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ŁAGIEWNIKI - NIEMCZA - PIESZYCE - PIŁAWA GÓRNA

Jest prawnikiem, specjalistą od systemów zarządzania, dyrektor bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w latach 2015-2018. Marcin Rak – bo o nim mowa – jest przekonany, że jego entuzjazm, odwaga w działa-
niu i skuteczność to dobre cechy burmistrza, m.in. dlatego ubiega się o tę funkcję w Bielawie.

Więcej na str. 5

Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Marcina Raka

Marcin Rak - czas na głos nowego pokolenia

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!

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Pieszycach już po raz czwarty odbył się Festiwal Promo-
cji Zdrowia. W tym roku gościem specjalnym był znany z telewizyjnych programów kulinarnych Karol Okrasa. 
Podczas imprezy gość specjalny opowiadał między innymi o tym, jak gotować, by nie chorować, jak kompono-
wać smaczne potrawy i jak gotować z pasją. Szef kuchni mówił też, że jeśli jednego dnia pozwoli sobie najeść 
się do syta jakąś ciężkostrawną potrawą, to w kolejnym dniu stawia raczej na lekkie potrawy w niewielkich 
ilościach, ale za to jedzonych częściej, co według niego jest najlepszą receptą na zdrowe, zrównoważone odży-
wianie, a w połączeniu z aktywnością fizyczną, również na zdrowy tryb życia.

Promowali zdrowie z Karolem Okrasą

POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Ruszyła długo wyczekiwana budowa mieszkań spółdzielczych w Bielawie i Pieszycach

Wreszcie budują!



2 Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu
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Mieszkanka Bielawy poknała 607 km w 21 dni dla poodpiecznych 
Stowarzyszenia SARCOMA

607 kilometrów w ciągu 21 dni! Dokadnie tyle wyniósł dy-
stans pokonany pieszo przez mieszkankę Bielawy Martę 
Zawadzką. Każdy krok naszym pięknym wybrzeżem pani 
Marta zadedykowała pacjentom onkologicznym i ich ro-
dzinom - podopiecznym Stowarzyszenia SARCOMA. 
„Nieco ponad trzy tygodnie temu Marta wyrószyła spod 
granicy niemieckiej, aby okazać solidarność z pacjen-
tami onkologicznymi oraz wesprzeć przekaz związany 
z profilaktyką i diagnostyką nowotworów skóry i kości. 
Marta jest zwolenniczką aktywności sportowej i jak sama 
mówi sporo spacerów ma już za sobą, ale ten okazał się 
być dla niej szczególnie wyjątkowy: „ Spacer towarzyszy 
mi od wielu lat i jest dla mnie najlepszą formą spędzania 
czasu wolnego w ramach aktywności zdrowotnej. Dzia-
łania Stowarzyszenia SARCOMY są mi  bardzo bliskie, bo-
wiem po długiej walce z mięsakiem odeszła moja babcia. 
Wiem, jak przebiega choroba i z czym się wiąże leczenie. 
Mam również świadomość jak ważna jest profilaktyka i 
wczesne wykrycie czerniaka – agresywnego nowotworu 
skóry” - opowiadala Pani Marta.  

UM BIELAWA

Wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła Ewy Glury

W Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie w ramach 
XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie 
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bielawy zorganizował 
Wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła Ewy Glury pt.: 
„Mój magiczny świat”. 
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna 
Wierzbicka, witając przybyłych na wystawę gości, m.in. 
z-cę Burmistrza Miasta Bielawa Jadwigę Horanin, Zarząd 
Cechu ze Starszym Kazimierzem Rachowieckim, Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Lilianę Rządeczko, Dy-
rektorów Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta w 
Bielawie, Honorowych Członków Cechu, dyrektorów i na-
uczycieli bielawskich szkół oraz przybyłą młodzież z Eko-
logicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Gimna-
zjum. Szczególnie gorąco przywitała Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej Juliana Golaka oraz autorkę wystawy 
Ewę Glurę. Po przywitaniu przybyłych gości, uczennica 
Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie przed-
stawiła przepiękną literacką prezentację artystyczną 
wprowadzającą uczestników wystawy w świat prezen-
towanych prac Ewy Glury – malarstwo różnych technik 
(olejne, pastele, akwarela), haft krzyżykowy, frywolitki 
oraz koronkę czółenkową.
Godne podkreślenia jest to, że Ewa Glura jest bielawską 
artystą, zajmującą się malarstwem i rękodziełem z za-
miłowania. Jego osoba jest przykładem na to, że warto 
dążyć do obranego przez siebie celu oraz warto, a nawet 
należy wierzyć w siebie i w swoje zdolności. W każdym z 
nas drzemie „coś” ciekawego i wartościowego, „coś” czym 
możemy pochwalić się otaczającemu nas światu, należy 
tylko zdobyć się na odwagę, aby pokazać to innym lu-
dziom. 

/-/Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu  
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Bielawa

Światowe Dni 
Tabliczki Mnożenia 
w SP 4

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi i Oddziałami Gimnazjum wzięła udział w akcji Świa-
towe Dni Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna, która 
odbywa się rokrocznie w ostatni piątek września. Ma ona na 
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki 
mnożenia, zapomnianej w trakcie wakacji. 
W akcji uczestniczą razem z Polską 22 kraje, m.in.: Kanada, Ro-
sja, Niemcy, Australia, Kolumbia, Ekwador, Nowa Zelandia itp. 
Udział w „święcie” TABLICZKI MNOŻENIA był wielkim szkolnym 
wydarzeniem. Podczas akcji dzieci tworzyły plakaty, rekwizyty 
i przypominały sobie tabliczkę mnożenia podczas gier, zabaw 
oraz konkursów matematycznych. Wszystko po to, aby potem 
śpiewająco zdać egzamin i zdobyć tytuł EKSPERTA TABLICZKI 
MNOŻENIA. 
W każdej klasie wyłonionych zostało od 3 do 6 ekspertów, 
którzy otrzymali imienne certyfikaty. Sprawdzenie „tabliczko-
wej wiedzy” nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej 
(tabliczka mnożenia na czas). 28 września 2018 r. uczniowie, 
którzy otrzymali imienne certyfikaty lub inni zgłoszeni przez 
nauczycieli, wzięli również udział w szkolnym konkursie mate-
matyczno – logicznym, podczas którego musieli rozwiązać był 
zestaw 6 łamigłówek . Aktywny udział w Światowych Dniach 
Tabliczki Mnożenia dał uczniom nie tylko możliwość powtó-
rzenia i utrwalenia tabliczki, ale był też powodem do dobrej i 
niezapomnianej zabawy. organizacja i opracowanie 
Opr. M. Osiewała

Komitet Wyborczy Wyborców  
MARCINA RAKA

Tomasz TKACZ

OKRĘG 3
• POZYCJA 1LISTA nr 17

Kandydat do 
Rady Miejskiej Bielawy
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Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12 października w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury i 
Sztuki w Bielawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 
2018/2019 Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udzia-
łem przedstawicieli bielawskiego samorządu - burmistrza Biela-
wy Piota Łyżwy oraz zastępcy burmistrza Jadwigi Horanin.

Wśród zaproszonych gości obecni byli burmistrz Pieszyc Dorota 
Konieczna-Enozel, dyrektorzy szkół i placówek socjalnych z Bie-
lawy, przedstawiciele z okolicznych uniwersytetów, wykładow-
cy oraz liczni słuchacze Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Zgromadzonych gości przywitała prezes Bielawskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Danuta Szeremeta, następnie krótkie 
przemówienia wygłosił burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa oraz 
burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna Enozel, życząc słuchaczom 
BUTW wytrwałej pracy, pasji oraz sukcesów w kolejnym roku 
akademickim.

Spotkanie inauguracyjne ubarwił częścią artystyczną zespół 
BUTW „Sonata”
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Tyle pieniędzy, głównie unijnych, trafiło do 
nas z zewnątrz  w latach 2014-2018. Przezna-
czono je wyłącznie na realizację inwestycji. 
W kilku przypadkach poziom dofinansowa-
nia wynosił aż 85%. Skuteczne pozyskiwanie 
pieniędzy z zewnątrz to efekt pracy Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie i pracowników biura 
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. Po-
niżej największe inwestycje realizowane w 
Dzierżoniowie właśnie w oparciu o zdobyte z 
zewnątrz środki.

Budowa Sowiogórskiego Centrum 
Komunikacyjnego
(remont budynku dworca, przebudo-
wa dróg wokół niego, budowa miejsc 
parkingowych i peronów autobuso-
wych, nowa aranżacja terenu zielone-
go między ul. Kolejową i Sienkiewicza, 
renowacja zabytkowego mostu)
Koszt inwestycji – 22 mln zł,
pozyskane środki – 13 mln 526 tys. zł

Termomodernizacja hotelu i zaple-
cza hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
Koszt inwestycji - 986 tys. zł
pozyskane środki – 706 tys. zł

Termomodernizacja i przystosowa-
nie budynku dawnej SP 3 na potrze-
by Ośrodka Pomocy Społecznej.
Koszt inwestycji – 1 mln 237 tys. zł,
pozyskane środki – 986 tys. zł

Przebudowa ul. Kilińskiego.
Koszt inwestycji – 871 tys. zł,
pozyskane środki – 660 tys. zł

Przebudowa ul. Batalionów Chłop-
skich (od mostu przy młynie do ul. 
Wierzbowej).
Koszt inwestycji – 1 mln 800 tys. zł,

pozyskane środki – 1 mln 126 tys. zł

Budowa mieszkań komunalnych 
przy ul. Złotej.
Koszt inwestycji – 1 mln 983 tys zł,
pozyskane środki – 876 tys. zł

Przebudowa ul. Złotej i Akacjowej.
Koszt inwestycji – 5 mln 294 tys. zł,
pozyskane środki – 2 mln 961 tys. z

Budowa Alei Bajkowych Gwiazd.
Koszt inwestycji – 900 tys. zł,
pozyskane środki – 646 tys. zł

Budowa Centrum Seniora.
Koszt inwestycji – 8 mln 936 tys. zł,

pozyskane środki – 7 mln 109 tys. zł

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Piłsudskiego i Daszyńskiego.
Koszt inwestycji – 820 tys. zł,
pozyskane środki – 391 tys

Przebudowa ul. Bielawskiej i Bata-
lionów Chłopskich (do ronda Żoł-
nierzy Wyklętych).
Koszt inwestycji – 4 mln 51 tys. zł,
pozyskane środki – 1 mln 945 tys. zł

Przebudowa ul. Piłsudskiego.

