
Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu 1

dwutygodnik - 28/09/2018 - wydanie nr 18 (65)

redakcja@ddz24.eu

BIELAWA - DZIERŻONIÓW - GMINA DZIERŻONIÓW 
ŁAGIEWNIKI - NIEMCZA - PIESZYCE - PIŁAWA GÓRNA

Miejska Biblioteka Publiczna  w Bielawie oraz redakcja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” 
zapraszają do udziału w konkursie na utwór inspirowany starą fotografią Bielawy. Celem konkursu jest 
rozwijanie zainteresowań lokalną historią oraz propagowanie niezwykłych wydarzeń i miejsc w Biela-
wie. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oświadczenia konkursowego oraz przesłanie na adres 
mailowy redakcji rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana” – bibliothecabielaviana@gmail.com, lub 
przekazanie w formie elektronicznej do redakcji rocznika w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie, 
ul. Piastowska 19c (kontakt: Urszula Ubych, tel. 74 645 09 66), w terminie do 31 października (środa) 2018 
r. jednego wiersza lub jednego opowiadania inspirowanego załączonym zdjęciem. Objętość utworu nie 
powinna przekraczać 5 stron tekstu znormalizowanego.

VII Konkurs Literacki - Bielawa

BIELAWA

7Więcej czytaj na

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

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Gmina wiejska Dzierżoniów ma nowych radnych kadencji 2018-2023. Niepotrzebne będą wybory w dwóch okrę-
gach, ponieważ nie było chętnych do walki o miejsce w radzie gminy Dzierżoniów. Mandat  - bez głosowania! 
- zdobył w Mościsku Grzegorz Powązka, obecny przewodniczący rady i Grażyna Ziernik z Dobrocina. Oboje należą 
do ekipy obecnego wójta, Marka Chmielewskiego.

Zostali radnymi bez wyborów!

GMINA DZIERŻONIÓW

Inwestor dzierżawi teren w Górach Sowich od 4 lat, a raju dla narciarzy jak nie było, tak nie ma

Czy wreszcie będzie wyciąg na 
Wielką Sowę?
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Bielawa

Festyn Bielawa Twój Dom

W sobotę 22 września w Parku Miejskim w 
Bielawie odbył się organizowany rokrocz-
nie festyn Bielawa Twój Dom. W związku z 
przypadającymi w tym roku obchodami 100 
lecia Niepodległości Polski, na festynie zor-

ganizowano pochód w biało-czerwonych 
barwach. Tego dnia, niezmiennie odbył się 
także konkurs Cechu Rzemiosł Różnych i 
Małej Przedsięciorczości – Misterium Chle-
ba. Mimo jesiennej już, ale słoneczej aury, 

w parku pojawiła się spora liczba bielawian. 

Tegoroczny festyn oficjalnie otworzył bur-
mistrz Piotr Łyżwa, a liczne atrakcje dla 
uczestników festynu, przygotowały takie in-
stytucje oraz organizacje jak m.in: Ochotni-

cza Straż Pożarna, Policja, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Zespół Ośrodków Wsparcia, Uni-
wersytet III Wieku, Gminnna Rada Seniorów 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 

UM BIELAWA
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Koniec prac na ulicy Sobieskiego w Bielawie

Nowoczesna nawierzchnia asfaltowa, umożliwiająca komfortowy przejazd kierowcom, ponad 200 do-
datkowych miejsc parkingowych w pobliżu Poczty Polskiej, Żłobka Publicznego i przedsiębiorstwa Lin-
coln Electric Bester, a także chodniki dla pieszych po obu stronach jezdni. To tylko niektóre z efektów 
zakończonej już modernizacji ulicy Sobieskiego w Bielawie. W czwartek 20 września oficjalnego odbioru 
inwestycji, dokonał wraz z wykonawcą burmistrz Piotr Łyżwa.

Przypomnijmy, że na odcinku 600 m od ulicy gen. Grota Roweckiego do ulicy Władysława Sikorskiego 
wykonano: 

- nowe chodniki z obu stron jezdni, 
- ponad 200 nowych miejsc parkingowych po obu stronach jezdni, 
- modernizację kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami ulicznymi, 
- nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 3850 m2, 

- montaż oznakowania pionowego, 
- malowanie oznakowania poziomego

Warto dodać, że oprócz zadań zapisanych w pierwotnym projekcie inwestycji, udało się także wygospo-
darować pieniądze i wymienić oświetlenie uliczne na LED-owe, czego pierwszy projekt nie obejmował. 
To niezwykle istotna kwestia dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierujących, podkreślił bur-
mistrz Piotr Łyżwa. 

Łączny koszt modernizacji ulicy Sobieskiego wyniósł ponad 1.800.000 zł. Oprócz wykonanych prac, nie 
bez znaczenia pozostaje także końcowy efekt wizualny - ogólna estetyka tej części miasta poprawiła się 
bowiem znacząco.      

UM BIELAWA

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - skorzystaj z komunikacji 
miejskiej!

Jeden autobus może zastąpić nawet 74 samochody spalając 
przy tym około 500 litrów paliwa mniej! Właśnie rozpoczął się 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji 
serdecznie zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej. 

Przeprowadzane badania ilości pasażerów w poszczególnych 
samochodach pokazują, że jednym autem podróżuje średnio 
1,3 osoby. Taki wynik przy zestawieniu z ilością pasażerów jaką 
jest w stanie zabrać autobus ZKM (do 97 osób) ukazuje nam, 
że jednym kursem możemy ograniczyć ilość poruszających się 
samochodów o 74 sztuki. Należy również pamiętać, że poza 
mniejsza ilością pojazdów na drogach, do atmosfery dostaje się 
mniej szkodliwych substancji. To jeszcze nie wszystko. Średni 
wiek pojazdu w Polsce to 13 lat. Oznacza to, że pojazdy te po-
winny spełniać normę EURO 3. Nasze autobusy spełniają naj-
bardziej rygorystyczne i najaktualniejsze normy spalin EURO6 
które ograniczają emisję cząstek stałych 10-cio krotnie w po-
równaniu z EURO 3!!! A teraz przemnóżcie to Państwo przez 74 
samochody które mogą zostać w garażu...

Serdecznie zapraszamy do zadbania o środowisko i skorzysta-
nia z komunikacji zbiorowej!    

UM BIELAWA
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Dzierżoniów

Kickboxer „Tigera” trzecim 
zawodnikiem na świecie!

Maksymilian Palej, wychowanek dzierżoniow-
skiego Klubu Taekwon-do Tiger , w pięknym sty-
lu wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach 
Świata w Kickboxingu WAKO - największej i naj-
bardziej prestiżowej organizacji tego sportu na 
świecie.

Wychowanek trenera Sebastiana Maniaka star-
tował jako reprezentant kadry narodowej Pol-
skiego Związku Kickboxingu w kategorii wieko-
wej - kadet starszy (13-15 lat). Konkurencja, w 
której rywalizował to walka sportowa w formule 
light-contact, kategoria wagowa do 63 kg.

Maks Palej jest jednym z trzech najlepszych kick-
bokserów na świecie. W drodze na podium po-
konał  jednogłośnie m.in. aktualnego zwycięzcę 

pucharu świata.

Za przygotowanie Maksa do tych mistrzostw 
odpowiedzialny był Damian Jagodnicki, na co 
dzień trener bielawskiej sekcji „Tigera”. Zarówno 
Damian Jagodnicki, jak i Sebastian Maniak byli 
ze swoim zawodnikiem na mistrzostwach we 
włoskim Jeslo.

- Maks to bardzo ambitny i pracowity zawodnik. 
Wierzymy, że jest to dla niego dopiero począ-
tek międzynarodowych sukcesów i jeszcze nie 
raz będziemy przeżywać emocje z minionego 
tygodnia. Dziękujemy kibicom za mnóstwo po-
zytywnych słów. To dodaje skrzydeł i pozwala 
szybować bardzo wysoko! – mówi trener Maksa.

Forum Kobiet 2018 – laureatki konkursu

Sukces jest kobietą – te słowa padały bar-
dzo często podczas tegorocznego Forum 
Kobiet. W piątek poznaliśmy laureatki 
konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza 2018”. 
Mieszkańcy ziemi dzierżoniowskiej wybrali 
zwycięzców w głosowaniu internetowym w 
dwóch kategoriach: „Biznes” i „Działalność 
Społeczna”.

Pierwszy tytuł trafił do Marzeny Zdolskiej 
- organizatorki Dolnośląskiego Forum Biz-
nesu i Motywacji, drugi do Anna Daszyń-
ska-Hercuń - prezes stowarzyszenia Idź do 
Przodu.

