę środków z funduszy zewnętrznych, 
czytamy w stanowisku klubu radnych PiS w 
sprawie budżetu miasta na 2018 rok ”.
Po przegłosowaniu uchwały budżetowej 
burmistrz Piotr Łyżwa w swoim wystąpie-
niu stwierdził, że ze względu na brak kon-
kretów i daleko posunięty populizm nie 
będzie z tym wystąpieniem polemizował. 
Można więc domniemywać, że burmistrz 
Bielawy nie liczy się ze stanowiskiem Prawa 
i Sprawiedliwości w sprawie budżetu. A do-

tyczy to partii, która wspierała jego kandy-
daturę w wyborach samorządowych.
Czyżby obecny burmistrz Bielawy był 
przekonany, że jedynie dokonanie zakupu 
Jeziora Bielawskiego i częściowa dalsza roz-
budowa infrastruktury technicznej w tym 
rejonie zapewnią mu sukces wyborczy w 
najbliższych wyborach samorządowych, 
jeżeli tylko zdecyduje się startować na fotel 
burmistrza ?
Zapoznałem również Czytelników z  
oświadczeniem podpisanym przez grupę 
17 radnych w sprawie podwyżek opłat za 
ciepło wprowadzonych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Bielawie od 1.01.2018 
roku w którym to oświadczeniu radni sprze-
ciwili się sposobowi wprowadzenia podwy-
żek energii cieplnej proponowanej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielawie.
Już obecnie opłata za ciepło w mieszka-
niach Spółdzielni Mieszkaniowej i u innych 
odbiorców stanowi poważną pozycję w 
comiesięcznych opłatach. Wprowadzanie 
podwyżki w trakcie trwania sezonu grzew-
czego nie jest odpowiednią praktyką, a 
brak wcześniejszych informacji i dyskusji 
w tej sprawie jest złą praktyką. Współpraca, 
działanie w ramach i w granicach prawa, 
komunikacja samorządu ze spółdzielnią – 
powinny być dla faktycznego dobra miesz-
kańców Bielawy.
W swojej naiwności sądziłem , że nic nie 
jest już w stanie mnie  zaskoczyć, aż do mo-
mentu, gdy dowiedziałem się, że burmistrz 
odwołał swojego zastępcę.
Byłem przekonany, że idąc za  „głosem 
ludu”, burmistrz odwoła Witolda Runowi-
cza, a nie Małgorzatę Greiner, która przez 
ostatnie trzy lata pełniła funkcję zastępcy 
burmistrza Bielawy. Po odwołaniu z pełnio-

nej funkcji Małgorzaty Greiner Urząd Miej-
ski wydał oświadczenie, w którym między 
innymi czytamy: (…),, Na chwilę obecną 
burmistrz nie planuje powołać drugiego 
zastępcy ”.Uważam, że dobrze się stało, że 
burmistrz zmienił zdanie i powołał Jadwigę 
Horanin na funkcję wiceburmistrza.
Gdy nastał 2018 rok, w dalszym ciągu nie 
było widać zakończenia bulwersującej 
sprawy opisywanej w moich felietonach a 
dotyczącej modernizacji pomostu prowa-
dzącego na wyspę na Jeziorze Bielawskim. 
Mimo że już dawno inwestycja mola została 
zakończona, to wzbudza ona dalej bardzo 
wiele kontrowersji wśród mieszkańców 
Bielawy ze względu na bardzo wysoki koszt 
przeprowadzonej modernizacji w stosun-
ku do jakości oraz ilości wykonanych prac. 
Społeczeństwo Bielawy ma nadzieję, że w 
najbliższym czasie wyjaśni tą skomplikowa-
ną  sprawę Wydział do Walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej. 
Zajęła ona urzędowe dokumenty i prowa-
dzi  postępowanie wyjaśniające.
Dobrze, że w tej sprawie nie zapanuje zmo-
wa milczenia, tak jak niektórzy czynią, by 
zapomnieć już o całej sprawie. Chodzi prze-
cież o przestrzeganie elementarnych zasad 
gospodarności w wydawaniu naszych pu-
blicznych pieniędzy.
Pamiętamy, jak burmistrz stwierdził, że nie-
zasadne jest wydawanie pieniędzy na po-
wołanie biegłego w sprawie wyceny reali-
zacji remontu molo na OWW Sudety mimo 
przyjętego przez radę miejską wniosku w 
tej sprawie. Za przyczynę odmowy podał 
zbyt duże koszty powołania takiej osoby. 
Nie przeszkadzało to jednak na przekaza-
nie premii dla komendanta straży miejskiej 
tylko w samym 2017 roku – 20 000 zł brutto.
21 czerwca 2018 roku na sesji tzw. „ abso-
lutoryjnej ” 9 radnych głosowało przeciw 
udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 
2017 rok: Włodzimierz Paluch, Jarosław 
Florczak, Kamil  Wojciechowski, Krzysztof 
Możejko, Kazimierz Rachowiecki, Tomasz 
Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Adam 
Pajda, Tomasz Jazowski. W działaniach 

burmistrza w/w radni nie znaleźli podstaw 
do udzielenia absolutorium. Radni uznali, 
że realizując budżet, należy kierować się 
zasadą legalności, rzetelności w gospoda-
rowaniu środkami publicznymi i przestrze-
ganiu finansów publicznych. Potrzebna 
inwestycja „ Budowa wiaty przy ul. Lotniczej 
” zrealizowana została bez zabezpieczenia 
środków w budżecie i bez pozwolenia na 
korzystanie z terenu.
Na tej samej sesji przewodniczący rady 
miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan został 
odwołany z pełnionej funkcji. Mimo żało-
snej i nieudolnej  obrony radnego Zbignie-
wa Dragana przez burmistrza, niemożliwe 
stało się możliwe i funkcję przewodniczącej 
rady miejskiej objęła radna Marta Masyk.
Dokonano również „przewietrzenia” składu 
prezydium rady Bielawy. Odwołano z funk-
cji pierwszego zastępcy przewodniczącego 
rady miejskiej Władysława Kroczaka – ho-
norowego obywatela miasta. Powołano 
Leszka Stróżyka na wiceprzewodniczącego 
rady miejskiej Bielawy.
Na bazie opisanych w poprzednim felieto-
nie  najważniejszych spraw z 56. Sesji rady 
miejskiej Bielawy zwróciłem uwagę na fakt, 
że nie ma przypadku w polityce lokalnej.
Prowadzona przez burmistrza Piotra Łyżwę 
polityka doprowadziła do tego, że obecnie 
nie ma on nikogo w prezydium rady ze 
swojego zaplecza politycznego. Nie wiem, 
czy burmistrz przywiązuje w ogóle do tego 
faktu wagę i czy zdaje sobie sprawę, z tego 
jakie konsekwencje może ponieść on z tego 
tytułu w wyborach samorządowych. W 
dobrej wierze pozostawiam tą sprawę do 
przemyślenia  burmistrzowi.
Wiele miejsca w felietonach w pierwszym 
półroczu 2018 roku poświęciłem na przy-

bliżenie Czytelnikom nazw obecnie dzia-
łających klubów radnych, ich składów oso-
bowych. Jest to ważna sprawa związana z 
funkcjonowaniem rady miejskiej Bielawy i 
zachowań poszczególnych radnych.
Na prośbę Czytelników staram się infor-
mować o wszelkich zmianach dotyczących  
klubów radnych. Zawirowania związane z 
likwidacją jednych klubów, powoływanie 
nowych klubów, zmiany nazw klubów, 
brak przynależności niektórych radnych do 
klubu - są to skomplikowane sprawy. Nie 
dziwię się ,że bardzo łatwo można pogubić 
się w tym temacie, że trudno jest niektó-
rym Czytelnikom zrozumieć zachowanie 
niektórych radnych, nadążać za   zmianami 
klubowymi w zależności od zaistniałej sytu-
acji politycznej w mieście. Rekordzistą pod 
względem ilości zmian barw klubu radnych 
jest radny Rafał Kuśmierek.
W jednym z moich felietonów szukałem 
odpowiedzi na pytanie : Czy rozwiązywanie 
umów pracy z radnymi pod koniec obecnej 
kadencji stanowi oręż walki politycznej z 
opozycją w radzie miejskiej Bielawy ?
 W obecnej kadencji samorządowej trzech 
radnych z opozycji traci pracę bo określili 
się i stanęli nie po tej samej stronie, po któ-
rej stoi obecna władza w mieście. Jeden z 
radych jest już zwolniony z pracy, dwóch 
radnych oczekuje w kolejce po zwolnienie, 
dwóch radnych uciekło na emeryturę. Nie-
znany jest los następnych dwóch radnych. 
Najstarsi ludzie w Bielawie nie uwierzą, że 
są to tylko przypadkowe zdarzenia loso-
we. A może jest to metoda zastraszenia 
pozostałych radnych, którzy podejmują in-
terwencje, wypowiadają krytyczne opinie, 
a ich sposób głosowania na sesjach rady 
czy na posiedzeniach komisji jest inny niż 
oczekiwania władzy wykonawczej w mie-
ście? A może są to jedynie „strachy na lachy”, 
bo przecież tonący burmistrz brzytwy się 
chwyta.