Koszt inwestycji – 2 mln 919 tys. zł,
pozyskane środki – 1 mln 320 tys. zł

Przebudowa ul. Batalionów Chłop-
skich od ul. Andersa, do Ronda Cze-
skiego.
Koszt inwestycji – 1 mln zł,
pozyskane środki – 501 tys. zł

Przebudowa ul. Staszica, Słowiczej, 
Zwycięzców, Łąkowej, Nałkowskiej 
i Kruczkowskiego.
Koszt inwestycji – 10 mln zł,
pozyskane środki – 5 mln 398 tys. zł

Ponad 40 milionów złotych dla Dzierżoniowa

„Złota rączka” - ciekawy program dla seniorów
Trzecie już dzierżoniowskie święto seniorów po-
łączono z rozpoczęciem programu „Złota Rączka”. 
Polega on na pomocy starszym mieszkańcom w 
drobnych naprawach i usuwaniu domowych uste-
rek. 

Szczegóły przedstawił burmistrz Dzierżoniowa 
Dariusz Kucharski, podczas spotkania zorganizo-
wanego 10 października w ramach „Dzierżoniow-
skiego Dnia Seniora”. Z programu może skorzystać 
każdy, kto posiada Dzierżoniowską Kartę Senio-
ra. Zamówienie usługi odbywa się telefonicznie 
(tel.:504 693 636). Można to robić w dni robocze, 
w godzinach 12.00-15.00. 

Takie rozwiązania stosowane są już w kliku pol-
skich miastach i cieszą się sporym zainteresowa-
niem. Finansowany przez miasto program reali-
zuje dzierżoniowski oddział Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Szczegółowych 
informacji można zasięgnąć w siedzibie związku 
(ul. Sienkiewicza, budynek basenu krytego, tel. 74 
831 58 97).
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Dzierżoniów

Dlaczego zdecydował się Pan na kandydowanie? 
Niektórzy twierdzą, że to z zemsty na obecnym bur-
mistrzu za zwolnienie z funkcji dyrektora OSiR-u…                                              
- Chęć mojego startu w wyborach, w żadnym wy-
padku nie wynikała z zemsty. Byłaby to idiotyczna 
motywacja, bo wybory (także te osobiste) decydują-
ce o tym, co będę robił przez następnych 5 lat to zbyt 
poważna sprawa, aby opierać je na tak prymitywnej 
przesłance. Plotek o moim kandydowaniu pojawia-
ło się od dawna bardzo dużo i to może zresztą one 
doprowadziły do mojego zwolnienia, ale decyzja 
o starcie była poprzedzona spokojnym przemyśle-
niem wielu spraw. Praca w sektorze prywatnym da-
wała mi wiele satysfakcji i na pewno gwarantowała 
więcej prywatności - dlatego poważnie brałem pod 
uwagę powrót do własnej firmy, czy też pracę w kan-
celarii. Decyzja o kandydowaniu dojrzewała we mnie 
od maja i ostatecznie została podjęta. Z jednej strony 
kawał fajnej roboty wykonanej wspólnie z pracowni-
kami OSiR-u spowodował, że coraz częściej, z wielu 
stron ludzie zachęcali mnie do startu, mając nadzie-
ję, że ten uzewnętrzniony entuzjazm, skuteczność 
i odwaga w działaniu, dadzą się przenieść na skalę 
całego miasta. Poza tym jestem przedstawicielem 
młodego pokolenia, wróciłem po latach pracy we 
Wrocławiu do Bielawy i spotkałem bardzo dużą gru-
pę młodych ludzi, którzy też uznali, że warto z Bie-
lawą związać swoją przyszłość. W moim otoczeniu 
jest ich wielu, pozakładali rodziny, mają małe dzieci 
(sam mam dwie małe córki) i wbrew panującej przez 
bardzo wiele lat tendencji „byle tylko, choćby gdzie-
kolwiek wyjechać z Bielawy” uznali, że to jest fajne 
miejsce do życia. Z drugiej strony zobaczyłem, że od 
lat w bielawskiej polityce są te same osoby, układy, 
powiązania, taki zakonserwowany system. Gdy zwal-
niano mnie z OSiR-u metodą „najpierw znajdź haka 
i obrzuć błotem, potem zwolnij” zobaczyłem nagle 
wyraźnie, że ci ludzie myślą kategoriami z bardzo 
minionej epoki i nie zauważyli, że życie poszło do 
przodu. Dlatego uznałem, że my, z tego pokolenia 
powinniśmy to miasto urządzić na miarę naszych 
wyobrażeń, pragnień, oczekiwań. Oczywiście także 
pod kątem potrzeb mieszkańców starszego pokole-
nia, choćby dlatego, że przecież kiedyś też staniemy 
się seniorami. 

Co Pan ma zaoferowania mieszkańcom Bielawy i 
dlaczego właśnie na Pana powinni głosować?
- Mam 35 lat, jestem prawnikiem, specjalistą od sys-
temów zarządzania, doradcą i szkoleniowcem w tym 
zakresie, a także przedsiębiorcą. Posiadam również 
doświadczenie samorządowe. Czuję się dobrze przy-

gotowany do skutecznego zarządzania Miastem, 
ale nie mam też wątpliwości jak ciężka to jest praca. 
Oczywiście samemu można niewiele i wspierał się 
będę fachowcami, których kompetencje wynikają z 
wykształcenia i doświadczenia. Mój program, zakła-
dający realizację 21 celów jest na ulotkach. Tylko, że 
każdy kandydat ma program. Ale ja mam coś ważniej-
szego- mam motywację i energię do działania oraz 
jestem przekonany, co do możliwości wdrożenia go 
w życie. W różnych miejscach, także w OSiR-e poka-
załem, że jeśli w coś mocno wierzę, to z żelazną kon-
sekwencją, uporem realizuję tę rzecz. I to jest równie 
ważne jak sam program. Wystarczy popatrzeć na pro-
gram wyborczy sprzed 4 lat choćby obecnego bur-
mistrza i porównać go z rzeczywistością. Fachowcy 
od programów napiszą przyzwoity program w jedno 
popołudnie. Co z tego, jeśli burmistrz nie ma tej mocy, 
by go wcielić w życie?

Spośród wielu moich propozycji jest sprawa, która 
szczególnie mnie porusza. To warunki mieszkanio-
we części mieszkańców miasta, którzy żyją tak, jak-
by świat zatrzymał się 100 lat temu. Podstawowe 
wygody, przyzwoite warunki bytowania to wymóg 
niezbędny, by czuć, że żyje się godnie, przyzwoicie. 
Zaniedbania są wieloletnie, nikogo broń Boże nie wi-
nię- po prostu potrzebne są ogromne środki, na które 
miasta dotąd nie było stać. Bardzo liczę, że trwająca 
obecnie bardzo dobra passa finansów publicznych 
pozwoli na uruchomienie specjalnych środków finan-
sowych, a by tę wręcz wstydliwy problem znacząco 
przynajmniej załagodzić.

Z drugiej strony są potrzeby osób aktywnych, związa-
ne z rekreacją, sportem turystyką, czy też prozaiczne 
potrzeby rodzin – takie jak brak miejsc w żłobkach. 
Inne potrzeby mają z kolei przedsiębiorcy – zarówno 
ci duzi, jak i mali. Zrównoważony rozwój Miasta, musi 
uwzględniać te zróżnicowane  potrzeby.  Ja to rozu-
miem i chcę to wcielić w życie. 

Ano właśnie. Do tego z pewnością potrzebne są ogrom-
ne środki rządowe, czy też unijne... Popiera Pana OBS 
oraz Prawo i Sprawiedliwość. Jak to się ma do niezależ-
ności, którą Pan w wielu miejscach deklaruje ?
- Jestem członkiem Obywatelskiego Bloku Samorzą-
dowego, wiceprzewodniczącym koła w Bielawie. Nic 
więc dziwnego, że popiera mnie OBS. Gdy PiS zapro-
ponował mi poparcie uznałem przede wszystkim, że 
jest to forma akceptacji mojej osoby i mojej dotych-
czasowej pracy - co na pewno jest motywującym, 
pozytywnym dodatkowym impulsem. Nie jestem 
członkiem PiS-u i  z przykrością patrzę na obrzucanie 

się inwektywami w „wielkiej polityce”. Jak odrzucimy 
jednak całą tę emocjonalną i agresywną wrzawę wo-
kół PiS, to widzimy konkretne, bardzo dobre propozy-
cje rządowe, niemal szyte dla Bielawy - program ter-
momodernizacji „Ciepły dom”,  zwiększenie nakładów 
dla domów seniora, zagwarantowanie możliwości 
aktywności sportowych i rekreacyjnych dla młodych 
ludzi, dzieci i rodzin, program „Nowoczesna gmina” 
(budowa m.in.. chodników), rozwój dróg lokalnych. 
Bylibyśmy głupcami, nie chcąc z tego skorzystać, ale 
do tego niezbędna jest dobra współpraca. Przyjąłem 
poparcie PiS-u jako miły dla mnie gest. Ale mam też 
świadomość, no cóż, jako polityk muszę być też tro-
chę wyrachowany, że z tej pozycji łatwiej będzie mi 
rozmawiać o dodatkowych środkach dla Bielawy, 
których tak bardzo potrzebujemy. Bezpośrednie 
poparcie mojej kandydatury przez Ministra Sportu 
i Turystyki, Pana Witolda Bańkę, z pewnością ułatwi 
zdobycie również środków na tak wielkie planowa-
ne w moim programie inwestycje jak – budowa hali 
widowiskowo-sportowej, czy też modernizacja sta-
dionu miejskiego i budowa bieżni lekkoatletycznej. 
Z każdego punktu programu się rozliczę, dlatego po-
ważnie podchodzę do składanych deklaracji i szukam 
sposobów na ich urzeczywistnienie. Zawsze byłem 
zwolennikiem współpracy, niż niepotrzebnych kłótni, 
bo warto wykorzystywać efekt synergii. 

