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

Policjanci nie mogą strajkować, więc masowo biorą zwolnienia. Na chorobowym jest prawdopo-
dobnie już ponad połowa funkcjonariuszy dzierżoniowskiej komendy. Między innymi z powodu 
kłopotów z obsadzeniem służby odwołano Rajd Wikinga, który miał się odbyć 10 listopada na uli-
cach Dzierżoniowa. Według nieoficjalnych danych, pracuje jedynie około 40 ze 120 funkcjonariu-
szy. Patrole są łączone ze strażnikami miejskimi. Szczyt protestu mundurowych ma jednak dopiero 
nastąpić w trakcie obchodów święta niepodległości. Oficjalnie centrala policji twierdzi, że nie po-
siada aktualnych danych dotyczących liczby chorych funkcjonariuszy. Potwierdza tylko, że protest 
ma już zasięg ogólnokrajowy, a „sytuacja jest dynamiczna”.

Policjanci masowo chorują

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

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Wraca ruch w rejonie dworca PKP, jednak nieco zmieni się jego organizacja, na co warto zwrócić uwagę. Od naj-
bliższego piątku, 9 listopada, ulica Kolejowa będzie ulicą dwukierunkową. Jednak dojazd do niej z tej części 
miasta  będzie możliwy przez skręt z ul. Kilińskiego w ul. Sienkiewicza i dalej poprzez nowo wybudowany łącz-
nik.  Natomiast ulica Sienkiewicza na odcinku od łącznika do dworca będzie dostępna tylko dla komunikacji 
zbiorowej (PKS, ZKM) i taxi. Na dalszym odcinku, do ul. Kopernika, ulica Sienkiewicza będzie dwukierunkowa, 
ale zawężona o pas ścieżki rowerowej. Poruszanie się w tym rejonie ułatwi również rondo, które powstało na 
skrzyżowaniu Kolejowej z Sienkiewicza.

Wraca ruch przy dworcu PKP

DZIERŻONIÓW

Zmiana na fotelach burmistrza w Bielawie, Niemczy, Piławie Górnej i w gminie Łagiewniki

Nowa władza, nowe porządki?
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Bielawa

Ścianka wspinaczkowa dla dzieci w Parku Miejskim

Ścianka wspinaczkowa dla dzieci w Parku 
Miejskim Od kilku dni na terenie Parku 
Miejskiego w Bielawie najmłodsi mogą 
korzystać z nowej ścianki wspinaczko-
wej. Atrakcja znajduje się na placu zabaw 

i od początku cieszy się dużą popularno-
ścią. 

Ścianka jest w pełni bezpieczna, a pod-
łoże w postaci piasku zapewnia miękkie 
lądowanie. Zachęcamy najmłodszych do 

korzystania ze ścianki ponieważ wspi-
naczka bardzo dobrze wpływa na mię-
śnie, kręgosłup, jak również poprawia 
koordynację i przeciwdziała wadom po-
stawy u dzieci. Wspinaczka na tej ściance 

to przede wszystkim jednak dobra zaba-
wa. 

Zapraszamy!

UM BIELAWA

Hala sportowa przy ulicy Waryńskiego jak nowa

Bielawskie zapasy od kilkudziesięciu lat od-
noszą wspaniałe sukcesy na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Niestety sportowcy nie 
mieli do tej pory dobrych warunków do 
treningów, ponieważ hala przy ulicy Waryń-
skiego nie była remontowana przez długi 
czas. Teraz sytuacja się zmieniła, a wszystko 

za sprawą zakończonej w październiku przez 
miasto modernizacji i rozbudowy hali spor-
towej.

W ramach inwestycji wyburzono część sali 
od strony ulicy  Stefana Komandora Fran-
kowskiego (dawniej Przodowników Pracy), 
w której znajdowały się sanitariaty oraz 

strefę wejściową od strony ul. Waryńskiego. 
W to miejsce wybudowano nową część bu-
dynku od strony ulicy Waryńskiego, w której 
znajdują się szatnie, prysznice toalety, sauna 
oraz pokój trenerów. Powierzchnia nowej 
części sali wynosi 65 m 2, a powierzchnia ca-
łej hali stanowi obecnie blisko 200 m 2.

Miasto wyremontowało również główną 
część sali treningowej. Mamy więc nadzieję, 
że inwestycja przyczyni się do jeszcze lep-
szych wyników bielawskich sportowców.

UM BIELAWA

W Bielawie powstaje mieszkanie chronione wspierane
Gmina Bielawa tworzy specjalne mieszkanie 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w 
szczególności osób w podeszłym wieku, z zabu-
rzeniami psychicznymi lub przewlekle chorych. 
Mieszkanie przeznaczone dla maksymalnie 7 
osób, będzie prowadzone przez Zespół Ośrod-
ków Wsparcia w Bielawie. W mieszkaniu chro-
nionym wspieranym świadczone będą usługi 
bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności 
niezbędnych w życiu codziennym i realizacja 
kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub 
rozwijania samodzielności na poziomie psy-
chofizycznych możliwości. Środki na ten cel 
w wys. 62.000 zł pochodzą z budżetu gminy. 
Mieszkanie gotowe będzie na koniec grudnia. 

UM BIELAWA
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Bielawa

Rząd RP potwierdza: będzie połączenie kolejowe do Bielawy

Jak wynika z informacji Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, rząd ogłosił program uzupeł-
nienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej pn.”Kolej+”. W ramach projektu doprowadzone lub 
zmodernizowane zostaną połączenia kolejowe conajmniej do 20 miejscowości w Polsce, w tym także do 

Bielawy! Bielawa przy współpracy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim od 4 lat mocno zabiega o 
przywrócenie tego połączenia. Wygląda na to, że w końcu stanie się to faktem. 