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Kierując się zasadami prawdy, obiektywizmu, szacunku i tolerancji, staram 
się w moich felietonach informować mieszkańców Bielawy o aktualnej 

sytuacji w mieście, o której obecna władza wykonawcza  pragnęłaby jak 
najszybciej zapomnieć.
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Nowoczesne obiekty w Pieszycach poprawią komfort mieszkańców

Z dnia na dzień śledzić możemy postęp prac przy budowie nowoczesnych obiektów w Pieszycach. Zarówno budynek żłobka i przedszkola, jak również 
budynek socjalno-szatniowy na stadionie miejskim to ogromne i ważne inwestycje dla gminy mające zapewnić bezpieczeństwo 
i zwiększyć komfort mieszkańców.

Wracam niejako do tematu, który bulwersuje mnie od zawsze 
i jakoś do porządku dziennego nad nim przejść nie potrafię, a 
i nie chcę. Chodzi o powszechne używanie wulgaryzmów w 
mowie potocznej bez skrępowania i żadnych ograniczeń, i prak-
tycznie w każdych okolicznościach – no, może jeszcze na razie 
za wyjątkiem kościoła.
„Niech z ust waszych nie wychodzi żadne brzydkie słowo, lecz 
tylko dobre, potrzebne ku zbudowaniu, by przyniosło łaskę tym, 
którzy go słuchają. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, 
który was opatrzył [swoją] pieczęcią na dzień odkupienia.” Ef 4, 
29-30
Zaczynam tym cytatem z Pisma Świętego. Wolno używać wul-
garyzmów, czy nie?
Faktem jest, że w naszych kontaktach wulgaryzmów używa się 
i nie jest to zasługą furmanów czy szewców. Język, w którym 
używa się wulgaryzmów, kiedyś określano jako rynsztokowy. 
Teraz w takim języku dopatruje się nawet elementów kultury, a 
na pewno staje się językiem normalnym.
Jak to więc jest z tym popularnie nazywanym – przeklinaniem?
W felietonie posłużę się kilkoma przykładami ze swojego, jak-
by nie było, dość długiego już życia, zaznaczając jednocześnie, 
że jestem zdecydowanym przeciwnikiem używania wulgary-
zmów.
Każdy, kto mnie zna, wie, że łowię ryby. Najczęściej jeżdżę skła-
dakiem na zbiornik Sudety, na którym mam „swoje miejsca”. 
Ten, kto mnie tam spotkał, czasami mógł zauważyć mnie w 
ochronnikach słuchu na głowie. Na pierwszy rzut oka można by 
pomyśleć, że to słuchawki od radia. Nie. To ochrona przed wul-
garyzmami, które dochodzą po wodzie nawet z Sudeckiej Plaży 
i placu zabaw dla dzieci. 
Często nad wodą siedziałem koło znanego wędkarza – pana 
Janka. Było tak jednego razu, że za nim łowił ryby starszy już wie-
kiem mężczyzna. Był bardzo rozmowny z panem Jankiem, ale w 
rozmowie z sąsiadem bardzo przeklinał. Nie wypadało mi tym 
razem zwrócić uwagi. Założyłem ochronniki słuchu, ale efekt 
był mizerny. Były dwa wyjścia: zmienić stanowisko albo iść do 
domu. Wybrałem to drugie, choć taka rezygnacja z wędkowania 
zdarzyła mi się po raz pierwszy w życiu. Pan Janek zdziwiony, że 
po tak krótkim czasie zwijam wędki, zapytał:
- Panie Bolku, to pan już idzie? Co się stało?
- Nie mogę już dłużej słuchać, jak ten facet przeklina – odpowie-
działem głośno, żeby tamten usłyszał.
Facet „zbystrzał” i... zdenerwował się. Zaczął krzyczeć i kląć. Nie 
wierzył, że odchodzę z jego powodu. Twierdził, że dlatego, że 
ryby nie biorą. Groził, że mnie wrzuci do wody. Nie bałem się, 
bo umiem pływać i spokojnie pakowałem się. Mężczyzna był 

wyraźnie podirytowany. Cały czas gadał i klął. Nie reagowałem.
Kiedy odchodziłem, krzyknął za mną wyzywająco:
- Niech się pan za mnie modli!
Słynna Sudecka Plaża na Jeziorze Bielawskim– ulubiony obiekt 
promocyjny miasta. Oczywiście zapraszam tych, których nie 
rażą wulgaryzmy i dym z grillowania, bo to jest u nas już stan-
dard. No i proszę nie liczyć na jakąś interwencję naszej Straży 
Miejskiej, bo przecież Straż Miejska nie będzie zwracać uwagi 
przeklinającym – nawet wychowawczo dzieciom.
To było w maju, wiele lat temu. Jechałem składakiem na działkę. 
Na rogu Parkowej i 1-go Maja, przy kiosku spożywczym stało 
dwóch odświętnie ubranych młodzieńców i dwie odświętnie 
ubrane panienki. Po ubiorze łatwo było skojarzyć, że to matu-
rzyści. Poważna sprawa. Jednak coś w tej grupie mi nie pasowa-
ło; pili piwo z butelek i przeklinali. Zawróciłem ze skrzyżowania i 
podjechałem do tej rozbawionej, sympatycznej grupy.
- Jak to jest? – spytałem uprzejmie. – Publicznie pijecie piwo, a 
nie wolno, przeklinacie w miejscu publicznym, a nie wolno?
Odpowiedział mi kulturalnie jeden z młodzieńców:
- Proszę pana, to teraz jest normalne.
Faktycznie miał rację. Takie zachowanie staje się normą, ale czy 
jest normalne?
To było dawno. Byłem na działce, a na sąsiedniej, siedząc na 
drzewie, zrywało wiśnie dwóch młodych mężczyzn. Prowadzili 
ożywioną dyskusję, nie żałując sobie wulgarnych przerywni-
ków. Właściwie było po połowie normalnych słów i po połowie 
„łaciny”. Nie dało się długo wytrzymać przy pieleniu marchewki, 
słysząc taką dyskusję. Zdecydowanie, ale w miarę kulturalnie, 
zapytałem:
- Panowie, czy moglibyście rozmawiać nie przeklinając?
Ucichło. Nie mogli. Nie potrafili. Już nie umieli. Rwali wiśnie w 
niczym nie zmąconej ciszy, tak, że można było usłyszeć głosy 
nawołujących się bażantów w pobliskiej, wysokiej trawie za 
ogrodzeniem. Wkrótce odeszli.
Na Osiedlu XXV-lecia (jeszcze wtedy PRL) szło dwóch chłopców. 
Przypuszczam, że byli uczniami gimnazjum. Szli i klęli. Podjecha-
łem:
- Chłopcy! Nie przeklinajcie! – zwróciłem się do nich po przyja-
cielsku.
Nawet się nie zatrzymali, a wyższy arogancko, odwracając się, 
krzyknął:
- A co! Nie wolno!?
Mieszkam w bloku na pierwszym piętrze. Któregoś letniego 
dnia słyszę odbijaną piłkę i chłopięce głosy. Wyjrzałem przez 
balkon. Dwóch może ośmioletnich chłopców przerzucało sobie 