Czy nie spowoduje to sporów z innymi partiami, 
grupami politycznymi?
- Współpraca z całą sceną polityczną zawsze układała 
mi się bardzo dobrze i jestem przekonany, że 
po wyborach również tak będzie. Wiem, że 
wielu członków innych partii politycznych 
czy też kandydatów startujących z innych 
komitetów popiera mnie i na mnie odda 
swój głos. Pomimo różnić, wszyscy w 
ważnych dla Miasta sprawach się zga-
dzamy i powinniśmy się wspierać. 
Najwyższy czas zakończyć wojnę bie-
lawsko-bielawską i wspólnie działać 
na rzecz Miasta. To jako kandydat 
deklaruję. A jak poparcie OBS i PIS 
to się ma do mojej niezależności  
Niezależność to postawa intelek-
tualna, etyczna, mentalna. Albo się 
jest niezależnym, albo się nie jest. 
Kwestia poparcia przez kogokolwiek a 
nawet podległości służbowej czy każ-
dej innej nie jest warunkiem mającym, 
moim zdaniem, jakieś istotne znaczenie. 
Niezależność to przede wszystkim wierność 

swoim zasadom. Znam wielu „niezależnych” kandy-
datów, którzy są zakładnikami swojego zaplecza. 

Czy wierzy Pan w dobry wynik wyborczy Pana listy 
KWW Marcina Raka ?
- Jestem też sportowcem. Bez wiary w możliwość 
dobrego wyniku nie staruje się w zawodach. A ja 
mam na swoich listach wielu wspaniałych ludzi, 
i młodych i tych bardziej doświadczonych, a cza-
sami też kontrowersyjnych. Takich, którzy mają za 
sobą wiele życiowych i zawodowych dokonań, jak 
i takich, którzy bardzo chcą robić dobre rzeczy. Dla 
Miasta, dla nas - „Razem osiągniemy więcej” -  to 
przecież nasze wyborcze hasło. 

Dziękuję za rozmowę.
- Również dziękuję i zachęcam do głosowania na 
mnie w wyborach na Burmistrza Miasta oraz na 
listę nr 17 – KWW Marcina Raka. Czas na głos no-
wego pokolenia.

Marcin Rak
Twój kandydat na burmistrza. Razem możemy więcej!

Jest prawnikiem, specjalistą od systemów zarządzania, dyrektor bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach 2015-2018. Marcin Rak – bo o nim mowa 
– jest przekonany, że jego entuzjazm, odwaga w działaniu i skuteczność to dobre cechy burmistrza, m.in. dlatego ubiega się o tę funkcję w Bielawie.
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Marcin Rak - czas na głos nowego pokolenia
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Szanowny Czytelniku ! Trwa kampania 
wyborcza i bój osamorządy, walka o gło-
sy wyborców, bo stawką jest sposób na  
zarządzanie gminą, miastem, powiatem 
czy województwem, bo w samorządzie 
jest siła – gwarancja demokratycznego, 
zgodnego z Konstytucją sprawowania 
władzy w Polsce.

 Przed oddaniem  głosu w wyborach 
samorządowych dobrze by było, aby za-
stanowić się choć przez chwilę, na kogo 
warto głosować. 

Czy należy głosować na człowieka, który 
reprezentuje interesy swoich wyborców, 
a nie władzy centralnej, czy należy zwra-
cać  uwagę  tylko na jego szyld partyjny,  
a może trzeba zwracać uwagę na to, z 
jakiego ,,słusznego” Komitetu Wyborcze-
go startuje. 

 Osobom niezdecydowanym i tym, któ-
rzy  nie podjęli  jeszcze na dzisiaj decyzji 
na kogo mają głosować lub nie do koń-
ca są przekonani o  słuszności podjętej 
swojej decyzji w tej sprawie, dedykuję 
ten dzisiejszy felieton. 

Jak ważną rolę w życiu człowieka od-
grywają wybory samorządowe, które 
decydują o naszej przyszłości na okres 
najbliższych 5 lat, nie muszę nikogo 
przekonywać, bo świadomość w tej 
sprawie w naszym społeczeństwie jest  
duża.

 Gdy to wydanie DDZ 24. EU  dotrze 
już do rąk czytelnika,   a będzie to już 
ostatni felieton przed wyborami,  to po-
zostanie do samego aktu głosowania w 
wyborach samorządowych i podjęcia 
ostatecznej decyzji na kogo głosować 
zaledwie parę godzin.

Widać , że w kraju prowadzona kam-
pania wyborcza nie ma nic wspólnego 
z faktycznymi problemami lokalnych 
społeczności. Największe partie po-
lityczne  w  kampanii przedstawiają 
ogólnopolskie hasła, a zawłaszczone 
prze PiS media publiczne starają się 
pozostałe ugrupowania, zwłaszcza 
lewicowe, sprowadzić do roli kibiców, 
wspierających i zagrzewających do 
wyborczej rywalizacji dwóch prawico-
wych braci.

Przecież politykę krajową należałoby 
odłożyć na wybory parlamentarne w 
2019 roku, a dziś skupić się na proble-
mach zwykłych ludzi.

O tym, co ważne jest dla miast i powia-
tów w kraju, oprócz Warszawy i niektó-
rych miast wojewódzkich, w mediach 
publicznych przekazuje się bardzo mało 
informacji.

Mimo że kampania tegorocznych wybo-
rów samorządowych nie spełnia oczeki-
wań Polaków, to jednak nie warto z pra-
wa do głosu rezygnować. Trzeba udać 
się do lokalu obwodowej komisji wybor-
czej i oddać swój ważny głos. Bo tylko 
głosując, mamy szansę coś zmienić.

Zachęcam więc do pójścia na wybory i 
pokazania ,że każdy głos powinien się 
liczyć. Nieraz już  zdarzyło się w historii  
wyborów samorządowych ,że brak jed-
nego głosu pozbawił kandydata na rad-
nego zdobycia mandatu .

Apeluję do mieszkańców powiatu dzier-
żoniowskiego w momencie, gdy do wy-
borów pozostało już tak niewiele czasu,   
a walka o rząd dusz wyborców nabiera 
co rusz nowych kolorów,  aby wzięli 
udział w wyborach.

Aby głosowali na ludzi ,którzy znają 
problemy gmin, miast , powiatu dzier-
żoniowskiego i województwa dolnoślą-
skiego. Na tych, którzy wiedzą ,co należy 
zmienić , a co usprawnić lub  poprawić, 
aby ludziom żyło się lepiej, bezpieczniej. 

Ludzie muszą  czuć  się  nie tylko gospo-
darzami   w miejscu zamieszkania, ale 
mają mieć  prawdziwy udział w zarzą-
dzaniu i wiedzieć, że dba się o zrówno-
ważony rozwój miast i gmin w powiecie 
dzierżoniowskim, tak aby wszyscy korzy-
stali z ich rozwoju. 

Wśród kandydatów na radnych, bur-

mistrzów i wójtów  mamy ludzi, którzy 
pełnią i pełnili różne funkcje w samorzą-
dach lokalnych i są to osoby przygoto-
wane do pracy w samorządzie, umiejące 
uporządkować sprawy samorządu.

Mają długą drogę zawodową, doświad-
czenie, wieloletnie uczestnictwo w dzia-
łalności samorządowej, potrafią zarzą-
dzać, rozmawiać z ludźmi, wsłuchiwać 
się w potrzeby mieszkańców, są kompe-
tentni. Posiadają wrażliwość na bieżące 
potrzeby i postulaty obywateli.

 Chcą dbać o gminy, miasta, powiat 
dzierżoniowski i ich mieszkańców, zna-
ją i mają rozwiązanie wielu problemów 
dnia codziennego, mają pomysły na 
rozwój naszych miast i powiatu dzierżo-
niowskiego i wiarę w jego realizację. 

Mamy wszyscy nadzieję, że nie będą 
oszukiwać i obrażać swoich wyborców 
nierealnymi obietnicami, będą rozliczać 

się przed swoimi wyborcami z obietnic  
wyborczych.

Wyborca nie przechodzi przecież obo-
jętnie wobec kłamstw i nierealizowa-
nych obietnic wyborczych wyrzucanych 
do kosza. Trzeba przywrócić normal-
ność, przeciwstawiając się arogancji i 
głupocie. 

Potrzebujemy więc odpowiedzialnych 
ludzi patrzących w przyszłość, mających 
swoją tożsamość, i odpowiedni system 
wartości, otwartych na społeczeństwo 
obywatelskie. Nie ma społeczeństwa 
obywatelskiego, jeżeli obywatele nie 
mają wpływu na swoich wyborców, a 
wpływ i kontrola są małe albo w ogóle 
ich brak. Warto w najbliższą niedzielę 
poświęcić swój cenny czas i oddać głos 
na kandydatów lewicy.

Niestety znamy również ludzi, których 
nazywamy „wędrownikami” lub „kame-
leonami”, zmieniający barwy polityczne 
i barwy klubowe radnych, którzy w ten 
sposób oszukują swoich wyborców, 
zmieniają swoje poglądy tylko i wy-
łącznie dla swoich osobistych korzyści i 
szczycą się , że osiągnęli życiowy sukces. 
Czy warto takim ludziom zaufać kolejny 
już raz ? Uważam ,że nie warto.

 Nazwisk nie będę wymieniał, bo np. są 
to osoby doskonale w Bielawie znane, 
wystarczy przypomnieć i porównać, z 
jakiego komitetu wyborczego startowali 
w wyborach samorządowych w 2014 
roku, a do kogo są dzisiaj ,,przylepili”  i 
z jakich list dziś startują w wyborach sa-
morządowych. Ciekawa to jest lektura 
porównawcza.