„Przywrócenie połączenia kolejowego do Bielawy było jednym z moich priorytetów od początku kaden-
cji. Przez minione dwa lata wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszeniem 
Turystycznym Gmin Gór Sowich systematycznie prowadziliśmy działania w tym zakresie. Teraz, oprócz 
zgody marszałka, jest już także akceptacja samego premiera, dlatego tym bardziej cieszę się z tej infor-
macji” – powiedział burmistrz Piotr Łyżwa.

*Program Kolej+ zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na 
ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 
finansowej na lata 2014 – 2020, program Kolej+ pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji 
mających na celu m.in. usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjo-
nalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w 
obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

UM BIELAWA

Grapplerzy zmagali się w VIII Ogólnopolskim Turnieju No-Gi 
i Gi Fight Bielawa

6 października w Hali Szkoły Podstawowej nr 
10 odbył się VIII Ogólnopolski Turniej No-Gi i Gi 
Fight Bielawa. W zmaganiach uczestniczyło ok. 
80 zawodników z Polski. Oficjalnego otwarcia 
Turnieju dokonał Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa 
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Marta Ma-
syk.

Najlepiej z Powiatu Dzierżoniowskiego zapre-
zentowali się Grzegorz Joniak z Bebson Gold 

Team, który wywalczył złoty medal w kat. Elita 
-76 kg, a także Łukasz Leszczyński z Junior Dzier-
żoniów, który również zdobył złoty medal w kat. 
Białe pasy -81 kg.

W formule Open No-Gi zwyciężyli: Bartłomiej 
Maciążek – Dąbrowa Górnicza, Dominik Kacz-
marek oraz Konrad Śmieszek.

Najlepszym zawodnikiem VIII Ogólnopolskie-
go Turnieju został Bartłomiej Maciążek z klubu 

RGC Dąbrowa Górnicza. Gratulujemy! Wielkie 
podziękowania dla firmy DRG Agro Group z Tu-
szyna – Rafał oraz Daniel Gogolewscy, która była 
głównym sponsorem zawodów, a także firmie 
Rem-Sen z Bielawy, która ufundowała nagrodę 
finansową w kwocie 500 pln.  Wszystkim zawod-
nikom dziękujemy za udział w zawodach, gratu-
lujemy wygranych i do zobaczenia za rok!

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu 

Powiatu Dzierżoniowskiego. Zdjęcia wykonane 
dzięki uprzejmości Pana Mariusza Tyrchy.

Organizatorzy:

Urząd Miasta Bielawa
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
UKS Iron Bulls Bielawa
Starostwo Powiatowe

UM BIELAWA
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Dzierżoniów

Świętujemy niepodległość aktywnie

Narodowy Bieg Stulecia, turniej piłki siatkowej i 
zmagania zapaśników – to propozycje na aktyw-
ne uczczenie odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, jakie przygotował dzierżoniowski ośro-
dek sportu.

Już 3 listopada od godz. 11.00 na matach w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 

zmagać się będą zapaśniczy turniej zapaśnicy. 
Turniej z okazji Święta Niepodległości  współor-
ganizuje dzierżoniowski klub sportowy Junior.

Tydzień później (10 listopada) OSiR oraz Miejski 
Klub Sportowy Lider Dzierżoniów zapraszają 
na Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Do udziału 
zachęcamy wszystkich trenujących amatorsko 

siatkówkę oraz zawodników zrzeszonych w PZPS 
należących maksymalnie do klubów z  III ligi. 
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00.

Natomiast  11 listopada, w 100 rocznicę odzy-
skania Niepodległości przez Polskę zapraszamy 
na Narodowy Bieg Stulecia. Start o godz. 14.00. 
Zapisy od godz. 12.30 w biurze zawodów w 

Rynku. Tu także usytuowany będzie start i meta. 
Do przebiegnięcia dystans 1918 m ulicami mia-
sta. Na pierwszych 300 zapisanych uczestników 
będą czekały pamiątkowe koszulki, a na wszyst-
kich biegaczy gorący posiłek.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 608 
039 192.

Memoriał im. Leszka Tymcio w brydżu sportowym

Druga edycja Memoriału im. Leszka Tymcio w 
brydżu sportowym za nami.  Do Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury zjechali brydżyści z ca-
łego Dolnego Śląska. Memoriał przyjął formułę 
dwóch równolegle rozgrywanych turniejów: 
Grand Prix par Dolnego Śląska oraz turnieju dla 
amatorów.

Do rywalizacji zasiadło przy stolikach 84 zawod-
ników. Turniej był sprawnie prowadzony przez 
sędziów z Dolnośląskiego Związku Brydża Spor-

towego, a wyniki znane były bezpośrednio po 
rozegranych rozdaniach. Ostatecznie lista zwy-
cięzców i nagrodzonych wyglądała następująco:

Grand Prix Dolnego Śląska:

1. Piotr Kulesza, Przemysław Saliński (AZS Wrati-
slavia Wrocław/ Bone Fide Świebodzice)

2. Stanisław Borowiec, Robert Księżopolski (AZS 
Wratislavia Wrocław)

3. Małgorzata Marcinowska, Adam Marcinowski 

(Gwardia Wrocław)

Turniej amatorów:

1. Violetta Strzyżewska, Krzysztof Strzyżewski

2. Roman Pieszczuch, Andrzej Pieszczoch

3. Halina Kwiatkowska, Anna Tatomir

Najlepsza para powiatu dzierżoniowskiego w 
Grand Prix:

Stanisław Tomski, Jerzy Pieszczuch

Organizatorem memoriału są: burmistrz Dzier-
żoniowa p. Dariusz Kucharski, OSiR Dzierżoniów, 
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Stowarzysze-
nie „Szlem Dzierżoniów”. Dzięki przyznanym 
przez burmistrza środkom finansowym możliwy 
był zakup nagród dla najlepszych par brydżo-
wych
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Dzierżoniów

Nowoczesna Szkoła stała się faktem

Zakończyły się prace realizowane w ramach pro-
jektu partnerskiego 5 gmin oraz Powiatu Dzier-
żoniowskiego. Dzięki ponad dwumilionowemu 
unijnemu dofinansowaniu adaptacji oraz zaku-
powi wyposażenia 21 pracowni, szkoły w pełni 
weszły w XXI wiek.