piłkę przez żywopłot. Nie robili żadnej szkody. Ale słyszę, że je-
den czasami przeklina. Postałem jeszcze trochę, żeby się upew-
nić. Nie myliłem się. Pomyślałem sobie, że to jeszcze dziecko i 
nie rozumie. Zejdę i mu wytłumaczę. Podszedłem. Zatrzymali 
zabawę zaciekawieni.
- Słyszałem jak przeklinałeś – zwróciłem się do nieznajomego.
- Ja nie przeklinałem – odpowiada pewnie.
 - Ale ja słyszałem. Nie przeklinaj, bo to nieładnie!
Rozmawiałem z sąsiadem pod garażami:
- Panie Bolku! Niech pan sobie wyobrazi, że mój dwuletni wnu-
czek już przeklina! Jestem zdziwiony i przerażony! Taki mały i już 
klnie!
- Panie Janku! A pan już przestał kląć? – pytam. - Gdzieś to dziec-
ko musiało słyszeć taką mowę!
Nietrudno zauważyć, że w przytoczonych przykładach jakby 
była konsekwentna ciągłość „kultury” przeklinania. Jakby z całą 
konsekwencją temat przechodził na następne pokolenia. Kto 
pochwala tych świadomych „przeklęciuchów”? – ręka śmiało do 
góry. Przecież jak to wielu mówi: „Polska – wolny kraj, wszystko 
wolno”. Czy aby na pewno? Mnie oczywiście, trzymając się te-
matu, interesuje druga część zdania.
Żaden normalny rodzic nie zaczyna edukacji swojego dziecka 
od nauczania wulgaryzmów. To się potem „skądś” bierze. Może 
trzeba być „trendi”, warto zabiegać o względy w grupie, być swo-
bodnym, może przeklinanie jest dobrą terapią na odreagowanie 
stresu, itd.?
Czy jednak takie wulgarne zachowanie jest pozytywnym dzia-
łaniem „ku zbudowaniu” i czy „przynosi łaskę tym, którzy go słu-
chają”? Mnie nie przynosi, a skutek jest wręcz odwrotny.
W społeczeństwie naszym istnieje ogólne przyzwolenie na 
używanie wulgaryzmów. Nie piętnuje się tych nagannych za-
chowań. Czasami porusza się ten temat w telewizji, ale zawsze 
traktowany jest z „przymrużeniem oka”. Nie mówi się wprost, że 
to zło. Nikt się nie  gorszy. Językoznawcy twierdzą naukowo, że 
wulgaryzmy z czasem tak spowszednieją, że już nie będą razić. 
Ci, co nie przeklinają, uważani są za ludzi dziwnych, nieżycio-
wych, nierealnych, absurdalnych.
Jeszcze można znaleźć w Internecie na stronie ciekawostka.pl 
pod hasłem „99 absurdów świata” zapis - „absurd numer 29”:
„W Świdnicy w miejscach publicznych nie wolno przeklinać. Za 
używanie wulgarnych słów Straż Miejska każe mandatami w 
wysokości od 5 do 50 zł”.
Było o tym głośno swego czasu. Zastanawiam się tylko, co w 
tym zapisie jest absurdalne. Przypuszczam, że absurdalna jest 
wysokość mandatu, bo przecież nie to, że nie wolno przeklinać 
w miejscach publicznych. Chyba nikt rozsądny, który pod swo-

ją opinią umie, a raczej ma odwagę, się podpisać, nie będzie 
kwestionował obowiązującego w Polsce prawa, uważając je za 
absurdalne.
„Kodeks Wykroczeń Art. 141. 
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenia, 
napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo ka-
rze nagany.”
I tu Straż Miejska w całej Polsce (w Bielawie też) może się wy-
kazać jako potrzebna w miastach, przynosząc miejskim kasom 
niesamowity dochód, większy niż swego czasu ze śmietników 
przerobionych na radary.
Czy jest sens zwracania uwagi „przeklęciuchom”? Uważam, że 
jest. Ci co przeklinają, świadomie, czy nieświadomie, „zasmucają 
Ducha Świętego Boga”, a ci z kolei, którzy nie podejmują dzia-
łań, nawet najmniejszych, aby reagować na wulgaryzmy, też 
„zasmucają Ducha Świętego Boga” poprzez grzech zaniechania. 
Tylko czy faktycznie warto?
Wrócę do jednego z podanych wyżej przykładów, do tego z 
chłopcami grającymi piłką przez żywopłot. Kiedy wracałem na-
stępnego dnia z działki, ci sami chłopcy grali w piłkę na trawni-
ku przed blokiem. Jeden z nich wyszedł na jezdnię i zatrzymał 
mnie. To ten co wczoraj przeklinał.
- Proszę pana. Przepraszam pana za to, że wczoraj przeklinałem.
Nie byłem zaskoczony, ale było mi miło. Zawsze wierzyłem, że 
są jeszcze ludzie nie zepsuci, rozróżniający jednoznacznie dobro 
od zła. Czasem potrzeba tylko prawdziwej refleksji.
Warto zapamiętać: Jeżeli słowo, to „tylko dobre, potrzebne ku 
zbudowaniu, by przyniosło łaskę tym, którzy go słuchają”.
           A co z tymi, którzy po tej mojej wypowiedzi zapragną wy-
zbyć się wulgarnego języka, a są już nałogowcami? Podpowiem.
Kiedy przed zniszczeniem „Bielbawu” pracowałem tam na skła-
dalni, było strasznie ze względu na przeklinanie. Był nawet taki 
moment, że chciałem się zwolnić, bo już nie można było wytrzy-
mać. Interwencje nie przynosiły żadnego skutku. Często miałem 
kontakt z przesympatyczną, skromną, zawsze uśmiechniętą i 
gotową przyjść każdemu z pomocą - Tereską. Ale jak to w pracy 
na odpowiedzialnym stanowisku - trzeba było się denerwować. 
I ona wtedy strasznie „klęła”, w uniesieniu wykrzykując:
- Kurki...kogutki!!!
 I tego Państwu DOBRZE ŻYCZĘ – zamienić te k… 
ch… pier… na kurki… kogutki – tak po prostu i od razu.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Kurki… kogutki Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w dwóch 
budynkach, które nie spełniają wszystkich wy-
mogów użyteczności publicznej. Z roku na rok 
wzrasta również zapotrzebowanie w Pieszycach 
na miejsca w przedszkolu i żłobku – tłumaczy Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pieszyce - Dorota Koniecz-
na – Enozel. Spowodowane jest to po pierwsze 
zwiększeniem ilości dzieci, ale również napływem 
nowych mieszkańców do Pieszyc. Coraz więcej 
osób podejmuje decyzję, aby wybudować się w 
Pieszycach i tutaj zamieszkać, co nas bardzo cie-
szy. Chcemy odpowiedzieć na to między innymi 
bardzo dobrą ofertą edukacyjną.
Powierzchnia użytkowa placówki żłobka i przed-
szkola liczyć będzie 2 078,97 m2, w tym powierzch-
nia żłobka to 496,77 m2 a przedszkola to 1582,2 
m2. Budynek posiadać będzie bryłę w kształcie 
litery „L” i będzie dwukondygnacyjny, częściowo 
z dachem dwuspadowym, a częściowo płaskim. 
Zakłada się wybudowanie „zielonych tarasów”.  
Wykorzystane założenia projektowe wraz z uży-
ciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych 

służyć mają zaoszczędzeniu 
energii. Budynek będzie bu-
dynkiem demonstracyjnym 
wykorzystującym nowocze-
sne rozwiązania w zakresie 
oszczędności energetycznej 
(kolektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne).
Żłobek znajdować ma się w 
części parterowej obiektu, a 
przedszkole w części parteru 
oraz na I piętrze. W budyn-
ku do dyspozycji będzie 8 
sal przedszkolnych miesz-
czących do 25 dzieci. Część 
żłobkowa pomieścić będzie 
mogła 45 dzieci. Poza sala-
mi dla dzieci żłobkowych i 
przedszkolnych w obiekcie 