 Kto już raz zdradził, to będzie zdradzał i 
tylko współczuję tym, którzy ich  przyjęli 
pod swoje skrzydła ( widać , że nie mieli 

wielkiego wyboru) .

 Teraz trzeba czekać tylko na rozwój wy-
darzeń gdy zostaną wybrani na radnych, 
a ich kandydat na burmistrza już nie… 
Jak znam życie, odfruną do tego nowe-
go burmistrza. Oczywiście, o ile nowy 
burmistrz  ich przygarnie, a będzie to 
możliwe tylko w takiej sytuacji, gdy będą 
mu  potrzebni, by stworzyć większość w 
radzie miejskiej. Tak było i tak będzie, bo 
bycie przy władzy dla „zdrajców ” zawsze 
weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem.

Bardzo szybko zapomną o swoich zo-
bowiązaniach, o swoim kandydacie na 
burmistrza, o programie wyborczym, bo 
to dla nich nie będzie miało już żadnego 
znaczenia, bo przecież oni nie mają  żad-
nej  swojej tożsamości, także ideowej. 

 Ale są również i takie osoby, które obec-
nie należą do partii politycznych, ale na 
potrzeby wyborów samorządowych o 
tym fakcie celowo zapomnieli ( co nie 
ma nic wspólnego ze sklerozą) i myślą, 
że uda im się przed wyborcami ukryć 
swoją przynależność partyjną. Uważa-
ją również, że w ten sposób uda się im 
oszukać wyborców, bo zaczyna takie 
zachowanie powoli stawać się normą w 
powiatowej polityce a oni sami próbują 
przekonać wyborców, że stają się z dnia 
na dzień bezpartyjni.

Przecież doszli do wniosku ,że większe 
szanse  na wybór będą mieli  wtedy, 
jak do swojej przynależności partyjnej 
chwilowo, na okres wyborów, nie przy-
znają  się.

Mieszając ludziom w głowach zareje-

strowali więc swoje komitety i startują 
ze swojego komitetu wyborczego prze-
brani w bezpartyjne  szaty, udając nieza-
leżnych i ponad podziałami partyjnymi 
.Licząc na to ,że wyborca i tak  się po-
gubi, będąc skołowanym i nic z tego nie 
będzie wiedział, nie domyśli się i nic nie 
zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi.

Klasyk określił to stwierdzeniem ,że lud 
wszystko to i tak kupi. 

Wybierzmy więc ludzi wiernych składa-
nym obietnicom, nieprzekupnym, nie-
sprzedajnym. Głosujcie jak Wam rozum, 
a nie prawicowe media, wskaże.

Te wybory będą ważne również dla tych 
ludzi, którzy nie wyparli się przeszłości i 
nie wstydzą się pracy w czasach Polski 
Ludowej. Lewica to są ludzie pracy. Te 
wybory mają przywrócić im godność. 
Postawić tamę w degradacji polskich se-
niorów, zastopować nagonkę na wetera-
nów  pracy Polski Ludowej. Pogardzani 
i nazywani przez prawicowe media ,,ko-
muchami ” stanowią stabilny elektorat, 
przecież ludzie starsi mają takie same 
prawa jak ludzie młodzi. 

Zawsze SLD broni ludzi pokrzywdzo-
nych , tak jak obecnie występuje w obro-
nie pokrzywdzonych tych, którzy tracą 
prawa nabyte, dotyczy to obecnie służb 
mundurowych.

SLD ma stały kontakt z ludźmi, bo musi 
go mieć, aby wiedzieć, czego ludzie 
oczekują. Mamy przygotowane propo-
zycje w sferze spraw socjalnych, wiemy 
więc jak pomagać ludziom, jak wspierać 
kobiety w walce o ich prawa. 

Zakasaliśmy rękawy i przystąpiliśmy w 
tej kampanii samorządowej do partyj-
nej roboty, bo tylko ciężką pracą może-

my osiągnąć sukces.  Ale bez pomocy 
wszystkich przyjaciół lewicy, zwolenni-
ków, sympatyków, znajomych, członków 
SLD i ich rodzin i wszystkich tych, którzy 
mają serce po lewej stronie nie damy 
sami sobie rady w upowszechnianiu le-
wicowych kandydatów na radnych do 
miast, powiatu i sejmiku dolnośląskiego. 

Dlatego apeluję do Czytelników o po-
moc w tej sprawie.

Bądźcie aktywni w niedzielę wyborczą 
21 października. Dość wojny plemiennej 
PiS  z PO. Wybierzcie pokój społeczny i 
rozsądek. Głosujcie na kandydatów le-
wicy zjednoczonej w Koalicyjnym Komi-
tecie Wyborczym SLD Lewica Razem na 
listę Nr 5, a na pewno nie zawiodą się na 
nas  wyborcy. 

W tych wyborach samorządowych jest 
alternatywa i warto głosować na kan-
dydatów lewicy. Powalczmy razem o 
utracony ektorat. O to, by wprowadzić 
do miast i do powiatu dzierżoniowskie-
go większą reprezentację lewicy  niż to 
miało miejsce dotychczas. Wyborcy nie 
są skazani jedynie na plebiscyt pomię-
dzy kandydatami prawicowego PiS i 
prawicowej koalicji wokół PO. Na  wybór 
między większym prawicowym złem i 
prawicowym mniejszym złem. Wyborcy 
mają dobrą, lewicową alternatywę. Dziś 
oddany głos na lewicę zaprocentuje ju-
tro.

Wiemy o tym, że będą to najtrudniejsze 
wybory przy zmienionej, manipulowa-
nej przez PiS, ordynacji wyborczej, bę-
dzie to trudny sprawdzian nie tylko dla 

rządzących.

Boimy się o uczciwość wyborów. Cztery 
lata temu w wyborach  PiS rozpętał afe-
rę, że wybory były sfałszowane, podczas 
gdy nie były. Oby tym razem nie było 
odwrotnie. 

Korzystając z okazji, pragnę bardzo 
serdecznie raz jeszcze podziękować   
wszystkim osobom zaangażowanym w 
wyborach samorządowych w 2018 roku. 
Szczególne podziękowania należą się 
tym osobom , które wspierały SLD, po-
magały w kampanii samorządowej. 

Podziękowania należą się również tym 
osobom, które będą pracować w obwo-
dowych komisjach wyborczych. Praca w 
tych dwóch komisjach po raz pierwszy 
będzie rozłożona na pracę w dzień i w 
nocy.

Idziemy do najważniejszych wyborów 
samorządowych wraz z naszymi przy-
jaciółmi i zaczynamy trudną walkę o 
utracony ektorat w momencie, gdy coraz 
więcej osób dochodzi do wniosku, że 
bezpieczniej jest stanąć na poboczu. Być 
biernym obserwatorem i nie mieszać się 
do polityki. To trudny czas!

A nam nie pozostało nic innego, jak ży-
czyć  sobie powodzenia w wyborach 
samorządowych 21 października 2018 
roku, bo wynik wyborczy w powiecie 
dzierżoniowskim  jest wielką niewiado-
mą, a trzeba nam walczyć o każdy głos, o 
jak najlepszy wynik , dający nam miejsce 
na wyborczym podium.

ADAM PAJDA

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Szanowny Wyborco ! czy już wiesz, na kogo masz oddać ważny głos w 
wyborach samorządowych w najbliższą  niedziele, tj. 21 października? Czy 

wiesz, na którego z kandydatów na radnych  do gminy, miasta, powiatu 
dzierżoniowskiego, sejmiku dolnośląskiego będziesz głosował? Czy podjąłeś 

decyzję w sprawie ostatecznego wyboru kandydatów na wójta gminy, 
burmistrza miasta ?

Raport
policyjny

Dzierżoniowscy kryminalni 
zatrzymali mężczyznę, który 

posiadał przy sobie ponad 
2000 porcji narkotyków.

W ubiegłym tygodniu dzierżo-
niowscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, posiadającego róż-
nego rodzaju narkotyki. Wśród 
środków psychoaktywnych znaj-
dowały się między innymi: amfe-
tamina, ekstazy i marihuana.

Około dwóch tygodni temu 
wpadł mężczyzna ze znaczną ilo-
ścią narkotyków. Był to początek 
kolejnego sukcesu dzierżoniow-
skich kryminalnych. 4 październi-
ka funkcjonariusze zatrzymali do 
kontroli volvo kierowane przez 
31 latka. W pojeździe ujawnili 
zawiniątko z zawartością czę-
ściowo zbrylonej substancji oraz 
tabletki z logo czaszki. Ruszyła 
lawina czynności procesowych. 
Przeszukania skutkowały zabez-
pieczeniem kolejnych środków 
psychoaktywnych. Policjanci 
przejęli 2068 porcji narkotyków, 
wśród których były między inny-
mi amfetamina, ekstazy i mari-
huana, zabezpieczyli także pie-
niądze na poczet ewentualnej 
grzywny. 

Przypomnijmy, że w świetle obo-
wiązujących przepisów za posia-
danie narkotyków grozi kara do 
3, a gdy przedmiotem przestęp-
stwa jest ich znaczna ilość nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
Natomiast na 12 lat do więzienia 
może trafić osoba zajmująca się 
handlem narkotykami.

Jesienna lustracja dróg
Dzierżoniowska policja wraz z 
zarządcami dróg, przed sezonem 
zimowym przeprowadzi kontrolę 
infrastruktury drogowej naszego 
powiatu. Działania mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa użyt-
kowników dróg.  

W związku ze zbliżającą się zimą, 
a tym samych nadchodzącym 
czasem w którym warunki po-
godowe są dodatkowym czynni-
kiem wpływającym negatywnie 
na bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego Komenda Po-
wiatowa Policji

w Dzierżoniowie wspólnie z 
przedstawicielami zarządców 
dróg przeprowadzi

w październiku 2018r. tzw. „Je-
sienną lustrację dróg”. Celem 
działań będzie zminimalizowanie 
negatywnego wpływu czynni-
ków atmosferycznych oraz zja-
wisk meteorologicznych na bez-
pieczeństwo, poprzez właściwe 
oznakowanie dróg oraz zastoso-
wanie odpowiednich rozwiązań 
z zakresu inżynierii ruchu drogo-
wego. 