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska” w 
partnerstwie z Gminą Miejską Dzierżoniów, Po-
wiatem Dzierżoniowskim, Gminą Łagiewniki, 
Gminą Niemcza, Gminą Bielawa, Gminą Piława 
Górna,  otrzymało 85% dofinasowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na re-
alizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwe-
stycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edu-
kacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w 
Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i 
wyposażenie pracowni matematyczno – przy-
rodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne. 

Głównym założeniem realizowanego projektu 
było polepszenie warunków kształcenia oraz 
zapewnienie równego dostępu do wysokiej ja-
kości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w 
powiecie dzierżoniowskim, poprzez wyposaże-
nie 21 pracowni matematyczno-przyrodniczych 
oraz cyfrowych w specjalistyczny sprzęt oraz 

pomoce dydaktyczne. Jednym z ważniejszych 
elementów projektu było przeprowadzenie prac 
adaptacyjnych w salach zajęć, dzięki którym po-
wstała infrastruktura w pełni dostosowana do 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.  

Dzięki realizacji projektu wsparcie finansowe 
otrzymało 11 szkół:

1. Gmina Miejska Dzierżoniów:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie - 4 
pracownie (cyfrowa, biologiczno-chemiczna 
oraz 2 pracownie matematyczno-cyfrowe);

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dzierżoniowie - 4 pracownie (przy-
rodnicza, matematyczno-cyfrowa, chemiczno-fi-
zyczna, cyfrowa);

• Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Bohaterów Westerplatte  w Dzierżo-
niowie - 3 pracownie (matematyczno-cyfrowe);

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika 
w Dzierżoniowie - 1 pracownia (cyfrowa).

2. Powiat Dzierżoniowski:
• Gimnazjum nr 5 w Bielawie mieszczący się w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie - 1 
pracownia (informatyczna).

3. Gmina Łagiewniki:
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiew-

nikach  - 1 pracownia (przyrodniczo-biologiczno-
fizyczno-chemiczno-geograficzna).

4. Gmina Niemcza:
• Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława 
Chrobrego - 1 pracownia (fizyczna).

5. Gmina Bielawa:
• Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie – 1 
pracownia (przyrodnicza z TIK);

• Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Spor-
towymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie 2 
pracownie matematyczne z TIK);

• Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Julia-
na Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie 
– 1 pracownia (przyrodnicza).

6. Gmina Piława Górna: 
• Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w 
Piławie Górnej - 2 pracownie cyfrowe.

W ramach projektu szkoły otrzymały, m.in.: 
sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświad-
czeń chemicznych i przyrodniczych, sprzęt kom-
puterowy i elektroniczny (komputery, tablety, 
drukarki, oprogramowanie), tablice interak-
tywne, projektory, drukarki 3D, wizualizery HD, 
dygestorium, meble, stoliki dla osób niepełno-
sprawnych oraz wiele innych pomocy dydak-

tycznych.    

Zakupiony sprzęt umożliwi przeprowadzenie 
doświadczeń przewidzianych w programach 
nauczania i podstawie programowej oraz roz-
winie zainteresowania i umiejętności uczniów. 
Zakupione multimedia pozwolą na wizualizację 
przebiegu i wyników prowadzonych w klasach 
eksperymentów, a interaktywne systemy infor-
matyczne umożliwią bieżące i efektywne spraw-
dzenie wiedzy i umiejętności uczniów, co wpły-
nie na poprawę warunków i jakości kształcenia. 
Zastosowanie sprzętu TIK pozwoli uczniom z 
niepełnosprawnościami na uczestnictwo w edu-
kacji na równi z innymi dziećmi.

Wartość zadania wyniosła ponad 2,5 mln zło-
tych, dofinansowanie ponad 2 mln złotych.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja projektu 
była możliwa dzięki dobrej współpracy samorzą-
dów lokalnych, które powołały „Stowarzyszenie 
Ziemia Dzierżoniowska”. Jego głównym zada-
niem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na realizację zadań Gmin – członków Stowarzy-
szenia.

Finansowe rozliczenie projektu nastąpi do końca 
2018 roku.
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Podziękowania należą się nie tylko 
tym, którzy otrzymali największe po-
parcie startując na burmistrza czy 
wójta w powiecie dzierżoniowskim 
ale przede wszystkim nowo wybranym 
radnym, którzy zostali wybrani do rad 
gmin, miast,  do rady powiatu dzierżo-
niowskiego i również  tym, którzy będą 
radnymi w Sejmiku Dolnośląskim.

Za wcześnie jeszcze na pełny bilans 
wyborów samorządowych. Przyjdzie 
na to czas po ostatecznym uformo-
waniu się nowych struktur władzy sa-
morządowej   i po zawarciu wszelkich 
możliwych koalicji. Dziś należy poczy-
nić kilka uwag bieżących. 

W środkach masowego przekazu do-
stępne są ogłoszone po długotrwałym 
liczeniu głosów wyniki wyborów sa-
morządowych w pierwszej turze, więc 
nie będę ich przytaczał bo nie ma ta-
kiej potrzeby, każdy zainteresowany 
miał możliwość  z nimi się  zapoznać.