znajdować się będzie sala sensoryczna, gabinet 
logopedyczno-psychologiczny, pomieszczenie 
pielęgniarki, szatnie, pralnia, wózkownia, kuchnia 
oraz niezbędne pomieszczenia administracyjno-
-magazynowe. Budynek zostanie wyposażony w 
windę i będzie dostosowany dla wszystkich osób, 
w tym osób z niepełnosprawności.
Całość inwestycji to koszt ok. 10 020 000 zł z cze-
go kwota dofinansowania to 4 382 241,10 zł dla 
demonstracyjnego budynku przedszkola z czę-
ścią żłobkową w ramach programu operacyjnego 
RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. 
Gospodarka niskoemisyjna. Kwota dofinansowa-
nia dla żłobka to 1 899 000,85 zł w ramach progra-
mu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś 
priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecz-
nej.
Drugą dużą inwestycją, której koszt całkowity się-
ga ok. 2 550 000 zł jest budowa demonstracyjne-
go obiektu socjalno-szatniowego. Tu z kolei kwota 
dofinansowania to 1 785 580,14 zł w ramach pro-

gramu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 
oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Budynek posłuży obsłudze stadionu, ale również ba-
senu miejskiego, ponieważ budowany jest na grani-
cy obu obiektów – mówi Dorota Konieczna – Enozel. 
Podobnie jak budynek przedszkola i żłobka obiekt 
socjalno-szatniowy będzie budynkiem demonstra-
cyjnym, czyli niskoemisyjnym wykorzystującym 
nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności 
energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowol-
taiczne). Jest to bardzo ważne, ponieważ późniejsze 
utrzymanie takich obiektów jest znaczącą pozycją w 
budżecie gminy – dodaje burmistrz Pieszyc.
W budynku planuje się lokalizację szatni, ogólno-

dostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
oraz dwie sale wielofunkcyjne. Wznoszony obiekt 
składać się będzie z dwóch kondygnacji nadziem-
nych z płaskim dachem i tarasem nad częścią 
parterową. Wykorzystane założenia projektowe 
wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izo-
lacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Po-
wierzchnia użytkowa obiektu to 466 m2. Budynek 
będzie również dostosowany dla wszystkich osób 
bez względu na wiek oraz niepełnosprawności.
Obie inwestycje powinny zakończyć się jeszcze w 
listopadzie tego roku.



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

LATO Z KSIĄŻKĄ w Alei Bajkowych 
Gwiazd w Dzierżoniowie

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

Tematy zajęć:
26 lipca – Świat w kropki
2 sierpnia – Zabawy z dawnych lat
9 sierpnia – Zabawy Ekoludków
16 sierpnia – Morska przygoda
23 sierpnia – Leśna przygoda
30 sierpnia – Sportowe lato

LATO Z KSIĄŻKĄ w Bibliotece Głów-
nej w Rynku oraz w Filii przy ul. Si-
korskiego 2 w Dzierżoniowie (tel. 
74 645 61 64)

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

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

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

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

Środy
14.00-16.00 animacje z Event Junior i 
darmowe zjeżdżalnie

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

Piątki 
godz. 11.00-13.00 gry i zabawy rekre-
acyjne z TKKF „Ognisko” Dzierżoniów 
(lipiec)

godz. 20.00-21.00 „Piękni i Zdrowi dla 
Dzierżoniowa”  - trening interwałowy 
z instruktorem

Soboty
godz.12..00-13.00 „Piękni i Zdrowi dla 
Dzierżoniowa” – trening boksu dla 
każdego
10.00-12.00 – zabawy integracyjne –
dzieci i rodzice, gry wielkoformatowe, 
tory przeszkód, bule, rzut do celu.

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

Weekendy:
Joga na trawie
Boisko do siatkówki plażowej 
Zabawy koszykarskie z B-Ball Dzierżo-
niów

Dodatkowo:
22 lipca –godz.14.00-15.30 - warsztaty 
kreatywne z „Pestką” Dzierżoniów 
12 sierpnia – godz.14.00-16.00 - teatr 
Pinokio – przedstawienie „Kłamstwa 
Kozy” oraz Disco Disney z  Myszką Miki 

19 sierpnia – godz.14.00-15.30 - sen-
soplastyka z „Pestka” Dzierżoniów. 
Zabawy z  materiałami spożywczymi  
dla dzieci.

BASEN ODKRYTY W DZIERŻONIO-
WIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżo-
niowie zaprasza wszystkich na basen 
odkryty przy ul. Strumykowej 1. Basen 
zostanie otwarty w sobotę 23 czerwca 
i będzie czynny
w godzinach od 10.00 do 19.00 przez 
cały okres wakacji. Nad bezpieczeń-
stwem wszystkich osób korzystają-
cych z kąpieli czuwać będzie zespół 
ratowników. Jakość wody znajdującej 
się w basenie będzie stale kontrolo-
wana. Do dyspozycji odwiedzających, 
oprócz dwóch basenów, pozostają 
także zjeżdżalnie, boisko do siatków-
ki plażowej oraz plac zabaw dla dzie-
ci. Podobnie jak w poprzednim roku 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia 
możliwość wynajmu leżaków na czas 
przebywania na terenie basenu. Po-
nadto podczas wakacji na basenie 
będą prowadzone zajęcia fitness oraz 

aerobiku w wodzie.

CENNIK BILETÓW: 
normalny – powyżej 18 lat - 5 zł
ulgowy: (dzieci i młodzież ucząca się 
do 25 lat, emeryci i renciści) - 3 zł
dzieci od 3 lat do 7 lat - 1 zł
dzieci do 3 lat (pod opieką) - bezpłat-
nie
karnet normalny: 10 wejść - 40 zł
karnet ulgowy: 10 wejść - 20 zł
bilet po godzinie 17 - 1 zł
wypożyczenie leżaka (za dzień) - 3 zł
bilety dla posiadaczy Karty Dużej Ro-
dziny - 1 zł

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

1 sierpnia - wykład dotyczący Powsta-
nia warszawskiego (Janusz Maniecki)
9 sierpnia - wykład z okazji 154. rocz-
nicy urodzin Romana Dmowskiego 
(Henryk Matuszczyk)

W każdy wakacyjny wtorek przewi-
dziane są lekcje muzealne m. in. pt.:

- Polskie symbole narodowe,
- Dzierżoniów – poznajemy pocho-
dzenie dwóch nazw miasta i niezwy-
kłe osiągnięcia ks. Jana Dzierżona,
- Diora. Historia potentata elektroniki
- Geneza ewangelickiego kościoła 
Braci Morawskich na przykładzie osie-
dla Gnadenfrei w Piławie Górnej.
 
DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KUL-
TURY 
(tel. 74 64 64 660)

Lato z Pegazem
7 sierpnia - warsztaty robienia świec 
parafinowych - sala plastyczna lub 
sala nr 3
godz. 11.00 – 12.00  I grupa (20 osób)
godz. 12.00 - 13.00  II grupa (20 osób)
godz. 13.00 – 14.00 III grupa (20 osób)
Warsztaty podczas których uczestnicy 
samodzielnie stworzą dekoracyjne 
parafinowe świece.