Wyniki konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 
2018:

 kategoria „Biznes”: Marzena Zdolska - 912 
głosów

- kategoria „Aktywność Społeczna”: Anna 
Daszyńska - Hercuń - 424 głosy

W głosowaniu internetowym na wszystkie 
kandydatki oddano łącznie 2453 głosy
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Elżbieta Nowakowska-Akkermans zasłużona dla Dzierżoniowa

Do grona zasłużonych dołączyła dziś pre-
zes Banku Spółdzielczego, kobieta przed-
siębiorcza i promująca postawy przed-
siębiorcze wśród mieszkańców. Elżbieta 
Nowakowska-Akkermans odebrała tytuł 
podczas sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Kariera  zawodowa, Pani Elżbiety Nowa-
kowskiej-Akkermans  związana jest wy-
łącznie z Bankiem Spółdzielczym w Dzier-
żoniowie. W ciągu pierwszych  10 lat pracy, 
przeszła wszystkie szczeble kariery zawo-
dowej a następnie, od  30 lat jest preze-

sem tej instytucji. W 2018 roku obchodziła 
40 lecie pracy zawodowej i za  największy 
sukces zawodowy uznaje, wyprowadzenie 
banku, którym kieruje,  na pozycję jed-
nego z liderów bankowości spółdzielczej 
w Polsce.  Bank samodzielnie,  z wypra-
cowanego zysku i bez połączeń z innymi 
bankami, osiągnął przyrost kapitałów wła-
snych z 3,6 tys. zł do  powyżej 11mln Euro. 
Rozbudowana została lub zmodernizowa-
na  baza lokalowa banku we wszystkich 
pięciu gminach powiatu dzierżoniowskie-

go. Pani Prezes bardzo 
aktywnie uczestniczyła 
w opracowaniu koncep-
cji architektonicznych i 
funkcjonalnych obiek-
tów, zapewniających 
nowoczesne warunki 
pracy i obsługi klientów.   
Aktualnie bank jest naj-
większym pracodawcą 
bankowym w powiecie 
gdyż zatrudnia ponad 50 
osób i prowadzi ponad 
25 tys. rachunków  klien-
tów w tym ponad 4 tys. 
dla przedsiębiorców i rol-
ników. Jest też głównym 
bankiem dla starostwa , 
gmin miejskiej i wiejskiej 
Dzierżoniów, Pieszyc i Pi-
ławy Górnej.

Dzięki zaangażowaniu i 
profesjonalizmowi pra-
cowników i nowocze-

snym metodom zarządzania Bank Spół-
dzielczy w Dzierżoniowie jest laureatem 
wielu krajowych  i regionalnych konkur-
sów i rankingów, między innymi:

•	 2004 i 2006 - najlepszy Bank Spół-
dzielczy w Polsce w rankingu KZBS;

•	 2008, 2010 i 2012- tytuł Bank Przyja-
zny dla Przedsiębiorców a w 2014 r. 
Godło laureata krajowego;

•	 2009 - bank zaliczono o najwyższych 
wskaźnikach efektywności działania 
(Złoty Gepard, Złota Skarbonka);

•	 2012-2017 - coroczna Nagroda Orła 
Agrobiznesu za sukces rynkowy;

•	 2012 - tytuł Promotor Wiedzy – lider 
wspierania kompetencji kadR;

•	 2013 - tytuł Złoty Bank SGB - II miejsce 
w grupie 206 Banków grupy SGB.

Pani Elżbieta Nowakowska - Akkermans, 
urodziła się w Strzelinie w 1956 r. ale po 
roku rodzice przeprowadzili się do Dzier-
żoniowa i z tym miastem związane jest Jej 
dzieciństwo,  młodość a także życie zawo-
dowe. Jest dzieckiem rolników pewnie dla-
tego kocha ziemię i naturę oraz ma wielki 
szacunek dla ciężkiej pracy w rolnictwie, 
której sama doświadczyła. Ukończyła I LO  
w Dzierżoniowie, Akademię Ekonomiczną 
we Wrocławiu oraz  trzy specjalistyczne 
studia podyplomowe z zakresu bankowo-
ści.  Miała możliwość i zaszczyt ukończyć 
kilka międzynarodowych szkoleń banko-
wych w USA, Francji, Holandii, Niemczech, 
Danii, Finlandii, Argentynie, Japonii  ze 
szczególnym nastawieniem na bankowość 
spółdzielczą. 

Dzięki bardzo  wysokim kwalifikacjom za-
wodowym i wrodzonej  aktywności pełniła 
bardzo ważne funkcje społeczne w pol-
skiej  bankowości:

•	 1990 - współtworzyła Gospodarczy 
Bank Wielkopolski w Poznaniu,  pierw-
szy bank zrzeszający banki spółdziel-
cze, gdzie pracowała przez  dwie ka-
dencje w Komisji Rewizyjnej, w tym w 
jednej kadencji,  jako przewodnicząca 
Komisji;

•	 1991 - była jednym z  założycieli,  a  w 
kadencji 1997 – 2000 Członek Zarzą-
du Krajowego Związku Banków Spół-
dzielczych;

•	 1992 - współtworzyła Gospodar-
czy Bank Południowo Zachodni  S.A 
(GBPZ SA) we Wrocławiu, w którym 
do 1999roku,  pełniła wiele ważnych 

funkcji w organach  banku;

•	 2004 - 2010 była  Członkiem Rady 
Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Ban-
kowej (SGB) w Poznaniu;

•	 2013 - 2016 Przewodnicząca Rady 
Zrzeszenia  i Przewodnicząca Zgroma-
dzenia Prezesów SGB w Poznaniu,

•	 2013 - 2016  Członek międzyzrzesze-
niowego zespołu do prac nad ustawą 
implementującą unijną dyrektywę 
CRD IV i Rozporządzenie CRR dla ban-
kowości spółdzielczej;

•	 2013 - 2016 Członek Rady Konsulta-
cyjnej Sektora bankowości spółdziel-
czej przy ZBP wypracowujący istotne 
stanowiska sektora wobec istotnych 
otoczenia prawnego i biznesowego;

•	 2013 - 2016 współtwórca systemu 
ochrony instytucjonalnej SGB, stano-
wiącego dodatkową gwarancję bez-
pieczeństwa działania grupy SGB.

Najbliższa rodzina Pani Prezes, to  mąż,  
Holender również bankowiec,  oraz syn 
także bankowiec, super synowa i wnuczek. 
Największe hobby to relaksująca praca fi-
zyczna w ogrodzie przydomowym oraz 
podróże po świecie. Każdy rodzaj podróży 
jest wyzwaniem  ale największe wyjazdy,  
przygotowywała sama w trakcie których 
mąż sprawdzał się jako   świetny kierow-
ca i przewodnik, ponieważ dobrze zna 6 
języków. Uwielbia spotkania z ludźmi i ta 
cecha wspiera Jej  największą pasję, czyli 
bankowość lokalną i działalność społeczną 
w powiecie dzierżoniowskim, której naj-
ważniejszymi formami, są:

•	 od 1997 -  2011 Członek Rady Fundacji 
”DISCE PUER” wspierającej  finanso-
wo(również wpłatami własnymi) wy-
bitnie uzdolnioną młodzież;

•	 od 2004 - Członek, a od 2007 r. i na-
dal - Wiceprezes Zarządu Społecznej 
Rady Przedsiębiorców przy Burmistrzu 
Dzierżoniowa;

•	 2005-2007 Członek Kapituły konkursu 
na najlepszą w powiecie Firmę –„Ga-
łązka Dębu – zaszczyt i użyteczność”, 
analizy bilansów i strategii;

•	 od 2003  uczestniczyła w tworzeniu 
procedur Funduszu Poręczeń Kredy-
towych Powiatu. Bank Spółdzielczy 
jako jedyny w powiecie,  udzielił po-
nad 170 kredytów  na ponad 8 mln zł 
z poręczeniami dla małych i nowych 
firm. Bank wspólnie z FPKPD zrealizo-
wał całość środków z pozyskanej linii 
JERERMI;

•	 od 2012 r. cyklicznie,  edukowała i 
wyjaśniała zawiłości finansów w au-
dycjach lokalnego Radia ”Przyjazna 
Bankowość”.

•	 Od wielu lat  współpracuje ze szkoła-
mi ponadgimnazjalnymi, prezentując 
wykłady  w ramach lekcji – przedsię-
biorczość. Uczniowie zapraszani są 
również na  lekcje w banku. Uczest-
niczy w komisjach konkursowych  dla 
lokalnych szkół.

•	 jest aktywna w ramach Akademii Ko-
biet Zainspirowanych, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Forum Kobiet Przed-
siębiorczych, stowarzyszenia AMA-
ZONKI, lokalnych spotkaniach organi-
zacji społecznych, sportowych  i wielu 
różnych inicjatywach lokalnych.
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W poprzednim felietonie dotyczą-
cym wyborów samorządowych w 
2018 roku zastanawiałem się, czy 
wyborca w dniu wyborów 21 paź-
dziernika udając się do lokalu ob-
wodowej komisji wyborczej w go-
dzinach 7.00 do – 21.00, będzie znał 
sposób głosowania oraz warunki 
ważności oddanego swojego głosu.

Starałem się przedstawić kto może, 
a kto nie może zostać członkiem 
obwodowej komisji wyborczej do 
spraw przeprowadzenia głosowania 
oraz do spraw ustalenia wyników 
głosowania, na tyle na ile dysponuję 
wiedzą w tym zakresie bo uznałem, 
że zbyt mało się wyjaśnia na ten te-
mat. A tematy te są bardzo ważne 
dla wyborców i dla organizujących 
wybory.

 W skali kraju, a w powiecie dzier-
żoniowskim w Niemczy, istnieją 
problemy związane z brakiem zgła-
szania się kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych,  
zainteresowanie ludzi do pracy w 
wybranej w jednej                     z 
dwóch komisji obwodowych w po-
równaniu do poprzednich wyborów 
samorządowych znacznie zmalało. 

Z zadowoleniem  przyjąłem infor-
macje Komisarza Wyborczego  o 
wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego w gmi-
nach ,która została dostarczona na 
piśmie do skrzynek pocztowych 
obywateli.

 W informacji tej opisano, jak gło-
sować w wyborach do rady gmi-
ny, miasta, do rady powiatu i do 
sejmiku województwa,  jak wy-
bierać wójta, burmistrza. Zwróco-
no uwagę, że jeżeli w pierwszym 
głosowaniu żaden z kandydatów 
na wójta, burmistrza nie uzyska 
więcej niż połowę ważnych od-
danych głosów,  4 listopada 2018 
roku  zostanie przeprowadzone 
ponowne głosowanie ( tak zwana II 
tura ), w którym sposób głosowania 
i warunki ważności głosu będą takie 
jak w dniu pierwszego głosowania. 
W informacji Komisarz Wyborczy 
wyjaśnił również sprawy związane z 
głosowaniem korespondencyjnym 
oraz głosowaniem przez pełno-
mocnika. W przypadku wątpliwości 
związanych z udziałem w głosowa-
niu pytania można również zgłaszać 
do urzędu gminy lub miasta.