Bez komentarza i użycia słowa skan-
dal pozostawię niechlujstwo i brak 
wyobraźni osób odpowiedzialnych za 
przygotowanie do wyborów siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, 
szczególnie tych umiejscowionych w 
ciasnych szkolnych korytarzach, gdzie 
w jednym budynku upchano dwie albo 
i trzy komisje wyborcze, a przebieg 
głosowania i miejsce  przypominało 
w najdelikatniejszych skojarzeniach 
stajnię.

Wcale nie lepiej wyglądała sytuacja, 
jeżeli chodzi o stworzone warunki do 
pracy dla obwodowych komisji wy-
borczych i dla wyborców w lokalach 
znajdujących  się w budynkach 
przedszkoli.

Żenująca była organizacja wyborów, 
beznadziejne szkolenie osób pracu-
jących w obwodowych komisjach 
wyborczych ds. przeprowadzenia 
głosowania w obwodzie i ustalenia 
wyników głosowania w obwodzie, co 
przełożyło się na niespotykane  do 
tej pory zjawisko długotrwałości od-
bioru  wypełnionych protokołów od 
obwodowych komisji wyborczych. 
Protokoły w wielu przypadkach za-
wierały prozaiczne błędy, które mu-
siały być kilkakrotnie  poprawiane, 
co trwało niejednokrotnie znacznie 
dłużej niż 8  -  godzinny dzień pracy.

Czy tak należy traktować wybory sa-
morządowe i wyborców, gdy oddający 
głos w wyborach czyni to na ścianie w 
lokalu wyborczym lub na przezroczy-
stej urnie wyborczej i za pozwoleniem 
obwodowej komisji ds. przeprowadze-
nia głosowania w obwodzie ? 

Wyborca czynił  tak  tylko dlatego, że 
było to jedyne wolne miejsce  w lokalu  
do oddania głosu a nie przewidział ,że 
trafi na dużą frekwencję w danym mo-
mencie w lokalu wyborczym.

Wybory samorządowe  zorganizowane 
zostały  po raz pierwszy na bazie nowej 
ordynacji wyborczej, miała to być, jak 
wszędzie,  lepsza zmiana. Jak więc to 
się ma do powagi wyborów i autoryte-
tu obwodowych komisji wyborczych, 
np. w Bielawie? 

Również nie będę polemizował z po-
dzielonymi  opiniami  o tym kto już  
wygrał te wybory samorządowe, bo 
pisząc ten felieton nie znam jeszcze 
wyników wyborów w drugiej turze 4 
listopada2018 roku. 

Wiadomo już , że w powiecie dzierżo-
niowskim będą cztery dogrywki o fotel 
burmistrza i wójta. Mieszkańcy Biela-
wy, Piławy Górnej, Niemczy i Łagiewnik 
jeszcze raz pójdą do wyborów, bo nie 
nastąpiło rozstrzygnięcie w pierwszej 
turze. 

Największe emocje wywołuje zupełnie 
niepotrzebna negatywna kampania 
wyborcza w  Bielawie prowadzona 
przez  Komitet  Wyborczy  Wyborców 
Piotra Łyżwy „Sukces dla Bielawy”.

Nie pamiętam, aby kiedykolwiek tak 
prowadzona kampania   w wyborach 
samorządowych  przyniosła całkowi-

ty sukces wyborczy. Gdy w kampanii 
samorządowej ktoś stosuje takie me-
tody, jak: szczucie, ubliżanie, kłama-
nie, obrażanie, zrywanie bilbordów 
kandydata z przeciwnego obozu, to 
bywa tak, że jest to początek końca dla 
kandydata, który posługuje się takimi 
metodami. Osiąga się takim zachowa-
niem  odwrotny skutek od zamierzone-
go, bo wywołuje u wielu wewnętrzny 
opór przed nieetycznym działaniem 
,a przede wszystkim pozostawia  nie-
smak. Wyborcy nie lubią hałaśliwych, 
krzyczących głosów wydobywających 
się z samochodowej tuby propagan-
dowej, niesympatycznych zachowań w 
trakcie kampanii samorządowej.

Nie znając wyników wyborów w dru-
giej turze , jestem przekonany, że 
burmistrzem Bielawy dla dobra nasze-
go  miasta  zostanie wybrany Andrzej 
Hordyj, bezpartyjny samorządowiec, 

doświadczony ekonomista.

Nie przeszkadza SLD , że jest to bez-
partyjny kandydat, bo to jest nasz kan-
dydat popierany  między innymi  przez 
członków , sympatyków i zwolenników 
lewicy, których w Bielawie nie brakuje 
.Wierzymy , że w wyniku głosowania 
przez mieszkańców Bielawy  na An-
drzeja Hordyja, również  dzięki  od-
danym  głosom na niego przez  SLD  
powierzone zostanie zarządzanie mia-
stem na okres 5 lat osobie kompetent-
nej. 

Ponadto moimi faworytami w II turze 
wyborów są : w Piławie Górnej  Krzysz-
tof Chudyk , w Niemczy Jarosław Wę-
głowski , a w Łagiewnikach również  
Jarosław  - Tyniec. Trzymam za nich 
kciuki, chciałbym aby odnieśli sukces.

Gdy ten felieton ukaże się w dzisiej-
szym wydaniu w DDZ 24.EU, będzie już 
wiadomo, czy moi faworyci zwyciężyli 
w walce o fotel burmistrza , wójta, czy 
też nie, czy nadszedł już czas na ich na-
stępców , czy jeszcze nie. Znane będą 
już wszystkie wyniki w wyborach sa-
morządowych w 2018 roku.

Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie i 
przekonamy się wtedy, jak społeczeń-
stwo w pozostałych miastach i gmi-
nach w powiecie dzierżoniowskim my-
śli , czego  pragnie i przez kogo chce 
być zarządzane.