Prosimy jednocześnie wszystkie 
osoby mające wiedzę o wystę-
pujących nieprawidłowościach w 
oznakowaniu oraz infrastrukturze 
drogowej o zgłaszanie uwag na 
ten temat na adres poczty elek-
tronicznej komendant@dzierzo-
niow.wr.policja.gov.pl
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Ciężki sprzęt wjechał na plac budowy 
i przygotowuje teren pod budowę 
pierwszych od 30 lat mieszkań spół-
dzielczych w Bielawie. Spółdzielnia 
ruszyłaby być może z budową wcze-
śniej, ale tereny blokował burmistrz 
Piotr Łyżwa. Teraz wszystko już jest 
na dobrej drodze, by mieszkańcy mie-
li szansę na niedrogie, nowoczesne 
mieszkania lokatorskie.
Bielawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
po 30 latach wraca do budownictwa lo-
katorskiego. Budownictwo tego rodzaju 
zostało zawieszone w całym kraju w 1990, 
kiedy to państwo w ramach transformacji 
ustrojowej wycofało się z dotacji na ten 
cel. Oznaczało to wstrzymanie budownic-
twa dla osób mniej zamożnych i młodych 
małżeństw, których nie stać było na zakup 
własnego mieszkania.
Nowi lokatorzy wprowadzą się prawdo-
podobnie już w przyszłym roku. Najważ-
niejszy dla nich jest sposób sfinansowa-
nia swojego nowego mieszkania. I to jest 
najciekawsze. Otóż wystarczy wpłacić 
10% wartości (od kilkunastu do ponad 20 
tys. zł, w zależności od metrażu) i następ-
nie co miesiąc, zgodnie z podpisana umo-
wą, płacić od 1000 do 1500 zł (czynsz + 
spłata kredytu). Co ważne, kredyt zaciąga 
spółdzielnia, a nie lokator. Dzięki temu ów 
przyszły lokator nie musi mieć zdolności 
kredytowej. Wystarczy, że rzetelnie bę-
dzie spłacał kredyt i opłacał czynsz.
– Istotne jest także, że wpłacając pieniądze 
za raty kredytu, pozostają one na koncie 
danego lokatora. Oznacza to, że jeśli loka-
tor zechce zmienić mieszkanie, czy prze-

nieść się do innego miasta, wystarczy, że 
zda mieszkanie, a zostanie mu wypłacona 
cała kwota, którą wpłacił, a gdyby miesz-
kania zdrożały, to może ona nawet być 
waloryzowana – mówi prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie Tadeusz Dere-
nowski.
Zainteresowanie mieszkaniami lokator-
skimi jest ogromne. Już po pierwszym 
ogłoszeniu przez spółdzielnię, że chciała-
by przystąpić do tego rodzaju budownic-
twa zgłosiło się 300 osób w Bielawie i 100 
w Pieszycach. Dlatego podjęto decyzję o 

budowie czterech budynków (160 miesz-
kań) w Bielawie i jednego (40-50 miesz-
kań) w Pieszycach.
Pierwsze dwa bielawskie bloki za chwilę 
zaczną rosnąć na naszych oczach. Ciężki 
sprzęt już wjechał na teren budowy. Po 
makroniwelacji teren ma zostać ogrodzo-
ny.
Do pełnego startu potrzeba jeszcze osta-
tecznej umowy z bankiem. - Dopiero 
mając ją w ręku będziemy umawiać się z 
chętnymi na podpisywanie umów o budo-
wę lokali. W tym tygodniu mamy ostatnią 

kontrolę wizytacyjną z banku kredy-
tującego, otrzymujemy dokumenty i 
być może już w przyszłym tygodniu 
pierwsze osoby będą mogły wybie-

rać sobie mieszkania i podpisywać umowy 
– informuje Rafał Januszkiewicz, wicepre-
zes bielawskiej spółdzielni.
Przypomnijmy, że bielawska spółdzielnia 
już wcześniej chciała rozpocząć proce-
durę związaną z budową mieszkań lo-
katorskich. Była jednak wstrzymywana 
przez obecne władze Bielawy. Piotr Łyżwa 
chciał odebrać przekazane pod budow-
nictwo tereny. Postanowił walczyć o to w 
sądzie. Wyroki sądu dwóch instancji były 
jednak korzystne dla spółdzielni. (PXL)

Wreszcie budują!
Ruszyła długo wyczekiwana budowa mieszkań spółdzielczych

Byłbym chyba jakimś dziwnym pismakiem, gdy-
bym na dzień przed ciszą wyborczą tegorocznej 
kampanii nie wykorzystał swojego miejsca w Gaze-
cie na felieton o wyborach. Właściwie to już powie-
działem o wyborach sporo, a nawet wielokrotnie 
już stawiałem kropkę nad „i”, ale myślę, że to nie 
ostatnia kropka. No i trzeba postawić sobie pytanie 
– jak żyć bez wyborów po wyborach? Na szczęście 
będą jeszcze drugie tury, potem podsumowania, 
analizy i wyciąganie wniosków na przyszłość – no 
i następne wybory. 

Jednak, jako człowieka czasami myślącego, zasta-
nawia mnie termin - „dobry wybór”. Co to znaczy 
ten dobry wybór i czy faktycznie jest dobry, i czy 
czasami nie jest utopią. 

Gdybym miał pisać zawodowo artykuły na zlecenie 
różnych KWW, załóżmy wszystkich w danym mie-
ście, i brać za to wynagrodzenie, napisałbym tak, że 
każdy KWW jest najlepszy i wybór jego – to dobry 
wybór. Stanęlibyśmy jednak w takiej sytuacji znów 
na początku wyborczej kampanii z poczuciem ro-
bienia wyborców w balona. Jeśli dla określonego 
KWW pisali by różni redaktorzy o nich, sytuacja by-
łaby zupełnie taka sama. 

Chciałbym naprawdę, ale nie wierzę tak do końca 
w dobre intencje KWW innego, niż tego, którego 
popieram. Ale tak może powiedzieć każdy i każdy 
mieć swoją rację. Oczywiście można powiedzieć, że 
wszyscy kandydaci są bardzo dobrzy i aż szkoda ich 
odrzucać, ale to też utopia. 

I tak powstają podziały, bo polityka dzieli z zasady i 
my tym zasadom ulegamy. 

Dobrze byłoby wyznaczyć jakieś kryteria dobrego 
wyboru. Trzeba by się spotkać w jakimś poważnym 
gronie i ustalić zasady, z którymi wszyscy zaintere-
sowani byliby skłonni się zgodzić. To jest realne, je-
śli mamy do czynienia z ludźmi odpowiedzialnymi, 
jednak obecnie takich możliwości zupełnie nie wi-
dzę. Pozostaje cwaniactwo, pokazywanie poprzez 
billboardy swojego zdeterminowania, aby wygrać 
i udowodnić jednoznacznie, że to był dobry wybór. 

Przy okazji wyborów zawsze przypomina mi się 
stwierdzenie jednego z obecnych bielawskich rad-
nych, że w kampanii wyborczej najważniejsze są 
ostatnie trzy dni. Rozszerzając to stwierdzenie o 
całą kampanię, można przyjąć, że najważniejszym 
kryterium wyboru jest umiejętne sprzedanie się 
społeczności wyborców poprzez ciężką pracę i za-
inwestowane środki w postaci plakatów, broszur, 
banerów, wydawnictw, wizytówek, kalendarzyków, 
długopisów z nazwiskiem kandydata, rogalików z 
czekoladą, pikników wyborczych, darmowej kiełba-
sy i grochówki, i wszystkiego tego, co związane jest 
z przemożną chęcią wygrania. Tak naprawdę nie 
mają znaczenia cechy osobowe kandydata, jego 
kierunkowe nastawienie na dobro mieszkańców i 
umiejętności. Najczęściej liczy się spryt i blichtr. 

Zasadniczo wybieramy statystycznie, Statystyka się 
nie myli i pod statystykę układa się listy wyborcze. 
Statystyka wie, jak zagłosujemy. Liczy się lider, czyli 

jedynka na liście, a pozostali wraz z liderem na te 
listy pracują, zdobywając punkty, których najczę-
ściej wystarcza tylko dla lidera, aby wejść do Rady 
czy Sejmiku, a przynajmniej lider ma największe 
szanse. 

Większe szanse mają i inne osoby z listy, gdy wy-
borcy najpierw wybierają listę, a potem wybierają 
z niej kandydata i nie rzadko już nie ma znaczenia, 
jaki to jest kandydat. Tak z przekory dla statystyki 
dajemy również szansę temu biednemu, ostatnie-
mu na liście, co również statystyka przewidziała i 
miejsce ostatnie jest najbardziej preferowane zaraz 
po pierwszym. 

Jeszcze było daleko do kampanii wyborczej, gdy w 
naszym kościele Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 
już modliła się o dobre wybory. To dobra i pożą-
dana inicjatywa, a przy ufnej modlitwie na pewno 
każdy jednostkowy wybór będzie dobry. Tego do-
bra będzie aż nadto i będziemy wybierać to dobro 
większe, a nie to mniejsze zło.

Stojąc już trzy razy w pobliżu bielawskiego targowi-
ska z materiałami wyborczymi mojego KWW, któ-
re to targowisko również stało się bezwzględnym 
targiem wyborczym ze względu na postawienie 
wiat, doświadczałem ciekawych zachowań ze stro-
ny napotykanych, a i nagabywanych przeze mnie 
ludzi. Targowisko miejskie to miejsce absolutnie 
dotyczące wszystkich nacji, wszystkich sympaty-
ków partii politycznych i stowarzyszeń, wszystkich 
grup wiekowych. To również miejsce przypadko-

wych spotkań znajomych i ciekawe ich reakcje, 
gdy widzą mnie z ulotkami przecież tylko jednego 
KWW. Z tym jeszcze tak niedawno szedłem w pie-
szej pielgrzymce do Częstochowy, a z tym byliśmy 
blisko związani w Samorządzie Pracowniczym, ten 
wypomniał mi, że będąc kierownikiem nie przyją-
łem go do pracy, sąsiad z działki nie weźmie ulotki, 
bo to PiS, ale już następny weźmie, bo to właśnie 
PiS. Starsza pani będzie głosować z całym przeko-
naniem na konkurencję, ale chętnie rozmawia ze 
mną, bielawski poeta nie wysiadł z samochodu na 
parkingu i z radością spotkania podszedłem do nie-
go. Sąsiad ma już swojego kandydata, ale zawsze 
można przecież porozmawiać, zwłaszcza, że wiele 
lat temu razem sadziliśmy żywopłot. 