Wakacje w powiecie
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Dzieci  samodzielnie zdecydują o wy-
borze koloru, zapachu, dodatków i de-
koracji swoich świec. Będą to w pełni 
autorskie dzieła, które po zakończe-
niu warsztatów staną się własnością 
uczestników.
10 sierpnia - godz.11.00-13.00 - blok 
zabaw animacyjnych „Piracka przygo-
da” - park koło DOK
Program o tematyce pirackiej prze-
niesie uczestników zabawy w świat 
morskich przygód. Wszyscy staną się 
Kamratami z jednego okrętu. Na po-
czątku imprezy animatorzy odczytają 
list z butelki, w którym będą ukryte 
wskazówki na temat skarbu. Po przej-
ściu wielu prób i odnalezieniu Skrzyni 
Pirata, każde dziecko otrzyma wielką 
pieczęć z flagą piracką oraz pamiątko-
wy kamień szczęścia .
W programie: rozgrzewka piracka, po-
szukiwanie skarbu, zabawy i tańce z 
Papugą, zawieszanie flagi pirackiej na 
maszcie, zabawy z linami, tańce pirac-
kie, zabawa z ośmiornicą, nurkowanie 
na rafie, łapanie koła ratunkowego, 
wylewanie wody za burtę, sztorm z 
chustą animacyjną, gra w plażową i 
wodną piłkę, latająca sakiewka, zaba-
wy z tunelami i matami animacyjnymi, 
pokaz baniek mydlanych, walka na 
balonowe szpady, mianowanie dzieci 
na Piratów i podział skarbu ze Skrzyni 
Pirata, 

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

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

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

OTWARTE IMPREZY MIEJSKIE W 
BIELAWIE

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

4 sierpnia - ŚNIADANIE NA TRAWIE - - 
Spotkanie z XIX Festiwalem Bachow-
skim - Koncert na dwa klawesyny - Ir-
mina Oboińska i Marek Toporowski. 
Miejsce: Hotel Dębowy ul. Korczaka 4 
- wstęp wolny
25 sierpnia - BEBSON SUMMER ARENA 

–plenerowe zawody sportów walki na 
Jeziorze Bielawskim. Teren obok fon-
tanny. Impreza organizowana wspól-
nie przez: UM, OSiR, MOKiS i Bebson 
Gold Team.
26 sierpnia - POŻEGNANIE LATA –- 
wieczorna impreza organizowana 
po raz drugi, na zakończenie lata. 
Iluminacje świetlne, pokazy ogni, 
działania teatralne: na lądzie, wodzie 
i w powietrzu. Prezentacje muzyczno-
-przestrzenne. Współorganizatorami 
wydarzenia będą Wydział Promocji 
Urzędu Miejskiego, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Klub Żeglarski Wielka Sowa 
i Teatr Prawdziwy.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W 
BIELAWIE: 
- Półkolonie letnie - w dwóch turnu-

sach w następujących terminach: 09-
20.07.2018 oraz 06-17.08.2018r.
- Przez całe wakacje w pływalni Miej-
skiej „Aquarius” wprowadzona została 
promocja - 10 zł za wejście na basen 
bez ograniczeń czasowych dla dzieci 
oraz młodzieży uczącej się do 25 roku 
życia od poniedziałku do piątku w 
godz. 6.00 - 15.00.
- Bezpłatne zajęcia w Centrum Infor-
macyjna Edukacyjnym w Parku Miej-
skim. Zajęcia obejmują edukację przy-
rodniczą z wykorzystaniem sprzętu 
pływającego (kajaki, rowerki wodne) 
oraz zajęcia na parku linowym.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W BIELAWIE:
Wakacyjna szkółka Mahjonga - warsz-
taty prowadzone przez Marka Waku-
luka
16, 17 i 18 sierpnia - Międzynarodowy 
Turniej Mahjonga - gwiazda wydarze-
nia: japończyk Daina Chiba
12 i 19 sierpnia - wędrówki ulicami 
miasta z przewodnikiem 

ŚWIETLICA „TĘCZA” W PIESZYCACH
 „Tęcza” przez cały sierpień organizuje 
bezpłatne półkolonie w godzinach od 
10:00 do 14:00. Uczestnicy skorzystają 
z atrakcyjnych wycieczek do m.in.: Mu-
zeum w Dzierżoniowie i Kamionkach, 
odwiedzą Powiatową Straż Pożarną 
w Dzierżoniowie, kopalnię węgla w 
Nowej Rudzie, także wybiorą się na 

basen Aquarius w Bielawie. Zaplano-
wano również atrakcje stacjonarne w 
obiekcie Ośrodka Pomocy Społecznej 
takie jak: pogadankę z przedstawicie-
lem policji, cykl zajęć profilaktycznych 
jak również różnego rodzaju zawody 
i konkursy z nagrodami. Całość finan-
sowana jest ze środków z przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Nabór już został 
zakończony.

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia 
Ruch Spółdzielców w Lublinie 28 
czerwca zorganizował podwójną uro-
czystość z okazji 25. rocznicy Ruchu i 
Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości. W trakcie gali wręczono Meda-
le „Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców”. 
Jednym z nich została uhonorowana 
bielawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
a to prestiżowe wyróżnienie odebrał 
prezes spółdzielni Tadeusz Derenow-
ski.

Medal ma charakter ogólnopolskiej 
nagrody dla spółdzielni, instytucji 
oraz osób za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie spółdzielczości. Bielawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa została 
dostrzeżona dzięki prowadzonej od 
wielu lat działalności, polegającej na 
demokratycznej współpracy ze spół-
dzielcami, którzy szeroko decydują o 
tym, w jakim kierunku rozwija się ich 
spłdzielnia i jakie remonty oraz inwe-

stycje są na jej terenie prowadzone. 
Ponadto, jako nieliczna w kraju posia-
da ciepłownię, która ogrzewa nie tylko 
zasoby spóldzielcze, ale także miej-
skie. Prowadzi też szeroką działalność 
kulturalną. Natomiast niedawnoprzy-
stąpiła do reaktywacji budownictwa 
spółdzielczego lokatorskiego. Nagro-
da jest tym bardziej prestiżowa, że z 
każdego województwa wyróżniona 
została tylko jedna spółdzielnia, a o ich 
wskazanie zostali poproszeni marszał-
kowie poszczególnych województw.

Gala odbyła się w Centrum Kongreso-
wym Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie. W uroczystości uczestniczyli 
znamienici goście, a wśród nich: rek-
tor UP w Lublinie prof. dr hab. Zyg-
munt Litwińczuk, wiceminister, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń, wojewoda 
lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, 
prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, 

przewodniczący Prezydium Zgroma-
dzenia Ogólnego Krajowej Rady Spół-
dzielczej dr Jerzy Jankowski, biskup 
Mieczysław Cisło oraz preze Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spół-
dzielców dr Ryszard Nowak.

Natomiast o spółdzielczości w odnie-

sieniu historycznym i współczesnym 
dla gospodarki kraju oraz świata mó-
wiły dr Elżbieta Kołodziej i dr Maria 
Zuba-Ciszewska.

Uroczystość stanowiła wspaniałą 
okazję do spotkania przedstawicieli 
najlepszych polskich spółdzielni. W 

trakcie rozmów kuluarowych nie za-
brakło rzeczowych dyskusji i wymiany 
doświadczeń oraz poglądów na przy-
szłość spółdzielczości w Polsce.

Fot. www.ruchspoldzielcow.pl

Bielawska spółdzielnia 
nagrodzona

10 KWIETNIA
na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej za-
twierdzili podział na częściowe Walne Zgroma-
dzenia spółdzielni, ustalili porządek obrad i ich 
harmonogram. Ponadto zatwierdzili sprawozda-
nie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

22 MAJA
członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z 
analizą wyników ekonomiczno-finansowych za I 
kwartał 2017 roku, a także zapoznali się ze sta-
nem zaawansowania wykonania instalacji cie-
płej wody użytkowej w zasobach spółdzielczych

10 LIPCA
nowo wybrana Rada Nadzorcza spośród swe-
go grona wybrała Prezydium RN oraz ustaliła 
składy komisji stałych RN

Sprawozdania

Aktualnie w ponad 2.550 
mieszkaniach płynie z kranów 
ciepła woda systemowa. 
Obecnie podłączane są lokale 
na os. XXV-lecia PRL, a 
wkrótce monterzy zapukają do 
mieszkań na os. Konstytucji 3 
Maja i przy ul. Żeromskiego. 
Coraz więcej jest też budynków 
w których 100% mieszkańców 
zdecydowało się na likwidację 
junkersów. Przypadki odmowy 
montażu instalacji to około 
10% mieszkań.