 Dobrze się stało, że taka informacja 
dotarła do wyborców, zachęcam do 
zapoznania się z jej treścią, gdyż po-
stępowanie w dniu wyborów zgod-
nie z zapisami ułatwi  przebieg gło-
sowania i będzie wyborca wiedział,  
kiedy jego oddany głos będzie waż-
ny, co wpłynie  na zmniejszenie ilość 
nieważnych głosów.

Po ilości zgłoszonych kandydatów 
na radnych w wyborach do rad 
gmin i miast, radnych w wyborach 
do rady powiatu dzierżoniowskie-
go, sejmiku województwa dolno-
śląskiego można domniemywać, 
że karta wyborcza do głosowania 
będzie kartą wielkoformatową, nie 
będzie miała formy książeczki , co 
powinno ułatwić akt głosowania.

Jakie działania wynikające z kalen-
darza wyborczego zostały już zre-
alizowane  o których nie pisałem w 
poprzednim  felietonie.

Na początek przypomnę Czytelni-
kom jakie Komitety Wyborcze orga-
nizacji zostały utworzone w powie-

cie dzierżoniowskim. Utworzono 
Komitety Wyborcze organizacji :

- Miłośnicy Ziemi  Łagiewnickiej, 
Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza 
Kucharskiego, Obywatelski Blok Sa-
morządowy. 

Utworzono następujące Komitety 
Wyborcze Wyborców : 

- Andrzeja Hordyja, Jarosława  Flor-
czaka, Marcina Raka, Marty Masyk,                     
Piotra Łyżwy ,, Sukces Bielawy ”, Ini-
cjatywa dla Bielawy, Damiana Go-
mółki  -  Dzierżoniów

Utworzono Komitety Wyborcze Wy-
borców w gminach do 20 tys. miesz-
kańców :  w Pieszycach -

- Doroty Koniecznej – Enozel, Nasza 
Gmina Pieszyce, ,, Nasze Kamionki ”,

- w Piławie Górnej  -  Komitet Wybor-
czy Wyborców Tomasza Piecha,

- w Gminie Dzierżoniów  -  Dariusza 
Walendowskiego, Marka Chmielew-
skiego, Wspólnie dla gminy Dzierżo-
niów, ,,Alternatywa 2018 ”,

- w gminie Łagiewniki  - utworzo-
no  Komitety Wyborcze Wyborców 
:                                            Artura Szczur-
kowskiego , Cristiny Najdek,  Emilii 
Ćwik , Jarosława Tyniec,

- w gminie Niemcza  -  Edyty Mielnik  
- Nowe Spojrzenie, Porozumienie 
2018. 

Do dnia 17 września do godz. 24:00  
zgłaszano terytorialnym komisjom 
wyborczym listy kandydatów na 
radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatu .

W powiecie dzierżoniowskim do 
rady powiatu zgłoszono ogółem w 
okręgu nr 1 obejmującym miasto 
Bielawa 40 kandydatów,  do obsa-
dzenia jest 6 mandatów.

W okręgu  nr 2 obejmującym miasto 
Dzierżoniów zgłoszono ogółem 45 
kandydatów, do obsadzenia jest 7 
mandatów.

W okręgu nr 3 obejmującym miasto 
Pieszyce, gminę Dzierżoniów zgło-
szono ogółem 24 kandydatów, do 
obsadzenia są 4 mandaty.

W okręgu nr 4 obejmującym miasto 
Piława Górna, gminę Łagiewniki, 
miasto i gminę Niemcza zgłoszono 
ogółem 27 kandydatów, do obsa-
dzenia są 4 mandaty.

Razem w powiecie dzierżoniowskim 

zgłoszono 136 kandydatów a do ob-
sadzenia jest ogółem 21 mandatów.

A jak wygląda lista zgłoszonych kan-
dydatów na radnych do rady miast ?          
Na przykład : do rady miasta Dzier-
żoniów zgłoszono 114 kandydatów 
na radnych do obsadzenia jest ogó-
łem 21mandatów radnych, w Pie-
szycach zgłoszono 30 kandydatów 
do obsadzenia jest 15 mandatów.

W Bielawie do rady miasta Bielawy 
zgłoszono ogółem 203 kandydatów, 
a do obsadzenia jest 21 mandatów.  
Wszystkie zarejestrowane Komitety 
Wyborcze Wyborców oraz Koalicyj-
ne Komitety Wyborcze tj: Platforma 
Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej Le-
wica Razem zgłosiły we wszystkich 
4 okręgach wyborczych w Bielawie 
pełne listy kandydatów na  radnych.

Nie tylko dla mnie jest dużym za-
skoczeniem  brak na  listach Lesz-
ka Stróżyka- doskonale znanego 
wszystkim mieszkańcom naszego 
miasta wieloletniego samorządow-
ca. Od 24 lat obdarzany przez bie-
lawian zaufaniem. Otwarty  na 
ludzkie sprawy, pełen zrozumienia, 
pomocny pracowity, bezpośredni 
w kontaktach z ludźmi. Posiadający 
bardzo ważną cechę – umiejętność 
współpracy z ludźmi, organizacja-
mi i stowarzyszeniami. Cieszący się 

wśród ludzi sympatią i autorytetem. 
Działacz społeczny głęboko zaanga-
żowany w życie lokalnej społeczno-
ści  Bielawy. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielawy przez 10 lat.

Przypominam, że w obecnej Radzie 
Miasta Bielawa radni Leszek Stróżyk,  
Tomasz Wojciechowski , Tomasz Ja-
zowski ,  Adam Pajda należą do klu-
bu radnych ,, Ponad Podziałami ” , 
zwani są przez mieszkańców Biela-
wy ,,niesprzedajnymi ”. Uważam ,że 
brak w radzie miejskiej Bielawy rad-
nego Leszka Stróżyka będzie dużą 
stratą dla bielawskiego samorządu.

Nie wiem, jakie kłopoty i problemy 
towarzyszyły poszczególnym Komi-
tetom Wyborczym Wyborców i Ko-
alicyjnym Komitetom Wyborczym  
związanym z naborem  kandydatów 
na radnych do miasta i do rady po-
wiatu dzierżoniowskiego, ale wiem, 
jakie kłopoty miał Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy SLD Lewica Razem. 
Ku zadowoleniu moich przyjaciół i 
niezadowoleniu wrogów SLD listy 
kandydatów do powiatu dzierżo-
niowskiego i do Rady Miasta Biela-
wa we wszystkich 4 okręgach mamy 
zarejestrowane i są pełne. 

Podkreślić należy fakt, że SLD w Bie-
lawie na długo przed ogłoszeniem 
terminu wyborów ze względów or-
ganizacyjnych miał  pełne listy kan-
dydatów na radnych. Niestety, gdy 
przyszedł czas podpisania oświad-
czenia o wyrażeniu zgody na kan-
dydowanie, osoby, które same za-
biegały, aby startować w wyborach 
samorządowych z listy SLD, zaczęły 
rezygnować  ze startu w wyborach 

w 2018 roku. 

Nigdy SLD w wyborach samorzą-
dowych w powiecie dzierżoniow-
skim nie prowadziła negatywnej i 
brudnej kampanii opartej na kłam-
stwach, pogróżkach, pomówie-
niach, czy nienawiści w stosunku 
do innych komitetów wyborczych, 
ingerowaniu w sferę prywatności. 
Unikamy ataków personalnych na 
kandydatów z innych list ,niszczenia 
materiałów wyborczych.

Nigdy nie zniżaliśmy się do pozio-
mu niektórych opozycyjnych kan-
dydatów , bo uważamy, że również 
w kampanii należy przestrzegać 
ogólnie przyjętych zasad etycznych. 
Uważamy również,  że nie jest to ta 
droga, która prowadzi do sukcesu 
wyborczego. Koncentrujemy się 
więc  jedynie na faktach , konkre-
tach.

W trakcie bezwzględnej walki po-
litycznej jesteśmy zawsze gotowi i 
przygotowani na odpieranie możli-
wych zarzutów. Staramy się jednak, 
nikomu nie dawać powodu do ata-
ku. SLD zawsze było zwolennikiem 
starej życiowej prawdy, która głosi, 
że jeżeli nie wiesz, jak postąpić  -  po-
stępuj przyzwoicie.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
zdecydowali się reprezentować 
Sojusz Lewicy Demokratycznej w 

wyborach samorządowych. Życzę 
powodzenia 21 października 2018 
roku tym którzy naprawdę mają na 
uwadze dobro Bielawy i jej miesz-
kańców.

Realizując kalendarz wyborczy i 
wynikające z kalendarza czynności 
wyborcze podano już do publicznej 
wiadomości, w formie obwieszcze-
nia, informacji o numerach i grani-
cach obwodów do głosowania oraz 
siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych. W tym o lokalach przy-
stosowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych oraz o możliwości 
głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców niepełnospraw-
nych i możliwości głosowania przez 
pełnomocnika. Warto zapoznać się 
z tą informacją, aby wiedzieć do 
którego lokalu wyborczego  nale-
ży udać  się w dniu wyborów, aby 
dokonać aktu głosowania. Należy 
zwrócić uwagę czy nie nastąpiła 
zmiana siedziby i granicy  obwodu.

Zgłaszanie  gminnym komisjom wy-
borczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów opiszę w następnym 
felietonie, bo obecnie trwa zgła-
szanie kandydatów. Na dziś swoje 
kandydatury na burmistrza Bielawy 
zgłosili      Andrzej Hordyj, Marcin 
Rak, Marta Masyk, Jarosław Florczak, 
Piotr Łyżwa.