Dobrze jest znaleźć się wśród swoich, a wśród in-
nych - to już jest naprawdę wyzwanie na te czasy. 
Nawet nie szukamy już przyczyn bolesnych podzia-
łów, bo przecież każdy jest najważniejszy i każdy 
ma rację. W całym tym matrixie za wszelką cenę 
staramy się zgubić człowieka, a przez to i swoje 
człowieczeństwo. Dlatego bardzo dziękuję pani 
Grażynie za dzisiejszą lekcję przy targowisku na try-
wialny temat, a jakże egzystencjalnie podstawowy 
– Człowiek. 

Ponownie DOBRZE ŻYCZĘ dobrych wyborów już w 
najbliższą niedzielę, a wszystkim wybranym owoc-
nej współpracy w samorządach.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  O dobry wybór Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

TAKIE BęDą MIESZKANIA 
SPóŁDZIELCZE

Nowe mieszania będą miały od 
40 do 70 m2 powierzchni. Jest 
to zgodne z zapotrzebowaniem 
ewentualnych mieszkańców. 
Najwięcej mieszkań będzie 
miało od 50 do 60 m2, bo takie 
są oczekiwania przyszłych loka-
torów. Mieszkania na parterze 
będą z tarasem i fragmentem 
zieleni. W każdej klatce zosta-
nie zamontowana winda. Wo-
kół domów wykonane zostaną 
miejsca parkingowe, będzie 
plac zabaw i oczywiście zieleń.
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JESTEM PRAGMATyKIEM I PRAKTyKIEM
Ku zaskoczeniu wielu osób pojawia się Pan po 
wieloletniej nieobecności, i od razu jako kandy-
dat do Sejmiku Wojewódzkiego. Dlaczego?
- To nie jest moje pierwsze podejście do po-
wrotu do Polski. Kilkukrotnie byłem mamio-
ny obietnicami w stylu „przyjeżdżaj ponie-
waż potrzebujemy ludzi z doświadczeniem”, 
ale okazywało się za każdym razem to tylko 
czcze obietnice, ludzi którzy najczęściej mie-
li w tym swój polityczny bądź osobisty inte-
res. Start z listy „Kukiz 15” to był właściwie 
przysłowiowy „rzut na taśmę”, ale cieszę się 
że tak się stało ponieważ tutaj są wiele więk-
sze możliwości. Bez partyjnych fobii i uprze-
dzeń wspaniale różnimy się w niektórych 
kwestiach, ale co do kierunku i celu jesteśmy 
zgodni. Największą wartością jest możliwość 
wyrażania własnych poglądów i ich kreowa-
nie bez narzucania dyscypliny partyjnej. 
Zresztą Kukiz 15 nie jest partią. 

Przez wiele lat pracował Pan w Norwegii. Jakie 
doświadczenia przywozi Pan stamtąd tutaj, do 
Polski, na Dolny Śląsk?
- Norwegia to piękny i bogaty kraj, wysoko w 
rankingach jeżeli chodzi o jakość życia. Ale 
Polska to mój kraj. W Norwegii mam ugrun-
towaną pozycję, i jest to ogromny komfort 
nawet w kontekście tych wyborów. Jestem 
zupełnie niezależny zawodowo i finansowo 
od układów partyjnych, więc niczego nie 
muszę, ale chcę się zaangażować. Choćby 
dlatego właśnie, że tylu wspaniałych ludzi 
musiało wyjechać, gdyż nie mogli przebić 
się przez lokalne układy, tracili pracę, czy 
zwyczajnie bankrutowali. To niespotykane, 
że emigrujemy, uczymy się języków, podej-
mujemy pracę i robimy kariery, a we wła-

snym kraju, o tak wysokim potencjale, czę-
sto nie mogliśmy się realizować. 

Jaki z tego wniosek?
- Po setkach rozmów z kolegami z różnych 
regionów kraju wnioskuję że niemal wszyst-
kie szczeble władzy w niemal wszystkich 
zakątkach kraju przesiąknięte są, bądź były 
lokalnymi kastami, ludźmi o marnej reputa-
cji ale o ogromnych wpływach. Ludźmi bez 
polotu, wizji i jakiejkolwiek umiejętności 
tworzenia czegokolwiek poza nieformal-
nymi układami.  W starciu z lokalnymi gan-
gami politycznymi, obliczonymi wyłącznie 
na własny interes bądź interesy partyjnych 
kacyków,  ludzie którzy się z tym nie zga-
dzają, mają własne zdanie lub mają czelność 
myśleć samodzielnie po prostu są elimino-
wani. To nie wróży niczego dobrego i czas 
to zmienić. Czas przywrócić Polsce zdrową 
klasę średnią

Samemu będzie trudno…
- W pojedynkę nie da rady  (śmiech), ale 
wspólnie z ludźmi dobrej woli damy radę, 
pamiętajmy że kropla drąży skałę. Wbrew 
pozorom przygotowuję się do tego od kil-
ku lat. Przekonuję naszych rodaków w kra-
ju i za granicą do swoich racji i efekty są. W 
ostatnich wyborach parlamentarnych bar-
dzo mocno wsparłem całą szeroko pojętą 
prawą stronę przeciwko niebywałej bucie 
i arogancji poprzedniej władzy. Nie zapo-
mniałem komu zawdzięczam los emigranta 
i ruinę Polskiego „small businessu” . Dzisiaj 
obserwując scenę polityczną mam sprzecz-
ne uczucia czy idziemy we właściwym kie-
runku. Chciałbym mieć wpływ na to co się 
dzieje, a z drugiej strony mam świadomość 

że, jak powiedział klasyk,” władza deprawu-
je, władza absolutna deprawuje absolutnie”. 
Chciałbym żeby racjonalna część społeczeń-
stwa o tym pamiętała przy najbliższych wy-
borach.

Dlaczego akurat sejmik?
- Ponieważ mamy piękny region ale trochę... 
zapomniany i jest tu bardzo wiele do zrobie-
nia. Oczami emigranta, który przyjeżdża tu-
taj co kilka miesięcy widzę jak bardzo duże 
miasta zmieniają się na korzyść, natomiast w 
większości gmin całego regionu nie wygląda 
to już tak różowo. Oczywiście gminy są by-
tami integralnymi zarządzanymi przez wój-
tów, burmistrzów, prezydentów ale jak wielu 
ludzi zapewne pamięta przeszedłem swego 
czasu przez szczebel powiatowy i wiem ile 
można było zrobić w zakresie zadań powia-
tu. A mieliśmy się czym pochwalić.

Czego mieszkańcy, wyborcy mogą oczekiwać od 
Pana?
- Nie nakręcę miałkiego spotu wyborczego 
idąc wolnym krokiem na tle powiewającej 
flagi, drogą z panoramą Wałbrzycha, mówiąc 
jak wielkie są moje możliwości ponieważ to 
taka wyborcza Chińszczyzna, nie będę rów-
nież pisał elaboratów na temat całej pale-
ty obietnic wyborczych ponieważ jestem 
pragmatykiem i praktykiem. Zawsze traktu-
ję swoją pracę bardzo poważnie i najpierw 
muszę poznać realne możliwości, potrzeby, 
wyciągnąć wnioski, zaplanować, zapropono-
wać jak najlepszy wariant i zrealizować go z 
największą starannością. Abecadło. Zresztą, 
wybory to taki fantastyczny czas gdy dowia-
dujemy się jak naprawdę postrzegani jeste-
śmy przez znajomych, przyjaciół, elektorat. 

To nie like na fb ale konkretny krzyżyk przy 
nazwisku. To także konkretny przekaz od 
społeczeństwa dla mnie. Odwróciłem zależ-
ność i mówię że mogę i chcę, ale to Wy do-
konujecie wyboru. Potem Ja pomogę Wam.

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również i zachęcam przede 
wszystkim do czynnego wzięcia udziału w 
wyborach 21 października. Masz głos – masz 
wybór!

Przedsiębiorca budowlany 
z wieloletnim stażem, 

wicestarosta wałbrzyski 
w latach 2003-2005, 

z wykształcenia 
ekonomista.

Wraca na scenę polityczną 
po wielu latach. 

Dlaczego?, bo – jak 
mówi – dość już układów. 

Chce odpartyjnienia 
samorządów i uczciwości 

w zarządzaniu, ale nie tylko.
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więcej na:
www.patrykwild.com

samorządowiec
architekt
menadżer

mój program do sejmikU to:
- kolej dla Bielawy
- kompletna obwodnica 
  dla dzierżoniowa

pomysłodawca 
i założyciel 
kolei 
dolnośląskich s.a.

Lista nr 1 do sejmiku
miejsce nr 1

Drugi brydżowy Memoriał 
im. Leszka Tymcio

Grand Prix Dolnego Śląska w Brydżu 
Sportowym Par oraz Turniej Brydża 
Sportowego dla Amatorów rozgrywa-
ne zostaną 28 października w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury. Na najlep-
szych brydżystów czekają nagrody.

Początek imprezy o godz. 10.00. Zapisy 
w dniu turnieju od godz. 9.00 lub wcze-
śniej mailowo pod adresem jura68@
wp.pl. Wpisowe na turniej Grand Prix 
to 40 zł od osoby, dla członków PZBS 

i seniorów powyżej 66 lat – 30zł, nato-
miast udział w turnieju dla amatorów 
jest bezpłatny. 