A jeżeli wyniki wyborów okażą się 
nie po naszej myśli, to trzeba będzie 
uszanować wszystkie wyniki wyborów 
przyjąć je z pokorą a z otrzymanej lek-
cji  wyciągnąć wnioski na przyszłość 
,aby więcej tych samych błędów nie 
popełnić , tak jak to właśnie uczynił  
Sojusz Lewicy Demokratycznej  po 

obecnych wyborach samorządowych.

Należy jednak podchodzić do osią-
gniętego wyniku SLD Lewica Razem 
w sposób obiektywny, osobiście spo-
dziewałem się jednak lepszego wyniku 
wyborczego, chociaż mogło być lepiej, 
ale mogło też  być  jeszcze gorzej.

Niektórzy twierdzą , że słaby wynik 
wyborów samorządowych dla SLD nie 
jest ostatecznie taki zły, jaki mógłby się 
wydawać. Ale nie wolno udawać, że nic 
się nie stało. SLD jest poobijany, trafio-
ny ale jeszcze nie liczony i nie ma co się 
na to obrażać.

6,7 procent to realny a nie sondażo-
wy wynik wyborczy. Na dwa miesiące 
przed wyborami wynik sondażowy 
wynosił od 3 do 4 procent. Na dziś 
osiągnięty wynik wyborczy daje SLD 
czwarte miejsce po PiS, KO i PSL-u 
.Udało się wprowadzić 11 radnych do 
sejmiku województw .Jest to dobra za-
liczka, ale tylko zaliczka na następne, 
przyszłoroczne wybory, aby wrócić do 
Sejmu. Przy takich wynikach w wybo-
rach do Sejmu mielibyśmy 25 posłów 
i jest szansa powrotu do grona partii 
parlamentarnych.

Martwi mnie, jako sekretarza Rady Po-
wiatowej SLD w Dzierżoniowie, ciągły 
zjazd lewicy po równi pochyłej i marny 
wynik wyborczy. Poszliśmy jako lewa 
strona do wyborów podzielona, skłó-
cona i bez nowych nośnych haseł. Sto-
warzyszenia  kobiece kolejny już raz 
nie potrafiły wejść w takie koalicje, w 
których by miały swoje przedstawiciel-
ki w samorządach.

Prawdą jest, że w porównaniu do in-
nych partii SLD stracił o wiele mniej, 
ale nic nam to nie daje i jest to mar-
ne pocieszenie. Partia Razem i Zieloni 
miały iść do wyborów razem z nami, 
ale poszły osobno. Oczekiwany sen o 
dobrym wyniku wyborczym przy roz-
proszonych kandydatach lewicy nie 
potwierdził się.

Podsumowując wyniki wszystkich le-
wicowych komitetów, które startowały 
w tegorocznych wyborach samorządo-
wych to SLD zdobyło 1 100 000 głosów, 
Partia Razem zdobyła  250 000 głosów, 
Partia Zieloni zdobyła 170 000 głosów. 
Łącznie elektorat lewicy to ponad 1 
500 000 wyborców. Pokazuje to, że 
naszych wyborców jest tyle, że w przy-
szłych wyborach parlamentarnych SLD 
Lewica Razem przekracza próg wybor-
czy.

Nikt nie powie ,że w kraju elektora-
tu lewicowego nie ma, tylko trzeba 
wspólnie stworzyć jeden blok. Czy 
lewica siądzie wreszcie do jednego 
wspólnego stołu ? Mówi się ,że w poli-
tyce niczego nie da się przewidzieć ,ale 
chciałbym dożyć ,aby lewica dogadała 
się we własnym gronie. Czy doczekam 
się tego, nie wiem , ale pozostała mi 
tylko wiara ,że tak się stanie.

Koalicja programowa wydaje się dziś 
koniecznością. Lewica powinna wy-
walczyć w przyszłym Sejmie RP swą 
reprezentację.

Na dziś jeszcze większa polaryza-
cja sceny politycznej oraz wysoka 
frekwencja spowodowała, iż liczba 
radnych SLD Lewica Razem spadła. 
W 2014 roku nasz komitet wyborczy 
uzyskał ponad 1,2 mln głosów, w 2018 

roku zdobyliśmy poparcie 1 miliona 
100 tysięcy osób, zrobione to zostało 
pracą ludzi a nie siłą pieniądza.

Obecnie jednak bez pieniędzy nie da 
się prowadzić żadnej kampanii. Ludzie 
pracowali ciężko w powiecie dzierżo-
niowskim, stworzyli listy w miastach 
w powiecie i do Sejmiku, a sukcesów 
brak, bo jedynie Robert Czajkowski z 
Bielawy reprezentował będzie SLD w 
Radzie Powiatu dzierżoniowskiego. 
Okazało się, że ponad 6 - procentowe 
poparcie to jednak za mało.

Ale walczymy dalej o powrót do parla-
mentu i możliwość utworzenia klubu 
parlamentarnego. SLD zmiażdżyła me-
toda liczenia głosów  DHondta, podział 
na scenę dwupartyjną, są to koszty 
demokracji, które należy płacić. Te za-
sady, jak na ironię losu, zostały stwo-
rzone przez SLD, dały po prostu takie 
efekty, że zmalały szanse ugrupowań 
lewicowych, PSL, Kukiz 15 i radykalnej 
prawicy.

Zbliżają się wybory europejskie i par-
lamentarne ,dlatego SLD będzie ape-
lował do wszystkich struktur po lewej 
stronie o stworzenie jednego bloku. 
Będzie to podstawowy kierunek. Nie 
wiadomo, czy się to uda, ale próbo-
wać trzeba, bo jest to jedna z szans na 
wspólną współpracę  -  budowę koali-
cji Lewica Razem + kolejni sojusznicy, 
która może stać się ośrodkiem tworzą-
cym zjednoczoną, nowoczesną polska 
lewicę.