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Wybory samorządowe 2018 rok! Kto powalczy o mandat radnego 
w powiecie dzierżoniowskim w wyborach samorządowych  21 października 

2018 roku do  rad : miasta, gminy, powiatu dzierżoniowskiego i sejmiku 
województwa dolnośląskiego?

Raport
policyjny

Zawody sportowe to świetna 
okazja do przeprowadzenia 

działań profilaktycznych 
przez policjantów, w ramach 

programu „Świadomy Junior ”.

20 września w Dobrocinie, 
w ramach kolejnej edycji 
Otwartych Jesiennych Biegów 
Przełajowych „Dobrocińskie 
Przełaje”, odbyły się zawody 
sportowe. W zmaganiach bra-
li udział zawodnicy z powia-
tów: kłodzkiego, świdnickiego, 
wałbrzyskiego, ząbkowickiego 
i dzierżoniowskiego. Była to 
okazja do przeprowadzenia 
działań profilaktycznych przez 
dzierżoniowskich policjantów. 
Z najmłodszymi spotkał się Ko-
misarz Lew.

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
dzieci i młodzież z powiatów: 
kłodzkiego, świdnickiego, wał-
brzyskiego, ząbkowickiego i 
dzierżoniowskiego stanęła na 
starcie zawodów „Dobrocińskie 
Przełaje”. Rywalizacja odbywała 
się na różnych trasach i w róż-
nych kategoriach wiekowych, 
więc nie wszyscy zawodnicy 
biegli w jednym czasie. Stwo-
rzyło to możliwość, aby poli-
cjanci, a wśród nich dzielni-
cowy gminy Dzierżoniów, asp. 
sztab. Andrzej Kłos przeprowa-
dzili działania profilaktyczne w 
ramach programu „Świadomy 
Junior”. Najmłodsi spotkali się 
z policyjną maskotką Komisa-
rzem Lwem i otrzymywali ele-
menty odblaskowe.

Każda okazja jest dobra do pro-
wadzenia działań profilaktycz-
nych, a spotkania potwierdzają 
dużą wiedzę dzieci, która jest 
jedynie przypominana i syste-
matyzowana.

Bielawscy policjanci 
zatrzymali złodzieja, który 

dokonywał kradzieży na 
terenie naszego powiatu i 

odzyskali wiele utraconych 
przedmiotów, pieniędzy i 

dokumentów.
Damską torebkę z kluczami, 
portfelami, dokumentami, kar-
tami płatniczymi, gotówką, 
oraz odzież utraciła w wyniku 
kradzieży mieszkanka Bielawy. 
Policjanci z Komisariatu Policji 
w Bielawie zatrzymali sprawcę 
i odzyskali większość zrabowa-
nych przedmiotów.

18 września w Bielawie z dom-
ku jednorodzinnego, którego 
drzwi nie były zamknięte na 
zamek doszło do kradzieży 
torebki wraz z zawartością. 
Skradziono także odzież. War-
tość wszystkich utraconych 
rzeczy wynosiła 2520 złotych. 
Pokrzywdzona złożyła zawia-
domienie o przestępstwie w 
bielawskim komisariacie. Poli-
cjanci podjęli natychmiastowe 
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- Gmina nie może w żaden sposób zmusić 
inwestora do przyspieszenia prac, to nie 
my decydujmy o wydaniu przez inwesto-
ra 60 milionów złotych, a na tyle szaco-
wana jest inwestycja. Inwestor dokłada 
wszelkich starań, aby dopiąć projekt, 
który będzie prawdziwą perłą tego te-
renu. Na jego realizację wszyscy liczymy 
i czekamy - czytamy na stronie urzędu 
miasta w Pieszycach. Czekają turyści, 
narciarze i właściciele miejsc noclego-
wych. Już 4 lata a wyciągu jak nie było, 
tak nie ma.

Jeszcze w grudniu 2016 roku była na-
dzieja. Formalne działania, które stały 
na drodze do uzyskania pozwolenia na 
budowę wyciągu na Wielką Sowę zostały 
pokonane, dlatego Gmina Pieszyce mo-
gła wydać pozytywną ocenę środowi-
skową, która jest podstawą do uzyskania 
przez inwestora pozwolenia na budowę 
wyciągu.
– Wydanie przez Gminę Pieszyce decyzji 
kończy etap formalności z naszej strony. 
Oznacza to, że inwestor, który podtrzy-
muje deklarację wybudowania wyciągu 
na Wielką Sowę, może przystąpić do opra-
cowania projektu budowlanego i starać 
się o uzyskanie pozwolenia na budowę – 
mówiła wówczas burmistrz – Dorota Ko-
nieczna – Enozel. To bardzo dobre wia-
domości, na które tak naprawdę wszyscy 
czekaliśmy.
Niestety, na razie nie doczekaliśmy się 
realizacji. A dziś urząd zupełnie inaczej 
tłumaczy brak inwestycji.
- Jest to inwestycja prywatna, a my jako 
gmina Pieszyce staramy się umożliwić i 
zgodnie z przepisami prawa ułatwić dzia-

łania inwestora. Nie możemy Państwu 
obiecać wykonania czegoś, czego my sami 
nie realizujemy.

W czwartek 20 września burmistrz Pie-
szyc Dorota Konieczna – Enozel spo-
tkała się w tej sprawie w Nadleśnictwie 
Świdnica. Po tym spotkaniu na stronie 
pieszyckiego urzędu czytamy, że „dużo 
nieścisłości powstało przy zawieraniu 
umowy i wynikających z niej ustaleń 
jeszcze za poprzedniej władzy”. Jakich? 
Tego nikt nie wyjaśnia...

Choć pocieszać może fakt, że gotowy 
jest projekt wyciągu z trzema nartostra-
dami i dużym zapleczem hotelowo-re-
kreacyjnym. Koncepcja opiniowana jest 

wstępnie przez Nadleśnictwo Świdnica. 
Przygotowaniem projektu zajmowała się 
osoba, która projektowała i nadzorowała 
pracę wyciągów m.in. w Białce Tatrzań-

skiej i Czarnej Górze. Jednak kiedy po-
wstanie wyciąg na Wielkiej Sowie? Tego 
nie wie nikt.

(PXL)

Czy wreszcie będzie wyciąg na Wielką Sowę?
Inwestor dzierżawi teren w Górach Sowich od 4 lat, a raju dla narciarzy jak nie było, tak nie ma

Pokazały się takie najprawdziwsze, pierwsze bil-
lboardy. Coś już o nich słyszałem, jak również 
opinię o tych zamazanych postaciach za bur-
mistrzem, kandydatem na burmistrza, panem 
Piotrem Łyżwą, ale nie widziałem. Dzisiaj zoba-
czyłem i zastanawiałem się dłuższą chwilę tam 
na miejscu, jakie przesłanie ma ten kampanijny 
billboard? Bo, że przesłanie jakieś powinno mieć 
wszystko to, co wisi, jak również wszystko to, co 
się pisze i mówi, nawet żaden genialny nauczyciel 
fizyki nie zaprzeczy. 
Kontemplowałem ten billboard przy Rondzie 
„Bielbawu”, ustawiając się w różnych miejscach 
chodnika, a nawet jezdni. Zakładałem okulary 
i zdejmowałem, bo bolały oczy od tych niewy-
raźnych postaci, które, mimo wszystko, starałem 
się rozpoznać. No bo chyba warto wiedzieć kto 
burmistrza, jako kandydata na burmistrza, po-
piera. Tak na pewno rozpoznałem trzy osoby, co 
nie potwierdziło moich przypuszczeń, że to bez-
kształtne tło pana Piotra Łyżwy zrobione było w 
photoshopie.  
Mimo to, tak na wszelki wypadek tylko, stwier-
dzam, że również po kontemplowaniu zdjęcia 
w domu, rozpoznałem na nim pana Sebastiana 
Runowicza, panią Annę Nowak i panią Jadwigę 
Horanin. 
Patrząc na zdjęcie i napisy, jednoznaczny jest 
przekaz od burmistrza: – Będę kandydował! Je-
stem doświadczony, skuteczny i rozwojowy! 

O tym doświadczeniu i w czym, skuteczności i 
rozwoju, to myślę, że sobie jeszcze pogaworzymy, 
ale na dzień dzisiejszy, jako psycholog amator i 
amator specjalista od wizerunku, i mowy ciała, 
chciałbym się skupić na wymowie samego zdję-
cia i napisów. Napisów tylko dlatego, że przesłoni-
ły dodatkowo i tak „zamazane twarze”.
W ogóle to fotograf przy takiej wizualizacji zrobił 
mi pewien kłopot, bo pozostawił furtkę do domy-
słów. Ja jestem człowiekiem prostolinijnym i po 
co mam się domyślać? Czarne – to czarne, a białe 
– to… niekoniecznie białe, bo może być z lekka 
przybrudzone. 
Tak mnie to męczy – dlaczego te postacie są za-
mazane? Pytać nie wypada i trzeba sobie odpo-
wiedzieć samemu. Zresztą, przecież po to ten bil-
lboard powieszono, żeby wyborca, mieszkaniec 
Bielawy, mógł myśleć.
No i wymyśliłem. Panu burmistrzowi Piotrowi 
Łyżwie, doświadczonemu, skutecznemu i rozwo-
jowemu, tak naprawdę jacyś ludzie, jacyś współ-
pracownicy, są potrzebni tylko jako tło jego po-
czynań i decyzji. Mogą sobie być, ale to burmistrz 
jest liderem i dobrze trzeba sobie to zapamiętać. 
Nie można liczyć na jakąś współpracę i na jakikol-
wiek, nawet najmniejszy błąd w rachunkach. 
Ale może też być zgoła odwrotnie. To Tło może 
dało burmistrzowi Łyżwie ultimatum: „- Staniemy 
za tobą, ale zrób tak, żeby nas nikt nie rozpoznał”. 
To taki kompromis, między burmistrzem, a pod-