Trzy najlepsze pary w turnieju Grand 
Prix i najlepsza para wśród amatorów 
otrzymają nagrody finansowe. Nagro-
dzona zostanie też najlepsza para po-
wiatu dzierżoniowskiego.

Wychowanek Lechii 
Dzierżoniów podbija Europę!

Dzierżoniów odwiedzili dziennikarze 
Sky Sports Italy. Największą włoską 
sportową telewizję interesowały po-
czątki kariery Krzysztofa Piątka. Była 
to okazja do pokazania z jak piękne-
go miejsca wywodzi się piłkarz, który 
wzbudza obecnie spore zainteresowa-
nie piłkarskiego świata. 

Oprócz  pobytu na stadionie dziennika-
rze przeszli także Trakt Diory, a z wieży 
ratusza oglądali panoramę całej ziemi 
Dzierżoniowskiej. Wizyta związana była 
oczywiście z jego niezwykle udanym 
początkiem rozgrywek Serie A. Do tej 

pory dzierżoniowianin zdobywał bram-
ki w każdym z siedmiu rozegranych 
meczów ligowych. Doliczając cztery 
trafienia w Pucharze Włoch grający z 
dziewiątką zawodnik ma już łącznie na 
koncie trzynaście trafień w ośmiu spo-
tkaniach. 

Włoskie i europejskie media donoszą o 
kolejnym klubie, który chciałby pozy-
skać polskiego napastnika. Czas poka-
że, jak potoczą się losy dzierżoniowia-
nina. Trzymamy za niego kciuki.
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Juniorzy Bielawa Owls nadal niepokonani
W kolejnym spotkaniu grupy C tegorocznych rozgrywek JLFA obrońcy tytułu mi-
strzowskiego, Bielawa Owls wygrali z drużyną Tychy Falcons 43:0. W początkowej 
fazie meczu wydawało się, że zawodnicy z Tychów odrobili lekcje po ostatniej po-

rażce z Bielawa Owls i systematycznie akcjami biegowymi zdobywali kolejne jardy. 
Zostali zatrzymani dopiero przed samym polem punktowym i od tej pory inicjaty-
wę przejęli bielawscy juniorzy zdobywając kolejne punkty.
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Kolejne miejsca w gminie 
będą monitorowane

Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego pozyskaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 14 380 zł realizację projektu 
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w re-
jonie ulicy Kościuszki oraz Ogrodowej 
w Pieszycach, poprzez montaż monito-
ringu oraz podniesienie świadomości 
mieszkańców dotyczących zagrożeń”.

W ramach zadania na ulicy Kościuszki i 
Ogrodowej zamontowanych zostanie 7 
kamer, które będą wpływać na podwyż-
szenie bezpieczeństwa mieszkańców, 
także tych najmłodszych. Dodatkowo 
zaplanowano m.in. przygotowanie i 

kolportaż ulotek informacyjnych skie-
rowanych do kierowców, które pisa-
ne będą „językiem dziecka”. Odbędą 
się także szkolenia dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pieszycach doty-
czące postępowania w sytuacji zagro-
żenia oraz przepisów ruchu drogowe-
go, przemocy w szkole, w drodze do 
szkoły, na imprezach szkolnych, wy-
cieczkach itp.

Wszystkie działania zostaną przepro-
wadzone do końca 2018 r.

Natalia Kołosz zdobywa brązowy 
medal Mistrzostwach Polski w Sumo

W dniach 05-06 października w Rop-
czycach odbyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorek i Juniorów w Sumo. W zawo-
dach udział brało 100 zawodników z 20 
klubów. Dobrze w zawodach zaprezen-
towała się Pieszyczanka Natalia Kołosz 
kat. 65kg która wywalczyła brązowy 
medal. Trenerem na zawodach był: Sta-
nisław Warchoł.

Wyjazd współfinansowany ze środków 
Urzędu Miasta w Pieszycach.

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz mło-
dzież w Pieszycach na zajęcia ogólno-
rozwojowe oraz sportów walki, ul.Ko-
ściuszki 6A. Więcej informacji 667 675 
626
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Klub Senior + na spotkaniu z Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 27 września 2018 r. nasi seniorzy z Klubu Senior + 
działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszy-
cach mieli przyjemność uczestniczyć w III Obchodach Mię-
dzynarodowych Dni Seniora, które odbyły się w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Na uroczystość zjechali się przedstawiciele Klubów Seniora 
oraz Dziennych Domów Pomocy Społecznej z całej Polski. 
Nasz klub miał przyjemność reprezentować całe wojewódz-
two dolnośląskie. Uroczystość obejmowała przemówienia obecnej na obchodach 
minister Elżbiety Rafalskiej oraz wicepremier Beaty Szydło.

Nie zabrakło części artystycznej prezentowanej przez seniorów. Po części oficjal-
nej nasi reprezentanci wraz z przewodnikiem zwiedzili warszawskie Łazienki. Wy-
jazd, choć wyczerpujący, dostarczył seniorom moc emocji i wzruszeń. Pozostały 
wspomnienia, zdjęcia oraz wpisy do kroniki.
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Szanowni mieszkańcy gminy Pieszyce,
Przed czterema laty zostałam wybrana przez Państwa na burmistrza miasta i gminy Pieszyce.

W trakcie mojego urzędowania, miasto rozpoczęło się dynamicznie rozwijać, stało się rozpoznawalną 
marką, a jakość życia w nim znacznie się poprawiła. Jako gmina jesteśmy szanowanym partnerem naszego 
trójmiasta, do czego zawsze aspirowaliśmy.

Dziś, po czterech latach przemyślanej i mądrej pracy jesteśmy dumni z gminy Pieszyce i jej mieszkańców, 
którzy współpracują i wspólnie z nami tworzą niepowtarzalny klimat tego regionu.  

W mijającej kadencji zainwestowaliśmy rekordową kwotę środków własnych, ale przede wszystkim tych - 
pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Realizowane przeze mnie inwestycje uwzględniają potrzeby każdej 
części miasta, dbam o bardzo równomierny rozwój wszystkich jego zakątków.

Jestem cały czas blisko mieszkańców i ich spraw. Nie ma dla mnie większej wartości niż drugi człowiek.

Działam skutecznie - nie obiecuję, nie krytykuję i nie rozliczam przeszłości. Nie mam na to czasu. Nieustannie 
solidnie pracuję.

Mam bardzo realną wizję rozwoju naszego miasta, której chcę się poświęcić i którą wspólnie z Wami  
kontynuować. Pieszyce to miasto wielu wyzwań. Nadal mamy wiele do zrobienia w zakresie infrastruktury: 
remonty dróg, chodników, sieci wodno-kanalizacyjne. 

Wielkim wyzwaniem jest edukacja, kształcenie odpowiedzialnej i świadomej społeczności naszej małej 
ojczyzny. Wieloletnie zaniedbania trudno nadrobić w tak krótkim czasie, jakim jest jedna kadencja, ale 
wiele już się udało zrobić. Większość tych projektów realizujemy lub będziemy za chwilę realizować. Jestem 
pewna, że ta różnica jest widoczna.

To wszystko dzięki mojej otwartości na współpracę i umiejętności wspólnego działania dla dobra naszego 
miasta oraz wiedzy i skuteczności.

Przez ostatnie cztery lata wraz z zespołem profesjonalistów i sumiennych współpracowników solidnie pracowaliśmy nad skutecznym rozwojem gminy 
Pieszyce, nad wyznaczeniem kierunków rozwoju, które wcześniej nie zostały określone.

Niech to czyny przemówią i będą świadectwem możliwości i umiejętności tych, którym powierzycie misję rozwoju miasta na kolejne 5 lat. To ogromna 
odpowiedzialność – nas wszystkich.

Dlatego zapraszam Państwa do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 21 października 2018 r.  Ze względu na to, 
że jest tylko dwóch kandydatów, wybory rozstrzygną się w pierwszej turze.

Dostrzegając realną pracę widoczną w mieście, realne i wykonane już projekty, budowaną infrastrukturę i nową jakość miasta zachęcam do oddania 
głosu na mnie i moich kandydatów do Rady Miejskiej Pieszyc. 

zachęcam do głosowania na tadeusza kożucha, małgorzatę moździerz, ryszarda kondrata, piotra suchego, aleksandrę kowalczyk, stanisława karpierza, 
marka rosińskiego, grzegorza raczka, henryka chojnackiego, kamila papaja, anitę hałuszko, marka dymkowskiego, czesława sobeckiego, Benedykta 
opalskiego, adama Łuniewskiego.
Chcemy pod każdym względem być bliżej ludzi ponieważ nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam, a skuteczne zarządzanie gminą musi również polegać 
na odpowiednim wsłuchiwaniu się w oczekiwania i potrzeby jej mieszkańców.

Szanowni mieszkańcy Pieszyc, 21 października 2018 roku wspólnie wybierzmy zrównoważony rozwój gminy Pieszyce, który chcemy wspólnie z Państwem 
kontynuować.

Oddając  głos na moją kandydaturę, bądźcie Państwo pewni, że kieruję się w moim życiu następującą zasadą: „W całym swoim życiu i postępowaniu 
szanuj prawdę tak, aby twoje słowa, a przede wszystkim czyny były bardziej wiarygodnie od przyrzeczeń innych”.

Dorota Konieczna – Enozel
Burmistrz Pieszyc

Sfinansowano ze środków KWW Doroty Koniecznej-Enozel
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Dawid Piwowarski 7.10.2018    godz. 9:30   waga 3805 g.  dł. 55

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Pola Świtalska 11.10.2018    godz. 16:50   waga 3575 g.  dł. 52

Dawid Maksymilian 11.10.2018    godz. 19:35   waga 2965 g.  dł. 51 Aleksandra Politowska 11.10.2018    godz. 18:10   waga 4100 g.  dł. 59

Iga Buczek 11.10.2018    godz. 11:30   waga 3445 g.  dł. 52 Alicja Rataj 14.10.2018    godz. 10:35   waga 3090 g.  dł. 55

Rodzice maluszków mogą
w zaprzyjaźnionym 
studiu fotograficznym odebrać 
DARMOWE ODBITKI!