Często stawiane są pytania co dalej z 
takimi mieszkaniami, czy są bezpieczne, a 
w szczególności, czy nie stanowią zagro-
żenia dla sąsiadów. I tutaj odpowiedzial-

ność rozkłada się po połowie pomiędzy 
spółdzielnię, jako zarządcą nieruchomo-
ści, a użytkownika danego mieszkania, 
jako właścicielem „junkersa”. Obowiąz-
kiem spółdzielni jest kontrola i utrzy-
manie w należytym stanie technicznym 
przewodów kominowych i instalacji ga-
zowej oraz dbałość o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców, a obowiązkiem 
mieszkańca jest kontrola i utrzymanie w 
należytym stanie „junkersa” oraz montaż 
czujki czadu w mieszkaniu. Może zdarzyć 
się, że jeżeli ze względu na likwidację 
większości junkersów w pionie pozosta-
nie wpięty do komina jeden „junkers”, to 
wtedy taki przewód kominowy nie będzie 
już częścią wspólną i finansowanie np. 
wkładu kominowego – jeżeli taki zale-
ci kominiarz – obciąży już bezpośrednio 
dane mieszkanie, w którym pozostanie 
„junkers”. Natomiast w trosce o bezpie-
czeństwo wszystkich mieszkańców danej 
klatki będzie okresowo sprawdzane czy 

pozostawiony „junkers” ma ważny roczny 
przegląd wystawiony przez uprawnionego 
instalatora.

Oczywiście w każdej chwili będzie 
możliwa rezygnacja z „junkersa” i sko-
rzystanie z instalacji CWU. Do zakoń-
czenia prac i rozliczenia zadania będzie 
to możliwe w ramach wynegocjowanej 
ceny, którą pokrywa spółdzielnia z fun-
duszu remontowego. Po tym okresie nie 
będzie obowiązywać już cena wynego-
cjowana z firmą i ewentualna różnica 
pomiędzy nową ceną, a kwotą dopłaty z 
funduszu remontowego (taka sama kwota 
dla wszystkich) będzie do pokrycia przez 
mieszkańca, który zdecyduje się na likwi-
dację junkersa i podłączenie ciepłej wody. 

Z uwagi na dodatkowe koszty, które 
obciążą mieszkanie w przypadku póź-
niejszego podłączenia do instalacji cie-
płej wody, warto poważne przemyśleć 
czy decyzja o nieinstalowaniu CWU jest 
słuszna. 

Zbliżamy się do końca montażu ciepłej wody

W MINIONYCH MIESIĄCACH ZARZĄD SM NADZOROWAŁ: 

 � docieplenia budynków przy ul. Norwida 8 i ul. Prusa 6, 

 � remont wiatrołapów i ganków na os. XXV-lecia 22 kl. VI, 6C, przy ul. Norwida 4B,

 � remont schodów wejściowych na os. XXV-lecia 20 kl. VII, 22 kl. II i III, 

 � wymiana domofonów na os.XXV-lecia 22 kl. VI, 21 kl. VI, VIII i X, 2C, 3 kl. I, 

 � modernizację zieleni przy ul. Żeromskiego 37,

 � malowanie klatek schodowych na os. XXV-lecia 31 kl. I, 

 � rewitalizację terenu w rejonie os. XXV-lecia 48-52.

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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INSTALACJA CWU



10 Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
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Spółdzielczość ważnym elementem 
gospodarczym i społecznym kraju
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Nie brakowało spółdzielców, samo-
rządowców i gości podczas tego-
rocznych obchodów Dolnośląskiego 
Dnia Spółdzielczości, które odbyły się 
5 lipca w Centrum Kultury Impart we 
Wrocławiu.
Prezes Zarządu Krajowej Rady Spół-
dzielczej Mieczysław Grodzki w 
swoim przemówieniu nawiązał do 
poczatków spółdzielczości oraz do 
tegorocznych obchodów 100-lecia 
niepodległości Polski. – Musimy pa-
miętać, że udział spółdzielczości w 
budowaniu niepodległej Polski był 
doceniany przez jej władze, które 
uczestniczyły w życiu spółdzielców i w 
ważnych dla nich wydarzeniach. Pro-
pagowano idee i zasady spółdzielcze, 
upowszechniano jej dokonania, i - co 
bardzo ważne - edukowano. Bardzo 
dobrze rozwinięte było szkolnictwo 
spółdzielcze do studiów uniwersytec-
kich włącznie – mówił. Podkreślał też 
ważną rolę ruchu spółdzielczego w 
życiu współczesnego państwa, choć 
niedocenianą. – Niewłaściwym jest 
stwierdzenie, że jest to pozostałość 
po ustroju komunistycznym. Przecież 
spółdzielcy uczestniczyli w walce o 
niepodległość i sto lat temu odbudo-
wywali wolną już Polskę. To wtedy w 
1920 r Sejm uchwalił. Ustawę o spół-
dzielniach, która była wówczas najno-
wocześniejszą tego typu ustawą na 
świecie. Był to element rodzącego się 
demokratycznego ustroju, opartego 
na szerokim katalogu wolności i swo-
bód obywatelskich. Dziś chcieliby-
śmy, aby postrzegano spółdzielczość 
w taki sam sposób, jak to było przed 
laty. [...] Tak, jak sto lat temu, tak i teraz 

spółdzielczość chce być aktywnym 
uczestnikiem życia gospodarczego, 
społecznego i politycznego naszej Oj-
czyzny. Wartości i idee naszego ruchu: 
wolność, suwerenność, demokracja, 
samorządność, solidarność i troska 
o człowieka oraz jego potrzeby, nie 
zmieniają się od dwóch stuleci. Dlate-
go mogę w tym miejscu powiedzieć, 
że przez dziesięciolecia byliśmy nie-
zbędni państwu i chcemy nadal być 
potrzebni.
Natomiast o zaletach działalności 
spółdzielń i ich wpływie na gospodar-
kę mówił pełnomocnik KRS na Dolny 
Śląsk Tadeusz Derenowski. – Spół-
dzielnie stanowią obecnie najwięk-
szą część świata przedsiębiorczości 
niezwiązanego ze spółkami kapitało-
wymi. Należy zauważyć, że spółdziel-
czość jest już znaczącym graczem 
w globalnej gospodarce. Na świecie 
sektor spółdzielczy zrzesza ponad 1 
mld członków, dając zatrudnienie dla 
100 mln ludzi. W Europie jest ponad 
130 tys. spółdzielni, zrzeszających 
173 mln członków i zatrudniają-
cych 5,4 mln osób – wyjaśniał. 
– Spółdzielczość przeszła w Pol-
sce bardzo trudny i niekorzystny 
dla siebie okres przemian. Straty 
w potencjale ekonomicznym 
i społecznym sięgają połowy 
potencjału sprzed 1990 roku. 
W tych trudnych warunkach 
duża część spółdzielni przeszła 
ogromnym wysiłkiem proces 
modernizacji i restrukturyzacji. 
Wiele z nich stanowi dziś nowo-
czesne przedsiębiorstwa, dobrze 
służące członkom i lokalnym środo-

wiskom. Nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych, która weszła w życie 9 
września 2017 roku stworzyła 
duże możliwości realizacji 
taniego budownictwa miesz-
kaniowego przez spółdzielnie 
mieszkaniowe dla ludzi mniej 
zamożnych i młodych mał-
żeństw. Byłyby to mieszkania 
lokatorskie, gdzie przyszły lo-
kator wpłacałby 10-20% war-
tości mieszkania, a pozostały 

koszt mieszkania spłacał w 
ramach opłat za mieszkanie – 
mówił.
Podkreślał też znacząca rolę 
spółdzielczości w sferze spo-
łecznej, czyli organizowaniu 
procesu gospodarczego, in-
tegracji i spójności społecz-
nej oraz wspomagania roz-
woju lokalnego. Tłumaczył, 
że spółdzielnie są ważnym 
elementem gospodarki spo-
łecznej, które to często wyrę-
czają Państwo, czy samorząd 
terytorialny w organizowaniu 
życia społecznego dla lokal-
nej społeczności, zwłaszcza 
w zakresie kultury, oświaty, 
wychowania, aktywizacji za-
wodowej osób wykluczonych 
i niepełnosprawnych oraz w 
pomocy najbiedniejszym.
Na zakończenie stwierdził, że 
społdzielczość w Polsce po-
trzebuje sprzyjającej polityki 
oraz ram prawnych, zgodnych 