władnymi i uzależnionymi od burmistrza. Ja oso-
biście nie zdecydowałbym się robić komukolwiek 
za takie zamazane tło. Może zaproszeni do zdjęcia 
nie zdawali sobie z tego sprawy i zostali zrobieni 
na … niewyraźnie? A może nawet niektórzy – od-
cięci, bo nie pasowali do koncepcji?
Ciekawe jest ustawienie na zdjęciu rozpoznanych 
przeze mnie postaci. Nie ma na nim zastępcy bur-
mistrza Witolda Marka Runowicza. Czyżby do od-
stawki? Również pani Jadwiga Horanin, również 
zastępca burmistrza, jest jakby na wylocie. Czyż-
by doświadczony pan burmistrz wyciągnął wnio-
ski z kontrowersyjnych poczynań pana Marka i 
postawił na młodych? Chyba nie bez znaczenia 
jest pozycja na zdjęciu pani Anny Nowak, która 
może z powodzeniem pana Witolda Marka zastą-
pić i pozycja pana Sebastiana Runowicza, który, 
jako doświadczony nauczyciel z powodzeniem 
może wskoczyć na miejsce pani Jadwigi w MZPO. 
I niech ktoś powie, że burmistrz nie stawia na in-
nowacyjnych i młodych.
A te splecione ręce, jakby nie było, co z nimi zrobić 
i palce na ślubnej obrączce? Wymowny sygnał.  - 
Jak nie zmieniam się z życiu prywatnym, tak nie 
zmieniam się i w służbie dla miasta. Taki jestem i 
takiego mnie wybierajcie. Mam doświadczenie i 
jestem skuteczny. 
Rozwojowy w takiej symbolice – już niekoniecz-
nie, ale stabilizacja, czytaj – stagnacja – zapewnio-
na.

Swego czasu pisałem o obecnym samorządzie, 
że jest to samorząd przejściowy, po długoletnich, 
nieudanych rządach poprzedniej ekipy. Podtrzy-
muję tę tezę i twierdzę, że czas na zmianę w stylu 
zarządzania miastem, czas na nowe otwarcie, jak 
to czasem górnolotnie się mówi, a najlepiej, aby 
„poukładać Bielawę od nowa”. Takie dobre stwier-
dzenie usłyszałem od pana Rafała. Nie zburzyć i 
budować od nowa, ale właśnie usiąść i „poukła-
dać od nowa”.
Słyszałem o powiększającym się długu Bielawy. 
Na billboardzie z zadowolonym z siebie burmi-
strzem Piotrem Łyżwą tego nie ma. A chwalono 
się niedawno, że jest już tak dobrze i nawet spła-
cono 9 milionów. DOBRZE ŻYCZĘ burmistrzowi, 
Radzie Miejskiej i nam, mieszkańcom Bielawy, aby 
okazało się to nieprawdą.
Kiedy ukaże się ten felieton, jeśli w ogóle się uka-
że, to już Bielawa zapewne będzie zabillbordowa-
na, zaplakatowana i zbanerowana, i może ograni-
czę się do analizy tylko tego jednego, pierwszego 
billboardu - obecnego burmistrza i kandydata na 
burmistrza, bo tego wyborczego żywiołu opano-
wać się nie da i można łatwo utonąć w bezkształt-
nej masie zdjęć, haseł i sloganów.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Pierwsze billboardy Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

Ośrodek narciarski na stoku Wielkiej Sowy decyzją poprzedniego właściciela został za-
mknięty w 2011 roku. W lipcu 2014 roku Nadleśnictwo Świdnica rozstrzygnęło prze-
targ ofertowy na dzierżawę nieruchomości w Potoczku, zabudowanej wyciągiem nar-
ciarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz gruntów leśnych, z przeznaczeniem 
na działalność rekreacyjno-sportową, związaną z prowadzeniem sportów zimowych 
i wypoczynku. Całkowita powierzchnia terenu dzierżawy wynosi 8,4427 ha. Za najko-
rzystniejszą uznana została wówczas oferta złożona przez Development Elsoria Polska 
II Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Legnicy. Oferta uzyskała najwyższą ocenę – 100 punktów, 
jedynym kryterium była cena, firma dzierżawi grunty na okres 25 lat.
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działania. Na efekty ich pracy 
nie trzeba było długo czekać. 
Już tego samego dnia złodziej 
został zatrzymany. Okazał się 
nim 37-letni mieszkaniec na-
szego powiatu. Szybkość pro-
cesu wykrywczego pozwoliła 
na odzyskanie znacznej czę-
ści utraconego mienia. Jak się 
okazało to nie była jedyna kra-
dzież tego sprawcy. Zgroma-
dzony przez funkcjonariuszy 
materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie dodatko-
wych zarzutów dotyczących 
kradzieży roweru, oraz telefo-
nów komórkowych, biżuterii 
i odzieży. Oba czyny były po-
pełnione na terenie Pieszyc. W 
momencie zatrzymania, bie-
lawscy dochodzeniowcy już 
prowadzili postępowania wo-
bec 37-latka o podobne prze-
stępstwa, których łącznie było 
14.

21 września sprawca licznych 
kradzieży został doprowadzo-
ny przez policjantów do Pro-
kuratury Rejonowej w Dzier-
żoniowie. Przypomnijmy, że 
za kradzież grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

18 września policjanci 
zatrzymali dwie osoby, 

które posiadały przy sobie 
narkotyki. Zabezpieczono 

ponad 200 porcji marihuany, 
a dodatkowo jednej 

przedstawiono zarzut handlu 
środkami odurzającymi.

W ostatni wtorek policjanci 
przejęli ponad 200 porcji mari-
huany, dzięki czemu nie trafią 
one do obrotu. W ich posiada-
niu było dwóch mężczyzn, z 
których jeden posiadał znacz-
ne ilości i dodatkowo przed-
stawiono mu zarzut handlu 
narkotykami, drugi z mężczyzn 
posiadał nieznaczną ilość su-
szu.

Funkcjonariusze policji z po-
wiatu dzierżoniowskiego za-
trzymali dwóch mężczyzn, któ-
rzy posiadali narkotyki.

Pierwszy wpadł 23 latek, któ-
ry posiadał przy sobie blisko 
15 porcji marihuany. To był 
początek kłopotów młodego 
człowieka. Dalsze czynności 
wykazały, że mężczyzna jest 
posiadaczem jeszcze ponad 
212 porcji marihuany, któ-
re przechowywał u swojego 
26-letniego kolegi. Policjanci 
dodatkowo zebrali materiał 
dowodowy, który pozwolił na 
przedstawienie zarzutu handlu 
narkotykami.

W trakcie czynności wykony-
wanych w miejscu zamieszka-
nia u 26 letniego mężczyzny 
ujawniono także marihuanę 
należącą do niego. Nie była to 
duża ilość, jednak mężczyzna 
będzie odpowiadał za posiada-
nie narkotyków.

Raport
policyjny Uwaga! Zmiana organizacji ruchu 

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

Objazdy wyznaczone będą ulicą 

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

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

ziomego.

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

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

Piękno jest wśród nas - przegląd 
talentów

20 września na terenie OSIR 
Dzierżoniów odbył się zor-
ganizowany przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy w 
Dzierżoniowie “Pokaz Talen-
tów”. Impreza zgromadziła 
ponad 100 osób z zaprzy-
jaźnionych ŚDS-ów z Klucz-
borka, Bielawy, Wałbrzy-
cha, Strzelina. Uroczystego 
otwarcia przeglądu dokonał 
Dariusz Kucharski Burmistrz 
Miasta Dzierżoniowa.

Podczas występów uczestnicy 
uraczyli zgromadzoną widownię 
śpiewem, pokazem rękodzieła ar-
tystycznego, układaniem kostki 
Rubika na czas, umiejętnościami 
sportowymi, oraz występami arty-

stycznymi.  Nie mogło zabraknąć 
również wspólnych tańców.

 “Przegląd talentów” został zorga-
nizowany w ramach realizowane-

go Projektu „Piękno jest wśród nas” 
, który jest jest współfinansowany 
przez Ministerstwo Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej w ramach 

Programu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychiczny-
mi” Edycja 2018 oraz Gminę Miej-
ską Dzierżoniów.

Dobre lokaty w finale Pucharu Polski kolarzy

Na starcie Finałowej edycji 
Pucharu Polski na szosie, 
która odbyła się w Koźminku 
koło Kalisza nie zabrakło za-
wodniczek z Dzierżoniowa. 
Wszystkie „Atomówki” do-
brze się zaprezentowały.
Pierwszego dnia rozegrana zosta-
ła jazda indywidualna na czas na 
dystansie 17,8 km. W elicie kobiet 
Dorota Przęzak przyjechała na 12. 
miejscu. Również na 12. Pozycji, 
ale w juniorkach, znalazła się Mał-
gorzata Dąbrowska. Marianna Ko-
linko była 15., Wiktoria Zborowska 

17., a powracająca  na szosę po 
kontuzji Sara Tonder 19.