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

Jakub Horożaniecki 14.10.2018    godz. 00:01   waga 3690 g.  dł. 55 Adam Pakuła 15.10.2018    godz. 11:40   waga 3180 g.  dł. 55
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Polecamy, bo warto!
31 października – maraton horrorów
Serdecznie zapraszamy na Nocny Maraton Filmowy w Kinie MO-
KiS 3D w Bielawie. Jak co roku, miłośnicy grozy będą mieli okazję 
spędzić czas przy trzech doskonałych, mocnych filmach. Maraton 
rozpocznie się o godzinie 20.00, 31 października 2018 w dużej 
sali kinowej przy ulicy Piastowskiej 19A (Teatr Robotniczy). Pro-
mocyjna cena biletu to tylko 30 zł za wszystkie trzy filmy. Bilety 
można nabyć w kasie kina MOKiS lub przez Internet. 

Filmy, które zostaną zaprezentowane w czasie maratonu filmo-
wego:

1.    ZAKONNICA (2018)

Film twórców „Obecności” - przerażającego przeboju kinowe-
go ostatnich lat. Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w 
klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i 
nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wy-
słani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie odkrywają 
niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem, 
ale też swą wiarą i duszami, stawiają czoła złowrogiej sile pod 
postacią tej samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy 
przeraziła widzów w „Obecności 2”.

2.    NIEZNAJOMI: OFIAROWANIE (2018) 

Druga odsłona filmu „Nieznajomi” z 2008, inspirowanego auten-
tycznymi wydarzeniami. Czteroosobowa rodzina Jamesonów zo-
staje zmuszona przez okoliczności do przeprowadzki w odludną 
okolicę. Dom okazuje się zaskakująco przytulny i wszystko wska-
zuje na to, że niesprzyjający los wreszcie postanowił uśmiechnąć 
się do Jamesonów. Jednak pewnej nocy rozlega się pukanie do 
drzwi...

3.    WINCHESTER. DOM DUCHÓW  (2018)

Filmowy hit tego roku z Helen Mirren w roli głównej. Po tragicz-
nej śmierci męża i syna, Sarah Winchester pogrąża się w żałobie 
i oddala od codziennego życia. Jest przekonana, że jej rodzinę 
nawiedzają duchy osób, które zostały zabite z broni skonstru-
owanej przez jej męża, czyli ze słynnego karabinu Winchester. 
By bronić się przed demonami Sarah zleca budowę niezwykłej 
posiadłości. Składający się z setek pokoi, skonstruowany jak labi-
rynt, pełen prowadzących donikąd schodów i ślepych korytarzy 
dom ma być pułapką na duchy.

Do końca października w Oknie artystycznym
Nie ma chyba techniki, której nie próbowała. Maluje, wyszy-
wa nićmi i koralikami, szydełkuje, robi na drutach. - Nie mogę 

siedzieć bezczynnie – mówi Irena Bogucka-Węgiel. W Oknie 
Artystycznym dzierżoniowskiego ratusza można obejrzeć jej 
wyszywane dzieła. Dzierżoniowianka należy do Koła Plastyków 
Amatorów działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury 
od 1984 r. W 2015 r. Można było oglądać w galerii „Na Piętrze” jej 
wystawę z okazji 30-lecia pracy artystycznej. Bierze udział w kon-
kursach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in. 
główną nagrodę w Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Ludo-
wej i Artystycznej „Rękodzieło ‚97”. Szykuje się właśnie do udziału 
w tegorocznej edycji imprezy. Interesuje ją przyroda, człowiek, 
architektura... - Próbuję wszystkich technik malarskich. Jeszcze 
nie zdecydowałam, którą najlepiej lubię i tak już pewnie zostanie. 
Lubię „robić kopie” obrazów, które mi się podobają, często inną 
techniką niż oryginał. Radość sprawia mi też malowanie obrazów 
igłą i kolorowymi nićmi, koralikami oraz robótki ręczne szydeł-
kiem, drutami itp.- wyznaje artystka. - Z malarstwem jest trochę 
więcej zachodu. Obrazy potrzebują więcej czasu, trzeba mieć na-
tchnienie, wszystko obmyślić... A na wyszywanie wystarczą chwi-
le pomiędzy zajęciami – mówi Irena Bogucka Węgiel. Korzysta z 
gotowych wzorów, czasem je łączy, ale woli sama dobierać nici 
i kolory. Bywa to czasochłonne, bo na wykonanie wyszywane-
go obrazu o wymiarach 45 x 36 cm potrzeba około 200 godzin. 
Wśród jej prac znajdziemy kwiaty, portrety, martwą naturę, ar-
chitekturę i pejzaże. Szerokie pojęcie obrazu pozwala artystce na 
swobodne przenikanie form między malarstwem a rękodziełem.

9-11 listopada - warsztaty wokalne i koncert w 100.rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości
Na przełomie dziejów powstało bardzo wiele religijnych pieśni o 
podłożu patriotycznym. Pieśni wykonywane podczas obrzędów 
liturgicznych, mszy polowych, towarzyszyły walczącym na bary-
kadach powstańczych i były ostoją wolności w czasach komuni-
zmu. Nasza historia sprawiła, że losy Kościoła i Polskiego Narodu 
splotły się w nierozerwalną całość. Ma to także odzwierciedlenie 
w repertuarze pieśni kościelnych. Dlatego, dla uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, parafia Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie, Gmina Bielawa 
i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki organizują w dniach 9-11 listo-
pada br. II warsztaty liturgiczno-muzyczne pn. „Po Bogu – Polska”. 
Warsztaty będą miały charakter otwarty. Skierowane są do wo-
kalistów zarówno profesjonalistów jak i utalentowanych ama-
torów. Warsztaty zakończy wspólny koncert uczestników wraz 
z profesjonalną orkiestrą symfoniczną, wsparty zawodową so-
listką w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. 

Patronat Honorowy nad warsztatami objął Biskup Świdnicki 
ksiądz prof.dr.hab Ignacy Dec. Prowadzący: - PAWEŁ BĘBE-

NEK - śpiewak, kompozytor, dyrygent, animator życia muzyczne-
go w środowisku Dominikanów. Pracował z ludźmi zajmującymi 
się muzyką dawną i liturgiczną, m.in. z Antonim Pilchem, twórcą 
i założycielem Bractwa Lutni, Marcinem Bornus-Szczycińskim 
(Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo 
Nitvägi (Linnamuusikud, Tallin), Andriejem Kotowem (Sirin, Mo-
skwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracovien-
sae, Kraków) oraz Marcinem i Janem Pospieszalskimi, - HUBERT 
KOWALSKI - wszechstronny muzyk prowadzący wielokierunkowe 
działania artystyczne. Kompozytor, dyrygent, producent muzycz-
ny, kontrabasista i wokalista. Studiował dyrygenturę chóralną w 
Krakowskiej Akademii Muzycznej.

Jako kompozytor ma w swoim dorobku Oratorium na Boże Na-
rodzenie na chór, orkiestrę, solistów i sekcję rytmiczną, Pasję wg 
Św. Jana na chór, orkiestrę, solistów i instrumenty perkusyjne, 
- PIOTR PAŁKA - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W 
marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkur-
su Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce 
oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokal-
ne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. 
Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które 
można usłyszeć m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów 
w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Dialogu Kulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie, jak również z Centrum Jana Pawła II w 
Krakowie. W 2005 roku na mocy dekretu Metropolity Krakowskie-
go został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej 
w Krakowie. Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, 
prowadząc liczne warsztaty muzyczno – liturgiczne na terenie ca-
łej Polski i za granicą. Zapraszamy wszystkich lubiących śpiewać!

Do 20 listopada – wystawa „Żydówki niemalowane…”
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Żyd Niemalowany 
Muzeum Wieczny Tułacz w Warszawie, serdecznie zapraszają na 
wystawę „ŻYDÓWKI NIEMALOWANE Z POMARAŃCZAMI. RYSUN-
KI NA DREWNIE ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO”. Ekspozycja znaj-
duje się w Galerii na piętrze. Można ja odwiedzać od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-17.00.

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 Kultury. Gwarantujemy 
zarówno dobrą zabawę, moc artystycznych wrażeń jak i nie do 
zastąpienia efekt bezpośredniego obcowania z aktorem? „Ro-
dzinka z kulturką” to cykl edukacyjny podczas którego prezen-
tujemy cztery dziedziny artystyczne: teatr , muzykę, taniec i film. 
Zapraszamy do nas koniecznie całe rodziny, pokażemy spektakle 
teatralne, 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 Bałtyk”. Wy-
stawa - w sposób obrazowy - przedstawia realia ówczesnej Polski 
i przywołuje pamięć o wydarzeniach sprzed lat, które na trwałe 
zmieniły oblicze Dolnego Śląska. Kolekcja pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. Spośród nich przedstawi-
my blisko 40 unikatowych plakatów, w tym m.in. prace legen-
darnego artysty, satyryka i karykaturzysty - Eryka Lipińskiego, 
który wykonał plakat promujący „Wystawę Ziem Odzyskanych” 
we Wrocławiu w 1948 roku.

25 listopada - Lwowski balet w Dzierżoniowie
 „Dziadek do orzechów”” to największy fenomen sztuki baleto-
wej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publicz-
ność całego świata. W tym sezonie artystycznym zawita także do 
Dzierżoniowa! Widowisko na najwyższym światowym poziomie 
artystycznym zapewni fenomenalny 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 
księżniczką. W poszczególnych scenach balet wykonuje charak-
terystyczne tańce: Taniec Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, 
Taniec Arabski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec 
Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Zachwycające szyte ręcz-
nie kostiumy, choreografia, piękna scenografia a przede wszyst-
kim perfekcja w wykonaniu sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv 
Ballet jest niezapomnianym przeżyciem dla odbiorcy. Zespół 
złożony z najwybitniejszych artystów kontynuujących tradycje 
słynnej rosyjskiej szkoły baletowej zaczaruje w Dzierżoniowie 
podczas występów 25 listopada o godz. 18.00.
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