z charakterem i funkcją spółdzielni.
Krajowa Rada Spółdzielcza z okazji 
100-letniej rocznicy odzyskania nie-
podległości, wydała medal z podo-
bizną marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz widokiem spółdzielczego „Domu 
pod Orłami”, a także z tabliczką upa-
miętniającą Honorowy Patronat Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. Te medale podczas 
uroczystości odebrali: wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak, w imieniu 
marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego Cezarego Przybylskiego – dy-

rektor Wydziału Obszarów Wiejskich 
UM Paweł Czyszczoń oraz prezes SM 
w Bielawie i jednocześnie pełnomoc-
nik KRS na Dolny Śląsk Tadeusz Dere-
nowski.
Dla zebranych wspaniały koncert dał 
ZPiT Poloneziaki ze Spółdzielczego 
Centrum Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Bielawie. Koncert został 
przyjęty ogromnymi brawami na sto-
jąco. Młodzież zabrała zebranych we 
wspaniałą podróż po zjednoczonej 
Europie. Były śpiew, taniec i wiele po-
zytywnej energii.

Obecnie w Polsce w 15 branżach funkcjonuje 
9,3 tys. spółdzielni zrzeszających ponad 8 mln 
członków i zatrudniających około 300 tys.osób. 
Największą branżą jest spółdzielczość miesz-
kaniowa, gdzie prawie 3,5 tysięcy spółdzielń 
zarządza niemal 3 mln mieszkań. W zasobach  
spółdzielczych zamieszkuje 30% obywateli 
naszego kraju. Duże znaczenie w gospodar-
ce odgrywa spółdzielczość mleczarska, która 
dostarcza na rynek 70% mleka i przetworów 
mlecznych. Banki spółdzielcze dysponują siecią 
4,5 tys. placówek  które obsługują 7 mln klien-
tów. Natomiast Spółdzielcze Kasy Oszczędno-
ściowo - Kredytowe działając od 1992 r. należą 

już do 2,6 mln osób.

Nową branżą spółdzielczą, która rozwinęła się 
w ostatnich latach jest spółdzielczość socjalna. 
W chwili obecnej zarejestrowanych jest 1.050 
takich spółdzielni. Mogą je tworzyć ludzie za-
grożeni wykluczeniem, mający trudności w zna-
lezieniu pracy. Są wśród nich osoby bezrobotne, 
niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu czy 
narkotyków, chorzy psychicznie, bezdomni, byli 

więźniowie itp.

Na świecie sektor spółdzielczy zrzesza ponad 1 
mld członków, dając zatrudnienie dla 100 mln 
ludzi. W Europie jest ponad 130 tys. spółdziel-
ni, zrzeszających 173 mln członków i zatrud-
niających 5,4 mln osób. W Europie i na świecie 
spółdzielczość rozwija się w sektorze produkcji 
rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego, ban-
kowym, usługowym, konsumenckim oraz spół-
dzielczości pracy. W wielu europejskich krajach 
udział sektora spółdzielczego w gospodarce 

kraju wynosi od 6 do 8% PKB.
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II Zlot Foodtrucków w Bielawie

Mobilne restauracje z kuchnią całego 
świata, m.in meksykańską amerykańską, 
francuską, włoską czy tajską ponownie 
zagościły w  Bielawe. Food Truck Show 
to nie tylko jedzenie, ale również sposób 
na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodzi-
ną. Organizatorzy zadbają o to, aby czas 
oczekiwania na jedzenie umilić różnego 
rodzaju atrakcjami. Aktualna lista food-
trucków poniżej. Serdecznie zapraszamy 
i życzymy smacznego!

Food trucki, które zawitały do Bielawy:

Farsz Food- BAO
Traditional Hungarian Bistro & Food 
Truck
Pan Burger
WokKing
Bydgoskie Złote Paluchy Churros
Momo-Smak Kuchnia Azjatycka
Cafe Rolka- Lodorolki
Pan Zapieksa
Le mini lemoniada
@Pulled Pork

PAN FRYTA

El Compadre Foodtruck
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Nowi mieszkańcy Alei 
Bajkowych Gwiazd

Świnkę Peppę wybrali naj-
młodsi mieszkańcy Dzierżo-
niowa, a Krecika ci „nieco” 
starsi. To dwójka bajkowych 
bohaterów, których gwiazdy 
odsłonimy w tym roku pod-
czas festynu na zakończenie 
wakacji w Alei Bajkowych 
Gwiazd.

Bohaterów bajek, których 
mieszkańcy Dzierżoniowa 
honorują gwiazdami w prze-
znaczonej do tego alei, wy-
bieramy od 2015 r. Pokolenia-
mi. Babcie i dziadkowie mają 
dzięki temu okazję poznać 
idoli swych wnuków, a dzieci 
znane postacie z kreskówek 
starszego pokolenia. Stwarza 

to okazję do rodzinnych roz-
mów i wspólnego obejrzenia 
bajkowych hitów ekranu, któ-
re podbiły nasze serca. 

W tym roku do Elzy z Krainy 
Lodu, Misia Uszatka, Reksia, 
Minionków, Bolka i Lolka oraz 
Smerfów dołączą Świnka Pep-
pa (75 głosów) i Krecik (235 
głosów). Zaraz za nimi w gło-
sowaniu uplasowali się Masza 
i Niedźwiedź oraz Shrek, a 
także Kopciuszek i Pszczółka 
Maja. Na odsłonięcie gwiazd 
nowych bohaterów zaprasza-
my 1 września.
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Pieszyce

Dzięki pozyskanej przez Gminę Pieszyce dotacji celowej w kwocie 94 644 zł 
Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie otrzymała zestaw hydraulicznych na-
rzędzi ratowniczych, w skład którego wchodzą pompa hydrauliczna, nożyce, 
dwa rodzaje rozpieraczy i dwa rodzaje węży hydraulicznych oraz Defibrylator.

OSP z nowym wyposażeniem

W piątek 6 lipca br. Dorota Konieczna – Enozel – 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce przekazała wy-
posażenie gminnej jednostce.

Wkład własny Gminy Pieszyce to zaledwie 1% 
wartości dotacji czyli kwota 956 zł. Pozostała część 
środków współfinansowana jest ze środków – 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponen-
tem jest Minister Sprawiedliwości.

Realizacja zadania w ramach V naboru wniosków 
na powierzenie realizacji zadań ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, 
Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu insty-
tucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez 

jednostki sektora finansów publicznych zadań 
ustawowych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świad-
ków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wy-
posażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpo-
średnio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Całość zadania:  95 600,00 zł

Dotacja: 94 644,00 zł

wkład własny : 956,00 zł

Koszt zestawu hydraulicznego to kwota 90 200 zł, 
a defibrylatora 5400 zł.

OGŁOSZENIE Nr 38/2018 O PRZETARGU 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 

Lp. 
 

Nr działki  
KW Położenie i opis 

Powierz
chnia 
działki 
( m2) 

Przeznaczenie  
w planie lub studium 

Cena 
wywoławcza 

(zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetargu 

 
1 

944/2 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1098 

MS.21 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

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

 
2 

944/3 
48585/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1099 

MS.21 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

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

 
3 944/5 

48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1015 

MS.22 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
66.878,- 
+VAT(2) 

6.700,-  1030 

 
4 

944/7 
48565/8 

Działka gruntu 
niezabudowana   
Gmina Pieszyce 
miasto Pieszyce 
obręb Środkowe, 

1002 

MS.22 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna 

i usługowa średniej 
intensywności (1) 

 
66.022,- 
+ VAT(2) 

6.600,- 1100 

 

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

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i 
odbyły się:  I – 14.12.2017 r., II- 6.02.2018 r., III- 24.04.2018 r., IV – 3.07.2018 r. 

 

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

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,                      
ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).      