Następnego dnia panie ruszyły na 
trasę wyścigu ze startu wspólne-
go. Tym razem musiały pokonać 

87,5 km na rundach wokół Koź-
minka. Po finiszu z głównej grupy 
Dąbrowska stanęła na najniższym 
stopniu podium, będąc trzecią 
juniorką dnia. 13. na kresce była 

Zborowska, a 17. Kolinko. Przęzak 
w elicie kobiet przyjechała na 23. 
miejscu.
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Honorowy Konsul Kanady w Dzierżoniowie
W czwartek 13 września odbyło się 
spotkanie Konsula Honorowego RP w 
Kanadzie – Pana Zygmunta Potockie-
go z Burmistrzem Dzierżoniowa – Da-
riuszem Kucharskim. Konsul odwie-
dził również koło miejskie ZKRPiBWP, 
będąc związanym ze środowiskiem 
kombatanckim jest w-ce prezesem 
koła nr 18 kombatantów w Calgary.
Pan Zygmunt Potocki mając 39 lat wyjechał 
do USA a po dwóch latach w 1986 roku tra-
fił do Kanady gdzie osiedlił się w prowincji 
Alberta w Calgary. W swojej młodości miesz-
kał w Dzierżoniowie  i co ciekawe był piłka-
rzem „Bielawianki” Bielawa, „Ślęzy” Wrocław  
i „Polonii” Świdnica. Już będąc w Kanadzie 
prowadził i trenował kluby polonijne w tym 
„Białe Orły” w Calgary. To na prośbę środo-
wisk polonijnych jest już 16 lat Konsulem 
Honorowym RP. Wniósł duży wkład w po-
moc środowisku kombatanckiemu naszego 
powiatu będąc samemu działaczem środo-
wiska kombatantów w Albercie. W rozmo-
wie z Burmistrzem Dzierżoniowa zebrał in-
formacje i wymienił się kontaktami w celu 
promocji naszego rejonu  w Kanadzie pod 
względem rozwoju gospodarczego i wyko-
rzystania możliwości inwestycyjnych WSSE.

Piotr Wilczewski 6 października stoczy pożegnalną walkę

Powoli kończy się nieste-
ty generacja najciekaw-
szych polskich pięściarzy 
zawodowych. Większość 
przeszła już na sportową 
emeryturę, inni - jak na 
przykład Tomasz Adamek, 
jeszcze próbują swych sił, 
a jeszcze inni żegnają się z 
ringiem. I tak właśnie jest 
w przypadku Piotra Wil-
czewskiego (31-3, 10 KO). 
Przed nami ostatnia, po-
żegnalna walka w karierze 
„Wilka”.

Pięściarz z Dzierżoniowa ostatnią wal-
kę stoczył w czerwcu 2012 roku, wy-
grywając na punkty. Potem by jesz-
cze przymierzany do starcia Maćkiem 
Miszkiniem, lecz ten drugi wycofał się 
i do pojedynku ostatecznie nie doszło. 
Wilczewski już wcześniej pomagał An-
drzejowi Gmitrukowi w szkoleniu in-
nych, więc po 2012 roku już na pełnych 
obrotach zajął się trenowaniem. Stał 
w narożniku między innymi Mariusza 
Wacha, Mateusza Masternaka, Adama 
Balskiego, Kamila Łaszczyka, Patryka 
Szymańskiego czy Kamila Szeremety.
Jako pięściarz Wilczewski największy 
sukces zanotował w marcu 2011 roku. 
Pojechał na teren rywala do Finlandii 
i zastopował faworyzowanego Amina 

Asikainena w jedenastej rundzie, zo-
stając mistrzem Europy kategorii super 
średniej (72,2kg). Pas stracił na rzecz 
mistrza olimpijskiego i późniejszego 
dwukrotnego mistrza świata, Jamesa 
DeGale’a. Sędziowie przyznali wów-
czas w Liverpoolu minimalne zwycię-
stwo Anglikowi, w dodatku stosunkiem 
głosów dwa do remisu. Na neutralnym 
ringu wynik byłby zapewne inny. Polak 
przegrał również na punkty z innym mi-
strzem świata, Arthurem Abrahamem, 
lecz wtedy walczył nie tylko z rywalem, 
ale i chorobą.
„Wilk” ostatni raz między linami, przy-

najmniej jako bokser zawodowy, za-
melduje się 6 października. Oczywiście 
w swoim Dzierżoniowie. Rywalem Po-
laka w umownym limicie będzie Gior-
gi Kandelaki (21-31-3, 9 KO). - Gruzin 
to nikt poważny, ale nie o to przecież 
chodzi. To ma być pożegnalny występ 
przed swoją publicznością i w swoim 
mieście - powiedział Wilczewski, który 
w zeszłym miesiącu skończył czterdzie-
ści lat.
Podczas tego wieczoru pokażą się rów-
nież pięściarze klubu DKB Dzierżoniów, 
trenowani na co dzień przez Wilczew-
skiego.
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Przypomnijmy, że za posiada-
nie narkotyków grozi kara do 
3, a gdy przedmiotem prze-
stępstwa jest ich znaczna ilość, 
nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Natomiast handel 
narkotykami zagrożony jest 
karą do 8, a gdy w grę wchodzi 
ich znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Minął kolejny weekend i 
policjanci po raz kolejny 

ujawnili pijanych kierowców
W miniony weekend policjan-
ci powiatu dzierżoniowskiego 
zatrzymali trzech nietrzeź-
wych kierujących. Rekordzista 
miał blisko 2,5 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu! 
Za jazdę na „podwójnym ga-
zie” oprócz utraty prawa jazdy 
i grzywny grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

W minioną sobotę i niedzielę 
na drogach powiatu dzierżo-
niowskiego policjanci zatrzy-
mali trzech nietrzeźwych kie-
rujących.

Pierwszy został zatrzymany 15 
września przed 19:00, przez 
funkcjonariuszy z Posterun-
ku w Łagiewnikach. 35-letni 
mężczyzna jadący audi spo-
wodował zagrożenie w ruchu 
drogowym, zjeżdżając na prze-
ciwległy pas. Tragedia była o 
włos. Gdyby nie natychmiasto-
wa reakcja kierowcy jadącego 
z naprzeciwka, który został 
zmuszony do zjazdu do rowu 
zderzenie czołowe mogło 
skutkować śmiercią, lub kalec-
twem ludzi. Sprawca zdarzenia 
miał 2,49 promila w wydycha-
nym powietrzu.

Dwóch kolejnych kierujących 
wpadło dzień później.

Około 11:00 policjanci dzierżo-
niowskiej drogówki zatrzymali 
19-letniego mężczyznę jadą-
cego renault. Badanie alkoma-
tem wykazało, że był pijany i 
miał 1,02 promila. Na koniec 
dnia okazało się, że jazda w 
stanie nietrzeźwości dotyczy 
także kobiet.

Tuż przed 19:00 funkcjonariu-
sze z KPP Dzierżoniów zatrzy-
mali 42-letnią kobietę, która 
będąc w stanie nietrzeźwości 
(2,41 promila) kierowała samo-
chodem marki Suzuki i dopro-
wadziła do kolizji. Sprawczyni 
nie miała uprawnień do kiero-
wania pojazdem.

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

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

Raport
policyjny Festiwal kolorów w Bielawie na zakończenie lata 

- 2 września (fotogaleria)
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Kompromisowa inwestycja czeka na odbiór
Dla jednych niezbędne, dla 
innych odrobinę za duże – 
małe rondo na os. Złotym 
czeka już tylko  odbiór 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

To jedna z mniejszych ale ważnych tego-
rocznych inwestycji. Rondo likwidujące 
m.in. problem zawracania na drodze 
osiedlowej, wraz z miejscami parkingo-
wymi wybudowano za 218 tys. zł. 
O takie rozwiązanie wnioskowali miesz-
kańcy osiedla. W pierwszej wersji rondo 
miało łączyć się z inną drogą osiedlową, 
ale część mieszkańców nie wyrazila na 
to zgody. Ostateczny kształt tej inwesty-
cji jest więc formą kompromisu i próbą 
spełnienia rożnych oczekiwań. 
Inwestycję zgłoszono do odbioru 12 
wrzesnia. Rondo, jak i wybudowane 
miejsca parkingowe będą dostępne po 
wydaniu decyzji pozwolenia na użytko-
wanie przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.

Piękno kwiatów i zieleni wokół nas - 
wyniki konkursu

W poniedziałkowe popołudnie, 10 września w 
ogrodzie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa od-
była Gala rozdania nagród w XXIII edycji konkursu 
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, którego ce-
lem jest  upiększanie Dzierżoniowa.
Współorganizatorami konkursu są; Towarzystwo 
Miłośników Dzierżoniowa, Rodzinna Kwiaciarnia 
MARIA, Burmistrz Dzierżoniowa oraz Sklep Ogrod-
niczy Marka Gocko.
Po raz piąty Honorowy Patronat objęło Arboretum 
w Wojsławicach.
Uroczystą galę konkursu rozpoczął występ uczen-
nicy Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej Emilia Palimąka. Na początku 
uroczystości członkowie Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa złożyli gratulacje z okazji 30.lecia 
Arboretum w Wojsławicach na ręce Pani Han-
ny Grzeszczak-Nowak. Poza gratulacjami prezes 
Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa Henryk 
Smolny wraz z burmistrzem Dariuszem Kuchar-
skim przekazali dąb czerwony, który zostanie za-
sadzony w ogrodach Arboretum w Wojsławicach. 
Jubileusz 30.lecia świętuje w tym roku również 
Rodzinna Firma Kwiaciarska „Maria”, której również 
złożono gratulacje z tej okazji.
Kulminacją gali było rozstrzygnięcie 23 edycji 
konkursu. Tegoroczny konkurs trwał od 1 kwiet-
nia do 31 lipca. Udział w nim wzięło 40 uczestni-
ków. Komisja konkursowa pracowała w składzie: 
Agnieszka Janas, Jarosław Perlak, Maria Leśniak, 
Dorota Pieszczuch, Bogumiła Szewczyk, Lidia Leli-
to, Jadwiga Święch i Roman Kowalczyk. Ponieważ 

Konkurs Piękno Kwiatów i zieleni wokół nas wciąż 
cieszy się dużym zainteresowaniem, organizatorzy 
dbają, aby wzrastał też jego poziom, atrakcyjność 
i prestiż. A udaje się to przede wszystkim dzięki 
sponsorom, którzy od lat fundują nagrody dla na-
grodzonych, wyróżnionych, ale także dla wszyst-
kich uczestników. 
Zwycięzcy tegorocznego konkursu:
Okna i balkony
I miejsce - Małgorzata i Krzysztof Zadrożni
II miejsce - Bożena Kozłowska
III miejsce - Krzysztof Wantoch
wyróżnienie - Halina Szajtek oraz Barbara Pietrzak
Ogródki i skwery przy domkach jednorodzinnych
I miejsce - Marzena Kozakiewicz
II miejsce - Andrzej Błaszkiewicz
III miejsce - Jarosław Chmielarz
wyróżnienia - Michał Gębczyński, Mariola Olszew-
ska, Adrianna Szady oraz Małgorzata Mazik
Ogródki i skwery przy blokach mieszkalnych
I miejsce - Ryszard Paszkowski
II miejsce - Eugenia Ziembowska
III miejsce - Aniela i Tadeusz Kciukowie
wyróżnienie - Czesława Bomburowicz
Ogródki i skwery przy placówkach oświatowych, 
pawilonach handlowych, usługowych i innych
Środowiskowy Dom Samopomocy
Na zakończenie Gali rozdania nagród członkowie 
komisji konkursowej podziękowali wszystkim 
sponsorom i zaprosili już do kolejnej 24 edycji kon-
kursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”.
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Upamiętnili 79. rocznicę napadu 
Rosji na Polskę 17 września 1939r.