SLD pokazało już, że potrafi porzucić 
swój szyld i pójść z Zielonymi, Partią 

Pracy, PPS-em. Może nawet Partia Ra-
zem pójdzie w przyszłym roku razem 
z nami ? Należy przemyśleć drogę 
polskiej lewicy w najbliższym czasie. 
Refleksja jest taka, że to dla lewicy jest 
ostatni moment. Lewica w Polsce znaj-
duje się w najtrudniejszym historycz-
nym momencie po 1989 roku. Czeka 
ją długi marsz, który wymagać będzie 
gigantycznej pracy organizacyjnej i in-
telektualnej.

Martwi sprawa, że SLD nie potrafi przy-
ciągnąć do siebie młodzieży, która jest 
dziś niemal wyłącznie prawicowa, bo 
władza w kraju jest w rękach PiS lub 
młodzi nie chcą angażować się w spra-
wy polityczne. Gdy nie zadba się o  to, 
by zdobyć zaufanie młodych ludzi, to 
elektorat SLD umrze śmiercią natural-
ną.

 Dziś młodzież nie jest przyszłością le-
wicy, są nią tylko starsi wyborcy. To  o 
nich właśnie powinno się w pierwszej 
kolejności zabiegać, aby nie stracić 
tego najcenniejszego żelaznego elek-
toratu  i o tym nigdy SLD nie może za-
pomnieć.

Szanowny Czytelniku !
Podjąłem decyzję , że wraz  z za-
kończeniem 2018 roku  również  
i  ja zakończę swoją dwuletnią  
rolę  felietonisty na łamach DDZ 
24. EU. Powoli nadchodzi  czas, 
kiedy będę żegnał się z moimi 
Czytelnikami. O motywach pod-
jętej  mojej  decyzji  poinformuję  
w następnym felietonie.

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

SLD dziękuje wszystkim Tym, którzy oddali głos na listę kandydatów 
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem w powiecie 

dzierżoniowskim. Dziękujemy również  za każdy z miliona stu tysięcy 
głosów oddanych w kraju na listy koalicji SLD Lewica Razem. Serdecznie 

dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos w okręgu Nr 2 w wyborach 
do Rady Miasta Bielawa i na moją żonę  Lidię kandydującą do Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego. 

Raport
policyjny

Podsumowanie akcji „Znicz 
2018”

Policjanci podsumowali działa-
nia przeprowadzone pod kryp-
tonimem „Znicz 2018”

W przeprowadzonych działa-
niach trwających od 31 paź-
dziernika do 4 listopada 2018r., 
pełnionych było 48 służb dzier-
żoniowskiej drogówki. Do 
działań wykorzystano także 
policjantów innych wydziałów, 
którzy pełnili kolejne 168 służ-
by. W przeciągu 5 dni doszło 
do jednego wypadku drogo-
wego, gdzie obrażenia odnio-
sło 12-letnie dziecko. W czasie 
trwania akcji było też 16 kolizji 
drogowych, gdzie uczestnicy 
nie ponieśli poważnych obra-
żeń. Policjanci nie ujawnili nie-
trzeźwych kierujących i prze-
kroczeń prędkości o ponad 50 
km/h w terenie zabudowanym. 
Świadczy to o odpowiedzial-
ności kierowców naszego po-
wiatu. Mimo zakończenia akcji 
apelujemy o rozwagę na dro-
dze i stosowanie się do obowią-
zujących przepisów.

Zdarzenia drogowe
Przed 17:00, 2 listopada, na 
skrzyżowaniu ulic Strumyko-
wej i Osadniczej w Dzierżonio-
wie doszło do zdarzenia dro-
gowego. Kierujący fordem 34 
– letni mężczyzna, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 62 
letniemu kierowcy mercedesa, 
doprowadzając do zderzenia 
bocznego. Nikt nie doznał po-
ważnych obrażeń, a na sprawcę 
nałożono mandat karny.

3 listopada przed 22:00 w Bie-
lawie na ul. Ostroszowickiej do-
szło do wypadku drogowego. 
Kierujący peugeotem 64-letni 
mężczyzna, podczas wykony-
wania manewru zawracania, nie 
zachował należytej ostrożności 
i wyjeżdżając z zatoki autobu-
sowej, nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo 
poruszającej się drogą kierują-
cej samochodem volkswagen 
34-latce, co doprowadziło do 
zderzenia pojazdów. Urazu krę-
gosłupa doznała pasażerka 
volkswagena, która została ho-
spitalizowana. Postępowanie w 
tej sprawie prowadzą bielawscy 
dochodzeniowcy.

Tuż po północy, 5 listopada, 
dzierżoniowscy policjanci za-
trzymali do kontroli bmw. W 
trakcie czynności zachowanie 
kierującego wzbudziło wątpli-
wości policjantów, co do jego 
stanu trzeźwości. Ich przypusz-
czenia niestety się potwierdzi-
ły. Dwukrotnie przebadano kie-
rowcę na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Pierw-
sze badanie wykazało 1,09 pro-
mila a drugie 1 promil.