2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie tylko w pieniądzu. 
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: 
 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005 
 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 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. 

 
 
Pieszyce, 10 lipca 2018 r. 
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Maria Byczek 04.07.2018    godz. 2:50   waga 2900 g.  dł. 53

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Kacper Jaźwiński 04.07.2018    godz. 11:35   waga 4180 g.  dł. 60 Kazik Kochmański 05.07.2018    godz. 15:00   waga 4210 g.  dł. 58

Łucja Róża Leja 02.07.2018    godz. 20:35   waga 4060 g.  dł. 60 Szymon Pachowski 05.07.2018    godz. 10:05   waga 3620 g.  dł. 56 Filip Marcin Sekta 10.07.2018    godz. 21:40   waga 3840 g.  dł. 56

Franciszek Karbowski 11.07.2018    godz. 17:45   waga 3720 g.  dł. 57 Zuzanna Kowalczyk 12.07.2018    godz. 14:30   waga 4400 g.  dł. 60 Nikola Babska 12.07.2018    godz. 5:27   waga 3380 g.  dł. 52

Szymon Lisiecki 12.07.2018    godz. 20:36   waga 3770 g.  dł. 57 Paulina Milnerowicz 09.07.2018    godz. 20:05   waga 3540 g.  dł. 55 Dagmara Niewęgłowska 10.07.2018    godz. 9:20   waga 3880 g.  dł. 52

Zosia Wach 10.07.2018    godz. 10:55   waga 4150 g.  dł. 54 Antoś Górnicki 17.07.2018    godz. 7:20   waga 3540 g.  dł. 56 Nela Żyłka 16.07.2018    godz. 10:31   waga 3570 g.  dł. 55

Emilia Jasianek 15.07.2018    godz. 9:40   waga 3350 g.  dł. 53 Hubert Galik 14.07.2018    godz. 19:23   waga 3340 g.  dł. 56
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Każdy wakacyjny wtorek

Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Przewidziane 
są lekcje muzealne m. in. pt.:

- Polskie symbole narodowe,

- Dzierżoniów – poznajemy pochodzenie dwóch nazw miasta i 
niezwykłe osiągnięcia ks. Jana Dzierżona,

- Diora. Historia potentata elektroniki

- Geneza ewangelickiego kościoła Braci Morawskich na przykła-
dzie osiedla Gnadenfrei w Piławie Górnej.

28 lipca

Koncert Mate.O - (Mateusz Otręba) powraca z projektem „Total-
ne Uwielbienie” (TU) i po wydaniu w zeszłym roku płyty „Król 
Wszechświatów” rusza w trasę koncertową. Pojawi się także w 
Bielawie z materiałem z płyty. Będzie zarówno dynamicznie, jak 
i balladowo. Trochę rocka i trochę folku - czyli wszystko to co naj-
lepsze w jego twórczości. Teatr Kino MOKiS. Wstep wolny - wej-
ściówki do odebrania w MOKiS

28 lipca

W poszukiwaniu straconego czasu – Zbyszek Cybulski w Dzier-
żoniowie - pod taką właśnie nazwą 28 lipca odbędzie się panel 
dyskusyjny dotyczący jednego z najwybitniejszych aktorów po-
wojennej Polski. Opowiedzą o nim prof. dr hab. Stanisław Sławo-
mir Nicieja i Mariola Pryzwan. Wstęp wolny. Panel w sali „Pegaz” 
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury o godz. 11.00 poprowadzą 
Jolanta Maniecka i Janina Weretka-Piechowiak. Porozmawia-
ją o Zbyszku Cybulskim, historii jego rodziny i jego najlepszych 
kreacjach z dr hab. Stanisławem Sławomirem Nicieją - polskim 
historykiem i historykiem sztuki XIX i XX wieku, profesorem nauk 
humanistycznych, byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, 
senatorem V kadencji, autorem m.in. 10 tomów „Kresowej Atlan-
tydy. Historii i mitologii miast kresowych” oraz z Mariolą Pryzwan 
– polonistką, publicystką i biografistką, z zawodu bibliotekarką, 
autorką wielu książek, m.in. „Cześć, starenia! Cybulski we wspo-
mnieniach”.

3 sierpnia

W 70 rocznicę wyprodukowania w Dzierżoniowie pierwszego 
powojennego radioodbiornika Pionier i w pierwszą rocznicę 
odsłonięcia jego odlewu przed kinem „Zbyszek” stanie wystawa 
opowiadająca o dziejach dzierżoniowskiej Diory. Historia dzierżo-
niowskich zakładów radiowych, tak bardzo istotna, nie jest łatwą 
do opowiedzenia w sposób interesujący dla wszystkich, zwłasz-
cza młodszych mieszkańców. Pomysł przedstawienia jej w formie 
komiksu spotkał się z dużym zainteresowaniem. Pierwsza część 
wystawy, której wernisaż odbył się w maju 2018 roku, opowiada-
ła o latach 1948-1962. Druga część wystawy zostanie dodana do 
tej zeszłorocznej i ukaże późniejsze losy dzierżoniowskiej Diory, 
w latach 1964-2006. Wernisaż wystawy odbędzie się 3 sierpnia 
2018 r. przed kinem „Zbyszek”.

4 sierpnia

Spotkanie z XIX Festiwalem Bachowskim - Koncert na dwa kla-
wesyny - Irmina Oboińska i Marek Toporowski. Miejsce: Hotel 
Dębowy ul. Korczaka 4 - wstęp wolny

8 sierpnia

Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” - Maciej Kuchta „Jak niewido-
my widzi i pracuje na komputerze” - Filia, ul. Sikorskiego 2, godz. 
16.00.

25 sierpnia

BEBSON SUMMER ARENA – plenerowe zawody sportów walki na 
Jeziorze Bielawskim. Teren obok fontanny.

26 sierpnia

POŻEGNANIE LATA –- wieczorna impreza organizowana po raz 
drugi, na zakończenie lata. Iluminacje świetlne, pokazy ogni, 
działania teatralne: na lądzie, wodzie i w powietrzu. Prezentacje 
muzyczno-przestrzenne.

27 sierpnia - 28 września

Wystawa towarzysząca Narodowemu Czytaniu - Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego – Biblioteka Główna, Rynek.
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REKLAMA

Coraz bliżej końca inwestycji

Już niedługo oczekiwanie na pociąg czy autobus w 
Dzierżoniowie będzie samą przyjemnością. Zakończe-
nie robót budowlanych w ramach największej inwesty-
cji w mieście planowane jest na trzeci kwartał. Powsta-
nie Centrum zupełnie odmieni wizerunek miasta. 

To będzie miejsce kompleksowej obsługi pasażerów, 
pozwalające łączyć różne formy komunikacji. Remon-
towany jest budynek dworca, powstaje 7 peronów dla 
autobusów, parkingi oraz miejsca postojowe. Miłośnicy 
dwóch kółek będą mogli korzystać z wiat rowerowych. 
Przebudowywane są drogi dojazdowe do centrum: 
ul. Sienkiewicza i Kolejowa. W trakcie kompleksowej 

modernizacji jest także most drogowy zlokalizowany 
w ciągu ul. Sienkiewicza. Nowe oblicze zyskuje teren 
wokół dworca. Powstają 2 pawilony usługowo – han-
dlowe, wieża zegarowa, plac zabaw 

i rekreacji. Realizacja projektu wpłynie nie tylko na ja-
kość podróżowania ale także na ograniczenie niskiej 
emisji, hałasu i zatłoczenia miasta.

Na wykonanie inwestycji miasto pozyskało ponad 13,5 
mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020. Wartość całego projektu to 
ponad 20 mln zł.  

Puchar Strefy MTB Sudety – Jodłownik
6 runda tegorocznego Pucharu Strefy MTB Sudety została rozegrana na malowniczych trasach Gór Sowich, tym razem w okolicach Jodłownika. Na starcie zawodów stanęło ponad dwustu zawodników, którzy mieli do wyboru dwie trasy: dystans 
Mini od długości ok. 25 km oraz Mega o długości prawie 50 km.  Szczegółowe wyniki na stronie live.ultimasport.pl