Dokładnie 79 lat temu o świcie 
oddziały Armii Czerwonej bez 
wypowiedzenia wojny wkro-
czyły na teren Rzeczypospolitej 
Polskiej, która od 17 dniu sta-
wiała zaciekły opór wojskom 
III Rzeszy. Rosjanie realizując 
pakt  Ribbentrop-Mołotow z 
23 sierpnia 1939 roku zadała 
cios w plecy wykrwawiającej 
się Polsce. W wyniku zajęcia 
wschodnich terenów Polski 
Związek Radziecki rozpoczął 
deportację Polaków na Sybir. 
Z tej okazji od 2004 roku został 
ustanowiony Światowy Dzień 
Sybiraka obchodzony właśnie 
17 września. W Dzierżonio-
wie pod pomnikiem „Pamięci 
Losów Ojczyzny” mieszkań-
cy, środowiska kombatanc-
kie, uczniowie szkół i  politycy 
złożyli dziś wieńce i wiązanki 
kwiatów z okazji Światowego 
Dnia Sybiraka.
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Przyszłość Podzamcza w Pieszycach
PIESZYCE

Zapisy do świetlicy środowiskowej “Tęcza” otwarte
 

 Co oferujemy:

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

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

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

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

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

lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach

Obserwować świetlice można na Facebooku

Serdecznie zapraszamy !!!

W okresie przedwyborczym 
często pytacie Państwo o ważne 
dla gminy inwestycje. Tak jest z 
np. z wyciągiem narciarskim na 
Wielką Sowę oraz z pieszyckim 
pałacem. Obie inwestycje są 
inwestycjami prywatnymi. Jako 
gmina staramy się umożliwić i 
zgodnie z możliwościami praw-
nymi ułatwić działania inwesto-
rów w tych dwóch przypadkach. 

Dziś chcielibyśmy odnieść się do 
kwestii pałacu – nie obiecując 
gruszek na wierzbie, nie mówiąc 
kiedy się to zadzieje, ponieważ 
nie możemy Państwu obiecać 
wykonania czegoś, czego my 
sami nie realizujemy. Bez emo-
cji, bez deklaracji – czysto infor-
macyjnie.

Zespół budowlany podzamcza 
wraz z przynależnym terenem 
w 2005 r. wpisany został do reje-
stru zabytków i podlega ochro-
nie konserwatorskiej. Konieczne 
jest zachowanie układu oraz 
formy i głównych parametrów 
budynków przeznaczonych do 
przebudowy i remontu.

Właściciele planują przebudo-
wę, rozbudowę i odbudowę 
oraz zmianę sposobu użytkowa-
nia obiektów (z funkcji miesz-
kalnej na handlowo-usługową). 

W niektórych budynkach pro-
jektuje się przebudowę dachów 
(wprowadza się lukarny)

Zagospodarowanie terenu bę-
dzie obejmowało miejsca po-
stojowe, dojścia, dojazdy, ogród 
ozdobny, miejsce dla przedsta-
wień, oświetlenie itd.

Projektowana funkcja:

* budynki po lewej stronie- pl. 
Zamkowy 2 i 4 oraz dawny bu-
dynek gospodarczy: funkcja 
wiodąca – gastronomiczna 
(~180 miejsc), funkcja uzupeł-
niająca - hotelowa (~30 miejsc 
noclegowych).

Będzie tutaj restauracja z apar-
tamentami oraz karczma z po-
kojami noclegowymi (budynek 
karczmy będzie uzupełniony o 
rozbudowę - część będzie no-
woprojektowana); powstanie 
20-25 miejsc pracy.

* dawny budynek adiutanta 
cara (ten, z którego został tylko 
parter) - planuje się nadbudo-
wę (lub raczej odbudowę, od-
tworzenie - ze względu na zły 
stan techniczny pozostałości 
po budynku) do historycznej 
wysokości, będzie pełnił funkcję 
muzealną. 

* budynki po prawej stronie - pl. 

Zamkowy 1 i 3 oraz budynek 
bez numeru: nieuciążliwa funk-
cja usługowo- handlowo- biu-
rowa, np. sklep z rękodziełem, 
sklep z wyrobami lokalnymi, 
sklep z pamiątkami, pomiesz-
czenia biurowe.

Niezbędne uzgodnienia:

* decyzja – pozwolenie konser-
watorskie; koncepcja architek-
toniczno- budowlana uzyskała 
aprobatę konserwatora zabyt-
ków,

* odstępstwo od Wojewódz-
kiego Komendanta Straży Po-
żarnej – budynki nie spełniają 
obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa p-poż (szerokość 
klatek schodowych i dróg ewa-
kuacyjnych, szerokość drzwi ze-
wnętrznych itp.).

Obecnie właściciele przygoto-
wują wielobranżowe projekty 
budowlane oraz ekspertyzę 
p.poż (rzeczoznawca do spraw 
zabezpieczeń p.poż wraz z rze-
czoznawcą budowlanym).

Załączamy rysunki elewacji oraz 
zagospodarowania terenu z 
koncepcji uzgodnionej z kon-
serwatorem zabytków.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Gabrysia Sołtys 11.09.2018    godz. 10:40   waga 3020 g.  dł. 51

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Borys Barut 11.09.2018    godz. 9:11   waga 4180 g.  dł. 58 Michał Urbaniak 12.09.2018    godz. 18:35   waga 3500 

Oliwier Osadkowski 11.09.2018    godz. 14:15   waga 4840 g.  dł. 63 Antoni Borowiec 14.09.2018    godz. 20:15   waga 4200 g.  dł. 60 Wiktoria Baranowska 13.09.2018    godz. 11:30   waga 3400 g.  dł. 54

Franek Chwaliński 13.09.2018    godz. 13:30   waga 3550 g.  dł. 52 Olaf Szczakowski 24.09.2018    godz. 9:10   waga 3740 g.  dł. 57 Kornelia Gulik 24.09.2018    godz. 12:02   waga 3980 g.  dł. 60

Rodzice maluszków mogą
w zaprzyjaźnionym 
studiu fotograficznym odebrać 
DARMOWE ODBITKI!

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

Fundacja Manufaktura Inicjatyw, 
Centrum Aktywizacji Społecznej, 
Firma Akat Consulting oraz Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego serdecznie za-
praszają na cykl szkoleń dla przed-
siębiorców Dzierżoniowa. 

Szkolenia podzielone są na trzy te-
matyczne panele:

- 

przywództwo - jak efektywnie za-
rządzać rozwojem firmy i zespo-
łami (19-20 października, godz. 
9:00-15:00);

- zarządzanie marketingowe (6-17 
października, godz. 9:00-15:00)

- zarządzanie projektami i zespoła-
mi projektowymi (30 października-1 

grudnia, godz. 9:00-15:00).

Spotkania w ramach Akademii 
Przedsiębiorczości odbywać się 
będą w Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej w Dzierżoniowie, przy ul. 
Nowowiejskiej 88. Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat udziału i mate-
riały szkoleniowe. Koszt udziału w 
pojedynczym panelu wynosi 120 zł 
i obejmuje przerwy kawowe oraz 
obiady w ciągu 2 dni warsztatów. 
Zapisy prowadzone są do 12 paź-
dziernika. Swój udział można zgłosić 
wypełniając ektroniczny formularz. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy 
do Akademii 
Przedsiębiorczości 
2018
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Polecamy, bo warto!
28-30 września polsko-izraelskie spotkania artystów
Artyści z różnych dziedzin sztuki – od teatru, przez sztuki 
plastyczne, po muzykę – spotkają się podczas Festiwalu U 
Rutiki. Organizowane przez synagogę i Fundację Beitenu 
Chaj wydarzenie planowane jest na 28-30 września.
Podczas dnia otwarcia festiwalu, zaplanowano m.in. 
warsztaty plastyczne, teatralne i historyczne, występy ta-
neczne i etiudę na skrzypce. Nie zabraknie także tradycyj-
nej żydowskiej ceremonii przyjęcia szabatu.  W sobotę, 29 
września, w programie jest m.in. monodram „Ściana”, po-
kaz filmowy, recytacje poezji i występ chóru dziecięcego 
z Łodzi. Na ostatni dzień festiwalu zaplanowano dwa wer-
nisaże – wystawy rękodzieła oraz fotograficznej, a także 
występ teatralny – performens.
Udział w festiwalu jest bezpłatny, a zaproszenie można 
odbierać w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. 
Świdnickiej 23.
Do 20 listopada – wystawa „Żydówki niemalowane…”
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Żyd Nie-
malowany Muzeum Wieczny Tułacz w Warszawie, serdecz-
nie zapraszają na wystawę „ŻYDÓWKI NIEMALOWANE Z 
POMARAŃCZAMI. RYSUNKI NA DREWNIE ALEKSANDRA 
GIERYMSKIEGO”. Ekspozycja znajduje się w Galerii na pię-
trze. Można ja odwiedzać od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00-17.00.
Wrzesień – wystawa w Oknie Artystycznym
- Gdy rozpoczynam pracę, nigdy nie wiem, dokąd mnie 
moja wizja zaprowadzi, nie siadam z gotowym planem, 
zamiarem stworzenia czegoś konkretnego – mówi Tomasz 
Kolber, którego pracy prezentujemy na nowej wystawie 
w Oknie Artystycznym dzierżoniowskiego ratusza. Na co 