Teraz za kierowanie w stanie 
nietrzeźwym grozi mężczyźnie 
kara do 2 lat pozbawienia wol-
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Andrzej Hordyj w Bielawie, Krzysztof 
Chudyk w Piławie, Jarosław Węgłowski 
w Niemczy i Jarosław Tyniec w Łagiewni-
kach – to nowi włodarze, którzy zostali 
wybranie na 5-letnią kadencję. Co się 
zmieni w gminach pod nowymi rządami?
Jak podaje Państwowa Komisja Wybor-
cza, zwycięzcą drugiej tury wyborów w 
Bielawie został Andrzej Hordyj. W wy-
ścigu do fotela burmistrza uzyskał 5600 
głosów, czyli 55,45% wszystkich waż-
nych głosów. Piotr Łyżwa, którego ka-
dencja (pierwsza i ostatnia) potrwa do 16 
listopada, uzyskał 4499 głosów (44,55%). 
Andrzej Hordyj wraca do bielawskiego 
urzędu. Był tu wiceburmistrzem za cza-
sów Ryszarda Dźwiniela, czyli przez 10 
lat. To ekonomista z doktoratem, specja-
lizujący się w finansach przedsiębiorstw, 

urzędnik, samorządowiec, nauczyciel 
akademicki. Przez ostatnie 4 lata zniknął 
z zycia publicznego w Bielawie. W 2014 
roku został wicewójtem gminy Nowa 
Ruda, z której to funkcji został odwoła-
ny 31 sierpnia 2015. W tym samym roku 
startował do senatu z ramienia JOW 
Bezpartyjnych, zajmując 3. miejsce. Co 
się zmieni w Bielawie? Na pewno należy 
spodziewać się roszad personalnych, nie 
tylko w urzędzie. Czy coś jeszcze?
Zmiana władzy nastąpi również w Pi-
ławie Górnej. Tu, po 12 latach niepo-
dzielnych rządów, Zuzanna Bielawska, 
opuszcza fotel burmistrza miasta. Na 
jej miejscu zasiądzie 56-letni Krzysz-
tof Chudyk. Nowy włodarz gminy 
zdobył 1570 głosów (62,01%), a jego 
przeciwniczka 962 (37,99%). Kim jest 
nowy włodarz Piławy? Krzysztof Chu-

dyk ma 56 lat. W Piławie Górnej mieszka 
od 30 lat. Ukończył Akademię Rolniczą 
we Wrocławiu, ma dyplomy studiów po-
dyplomowych na 5 kierunkach: pedago-
giczne, zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, zarządzania finansami i bankowość, 
nowoczesne technologie produkcji w 
przedsiębiorstwach rolnych, administra-
cja i gospodarka samorządowa. W pracy 
zawodowej specjalizuje się w zarządza-
niu i restrukturyzacji wielkoobszarowych 
rolniczych spółek Skarbu Państwa. 3 lata 
zarządzał spółką Skarbu Państwa w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, a 26 
lat przepracował w Ośrodku Hodowli Za-
rodowej w Przerzeczynie.
Po bitwie w drugiej turze jest także 
zmiana w Niemczy. Szefem gminy zo-
stał 55-letni Jarosław Węgłowski, który 
przez 30 lat mieszkał w USA. Do Polski 

wrócił 5 lat temu, kiedy otrzymał propo-
zycję przejęcia firmy Galicja w Niemczy.  
Osiedlił się w Kietlinie i zaczął prowadzić 
przedsiębiorstwo, które produkuje wę-
dliny. W 2015 roku został sołtysem wsi 
Kietlin.  Jego przeciwnikiem była 40-let-
nia Monika Szymańska-Śledź (wykształ-
cenie wyższe), obecna przewodnicząca 
Rady Miejskiej Niemczy.
Drugą turę wyborów w gminie Łagiew-
niki wygrał Jarosław Tyniec (52 lata). 
Zdobył 1721 głosów (59.82%).  Jego 
konkurent, Artur Szczurkowski (42 lata), 
uzyskał 1156 głosów (40,18%). Tyniec to 
doświadczony samorządowiec. . W pra-
cę samorządową jest zaangażowany od 
20 lat, nieprzerwanie przez 5 kadencji. 
W bieżącej kadencji rady pełnił funkcję 
członka zarządu powiatu dzierżoniow-
skiego. Od 1989 roku waz z żoną Wio-
lettą prowadzi działalność gospodarczą 
– piekarnię.

(PXL)

Nowa władza, nowe porządki?
Zmiana na fotelach burmistrza w Bielawie, Niemczy, Piławie Górnej i w gminie Łagiewniki

Ten artykuł raczej jest konsekwencją tego, o 
czym już wcześniej w kilku felietonach pisałem. 
Wybory, a teraz już hasło – koniec wyborów. 
Kampania wyborcza, przegrani, wygrani, wycią-
ganie wniosków i szukanie winnych, wstępne 
założenia taktyki na całe, długie pięć lat i per-
spektywa wyborów samorządowych w 2023 
roku. Coraz większe zniechęcenie tych wybor-
ców, którzy oczekują zmian, jakiejś normalności, 
w sytuacji, gdy do samorządów wchodzą spraw-
dzeni ludzie z zamierzchłych systemów, którzy 
przechrzcili się na niezależnych, zakamuflowali, 
przyczaili, czekali na okazję. 
Taka okazja niewątpliwie wytworzyła się w Bie-
lawie w mijającej kadencji i nie bezpodstawne 
są twierdzenia, że zmiana nastąpiła na życzenie 
samych najbardziej zainteresowanych, a więc 
burmistrza Piotra Łyżwy i jego zastępcy Witolda 
Marka Runowicza. Tak wcale nie musiało się stać, 
żeby doktor Andrzej Hordyj ze swoimi spraw-
dzonymi przed laty ludźmi otrzymał mandat za-
rządzania Bielawą. Takie są jednak fakty i trzeba 
się z tym liczyć, i to uszanować.
Ja gratuluję panu doktorowi Andrzejowi Hor-
dyjowi wygranej i życzę dobrych pomysłów na 
Bielawę, takich, które wszyscy będą skłonni za-
akceptować. Choć przypuszczam, że łatwo nie 
będzie, to widzę szansę na współpracę wielu, 
przy umiejętnie poprowadzonej polityce kadro-
wej. 