dzień jest wychowawcą w Hufcu Pracy, hobbystycznie po-
święca zaś czas sztuce – plastyce i literaturze.
- Moje obrazy, rysunki i szkice to abstrakcyjna wizja arty-
styczna będąca wyrazem wewnętrznych uczuć i odczuć. 
Często to także retrospektywa, przeżycia surrealistyczne, 
a co za tym idzie - przetworzone obrazy z wizji i marzeń 
sennych – mówi 37-latek.
Jest po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej ze specja-
lizacją w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
i technik relaksacyjnych. Interesują go szeroko rozumiana 
kultura, sztuka oraz odkrywanie tajemnic ludzkiego du-
cha, umysłu i ciała. - Poezja, proza, filozofia, malarstwo 
artystyczne oraz rysunek - to są przestrzenie, w których 
czuję się doskonale – zapewnia. Wydał już tomik poezji 
zatytułowany „Rozbite lustra” i bajkę filozoficzną dla do-
rosłych i dzieci zatytułowaną „Przygody Smerdyfiurka, 
Turlipiórka i Don Kalafiora”. - Ale wydanie własnych ksią-
żek dało mi, jak na razie, jedynie wewnętrzną satysfakcję 
i nic poza tym – wyznaje. W swojej twórczości skupia się 
na strefie emocjonalnej. Jest samoukiem, nie korzysta z 
doświadczeń innych i ich rad. - Wolę spontaniczność niż 
przygotowania – mówi Tomasz Kolber. Wiele z jego prac 
plastycznych to ilustracje do literatury – tworzonej przez 
niego samego lub do autorów tych książek, które przeczy-
tał.
wrzesień – zapisy do sekcji DOK
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury rozpoczyna 60. sezon ar-
tystyczno-kulturalny. Zaczyna również działać Amatorski 
Ruch Artystyczny. Tegoroczna oferta DOK-u to blisko 20 
różnych sekcji od plastycznych, poprzez taneczne, wo-
kalne do teatralnych a nawet technicznych.  Do wszyst-

kich sekcji można się zapisywać przez cały wrzesień. 
Szczegóły na plakacie.
14 października - Międzynarodowy Przegląd Chó-
rów Pogranicza Polsko- Czeskiego
W tym roku odbywa się pod hasłem „Prezentacje mu-
zyki chóralnej”. Odbędzie się 14 października 2018 o 
godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Św. Antonie-
go w Pieszycach. Jak nazwa wskazuje, jest prezenta-
cją wykonań chóralnych muzyki sakralnej i świeckiej. 

Udział biorą chóry i zespoły śpiewacze z obszaru pograni-
cza polsko- czeskiego. Jest doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń, prezentacji swoich umiejętności i szkolenia 
w ramach prowadzonych zajęć warsztatowych dla dyry-
gentów.
17 października godz. 18.00 – spotkanie z ks. Czendli-
kiem
Najbardziej znany katolicki ksiądz w Czechach jest Pola-
kiem. Zbigniew Czendlik mieszka i pracuje w partnerskim 
mieście Dzierżoniowa, Lanškroun. Nie nosi sutanny ani 
koloratki, prowadzi knajpę i ma swój program w telewi-
zji. Do Dzierżoniowa przyjedzie promować swoją książkę 
„Bóg nie jest automatem do kawy”, która u naszych połu-
dniowych sąsiadów stała się bestsellerem. Zapowiada się 
ciekawe spotkanie, które poprowadzi równie niezwykły 
dziennikarz, Mariusz Szczygieł.
Warto przeczytać książkę, ale jeszcze bardziej intrygujące 
może się okazać osobiste spotkanie z księdzem. Zwłasz-
cza, że poprowadzi je wyśmienity dziennikarz Mariusz 
Szczygieł. On sam mawia, ze gdyby był księdzem, byłby 
Czendlikiem. Zapraszamy 17 października do sali koncer-
towej DOK o godz. 18.00. Darmowe zaproszenia na spo-
tkanie z ks. Czendlikiem są dostępne w Biurze Promocji 
UM.
10 listopada godz. 11.00 – Rodzinka z kulturką
Po raz kolejny chcemy zaprosić Państwa do spędzania 
wspólnie z całą rodziną soboty u nas, w Centrum Kultu-
ry. Gwarantujemy zarówno dobrą zabawę, moc artystycz-
nych wrażeń jak i nie do zastąpienia efekt bezpośredniego 
obcowania z aktorem? „Rodzinka z kulturką” to cykl edu-
kacyjny podczas którego prezentujemy cztery dziedziny 
artystyczne: teatr , muzykę, taniec i film. Zapraszamy do 
nas koniecznie całe rodziny, pokażemy spektakle teatral-
ne, filmy, koncerty muzyczne i taneczne.
21 listopada – 30 grudnia „Powrót nad Odrę i Bałtyk” - 
wystawa plakatu Ziem Odzyskanych
Zapraszamy na otwarcie wystawy „Powrót nad Odrę i Bał-
tyk”. Wystawa - w sposób obrazowy - przedstawia realia 
ówczesnej Polski i przywołuje pamięć o wydarzeniach 
sprzed lat, które na trwałe zmieniły oblicze Dolnego Ślą-
ska. Kolekcja pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie. Spośród nich przedstawimy blisko 40 
unikatowych plakatów, w tym m.in. prace legendarnego 
artysty, satyryka i karykaturzysty - Eryka Lipińskiego, któ-
ry wykonał plakat promujący „Wystawę Ziem Odzyska-
nych” we Wrocławiu w 1948 roku.
25 listopada - Lwowski balet w Dzierżoniowie
 „Dziadek do orzechów”” to największy fenomen sztuki ba-
letowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca 
publiczność całego świata. W tym sezonie artystycznym 
zawita także do Dzierżoniowa! Widowisko na najwyższym 
światowym poziomie artystycznym zapewni fenomenal-
ny zespół tancerzy Royal Lviv Ballet. Spektakl to podróż 
do krainy marzeń dla każdego widza. Mała dziewczynka 
dostaje w prezencie tytułowego Dziadka do Orzechów, 
który w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona jego księż-
niczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje cha-
rakterystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec 
Hiszpański, Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec 
Rosyjski), Taniec Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. 
Zachwycające szyte ręcznie kostiumy, choreografia, pięk-
na scenografia a przede wszystkim perfekcja w wykona-
niu sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv Ballet jest nie-
zapomnianym przeżyciem dla odbiorcy. Zespół złożony 
z najwybitniejszych artystów kontynuujących tradycje 
słynnej rosyjskiej szkoły baletowej zaczaruje w Dzierżo-
niowie podczas występów 25 listopada o godz. 18.00.

zapraszamy do naszych 
galerii foto na 
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Złote gody – wyjątkowy jubileusz
Mieszkańcy Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów świętowali wspólnie 
jubileusze pożycia małżeńskiego. Złote i nie tylko złote gody, to wy-
jątkowe wydarzenie. 

Tradycja uroczystego wręczania Medali Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, nadawanych przez Prezydenta RP ma w Dzierżoniowie już 
kilkanaście lat. Uroczystość rozpoczyna msza św., po której w sali 
koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbywa się cere-
monia organizowana dla dostojnych jubilatów i ich rodzin. 

W minioną niedzielę wśród wyjątkowych par znaleźli się m.in. pań-
stwo Ludwika i Stanisław Sielscy, którzy w związku małżeńskim są już 
ponad 60 lat. 

Mieszkańcy wyróżnieni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

Ludwika i Stanisław Sielscy (60 lat)
Jadwiga i Marian Biernaccy (52 lata)
Janina i Czesław Patrzykątowie (51 lat)
Stanisława i Stanisław Boczulowie (50lat)
Janina i Tadeusz Myśliwcowie (50 lat)
Bolesława i Zbigniew Zielińscy (50 lat)
Romana i Janusz Musiałowie (50 lat)
Maria i Bronisław Wilczewscy (50 lat)
Teresa i Wincenty Peteccy (50 lat)
Anna i Tadeusz Ptakowie (50 lat)
Stanisława i Jan Widawscy (50 lat)
Zofia i Marian Kwietniowie (50 lat)
Wanda i Zbigniew Machajowie (50 lat)
Wanda i Władysław Ostrowscy (50 lat)
Czesława i Stanisław Kozakiewiczowie (50 lat)
Urszula i Jan Kurkowie (50 lat)
Krystyna i Jan Chmielewscy (50 lat)
Halina i Eugeniusz Hawryszczakowie (50 lat)
Halina i Jan Kuriatowie (50 lat)
Krystyna i Tadeusz Morawscy (50 lat)
Alicja i Władysław Rosowie (50 lat)
Krystyna i Zygmunt Bielawscy (50 lat)
Anna i Eugeniusz Pilchowie (50 lat)
Anna i Michał Kowczowie (50 lat)