To takie moje pobożne życzenia, bo Bielawie za-
wsze DOBRZE ŻYCZĘ. 
Zmian burmistrzów nie było w ościennych mia-
stach Bielawy – Dzierżoniowie i Pieszycach. Tak 
zdecydowali mieszkańcy. Nawet nie było tam 
zbytniego entuzjazmu w kampanii wyborczej. 
Wydaje mi się, że wyborcy ciągle patrzą na kan-
dydatów do samorządu nie przez pryzmat partii 
czy jakiegoś ugrupowania, ale mając na uwadze 
osobistą znajomość i sympatię. Wyborcy w mi-
nimalnym wymiarze przygotowują się do wybo-
rów i potem najczęściej strzelają, a i nierzadko 
oddają głosy nieważne. Pomijam tu tak zwany 
twardy elektorat, który zawsze głosuje w ciemno 
bez analizy zaistniałej sytuacji politycznej i przy 
totalnej ignorancji uwarunkowań gospodar-
czych. 
Wybory dla niektórych są też wyśmienitą lekcją 
pokory. Po przegranej musi nastąpić czas reflek-
sji, spojrzenia wstecz – co nie zadziałało i jakie 
popełniło się błędy. Oczywiście na wnioski jest 
już za późno, a i szanse na przyszłość są już stra-
cone bezpowrotnie. 
Nasuwa mi się też smutna refleksja po tych wy-
borach, że wyborcy przez niektórych kandyda-
tów zostali z premedytacją oszukani. Mam tu 
na myśli tych, którzy przez cztery lata wozili się 
i niczego oprócz bezwiednego podnoszenia rąk 
na sesjach i komisjach nie zrobili. Bycie radnym 
dla takich, to dodatkowy dochód z diet i korzy-

stanie z prestiżu bycia radnym dla samego bycia. 
Takich radnych ponownie też wybraliśmy. Będą 
już wkrótce przysięgać na dobro miast i wsi, i 
głośno mówić – Tak mi dopomóż Bóg! I za pięć 
lat znów zrobią wszystko, aby móc w kolejnej ka-
dencji przysięgać. 
W Bielawie na jedno miejsce radnego przypa-
dało dziesięciu kandydatów. Bardzo duża kon-
kurencja. Całkowitą klęskę poniosły listy SLD i 
wizerunkowej radnej, i jednocześnie przewod-
niczącej Rady, pani Marty Masyk. Na tych listach 
było wielu kompetentnych kandydatów do 
Rady Miejskiej, którzy przy ordynacji Jednooso-
bowych Mandatów Wyborczych (JOW) z powo-
dzeniem do Rady by weszło. 
Mam szacunek do kandydatów z listy SLD, że 
jako jedyni w Bielawie stricte partyjni samodziel-
nie przystąpili do walki o mandaty. Jak wiemy i 
jak się okazało, zakamuflowane partyjne prze-
chrzty na niezależnych samorządowców i ucieki-
nierzy mieli większe szanse, aby mandat radne-
go otrzymać, niż tkwiąc w szeregach SLD czy w 
Klubie Radnych Ponad Podziałami. 
Jako mieszkańcy czekamy na inicjatywy burmi-
strzów, wójtów, radnych. Może wśród nich tym 
razem znajdzie się ktoś ludzki, taki do ludzi, żeby 
chciał porozmawiać, wysłuchać, zainteresować 
się tym, co mieszkańców nurtuje i co pragnęliby 
zmienić, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło 
się dostatniej. Czy znów spotkamy się z ignoran-

cją i dyletanctwem tych, którzy powinni służyć, 
a nie nabijać sobie portfela państwową kasą na 
samorządowych stanowiskach, zmieniać samo-
chody i budować domy dla siebie i najbliższej ro-
dziny, skoro jest okazja wyszarpać całkiem niezły 
grosz? Wiadomo – nagrody, premie, wycieczki 
służbowe, podwyżki i inne granty. 
To jest zatrważające, że politycy, ci wysoko po-
stawieni i ci szaraczkowi w takich miastach jak 
nasze, nie ponoszą za swoje działania żadnej 
odpowiedzialności oprócz tak zwanej odpowie-
dzialności politycznej, z której szczerze się śmie-
ją.  Ich działania ewentualnie zweryfikują kolejne 
wybory nierzadko przez zmanipulowanych wy-
borców. Takie są uroki naszej demokracji. 
Czy warto jednak o tym pisać, skoro uczciwość 
i normalność normalnie nie są w cenie? Czy 
warto, gdy standardem staje się wyrafinowa-
na kalkulacja i osiągnięcie politycznego celu za 
wszelką cenę, nawet za cenę poniżenia innych i 
samego siebie?
Uważam, że warto, bo choć dziwny jest ten świat, 
to przecież zginąć nie może, gdy dobro przez zło 
przebijać się będzie i znajdą się ludzie, którzy 
będą dobru i normalności hołdować, a nie nagi-
nać do złego, a złu przeciwstawiać się odważnie i 
z całą stanowczością.

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  I po wyborach Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki
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ności, wysoka grzywna oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów 
nawet do 15 lat. Apelujemy o 
rozwagę, gdyż jazda w takim 
stanie stanowi realne zagro-
żenie dla życia lub zdrowia sa-
mego kierującego, jak i innych 
uczestników ruchu!

Wzorowy Senior 
w Roztoczniku

28 października 2018 roku w 
Roztoczniku odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Seniora, 
w której udział  wzięli również 
dzierżoniowscy policjanci. 
Spotkanie z osobami starszymi 
podczas ich Święta było wspa-
niałą okazją do przeprowadze-
nia działalności profilaktycz-
nej.

Dzierżoniowska Komenda Po-
wiatowa Policji realizuje szereg 
akcji i działań profilaktycznych 
skierowanych do różnych od-
biorców. Wśród nich jest wo-
jewódzki Program  WZOROWY 
SENIOR, którego celem jest 
ograniczenie przestępstw na 
szkodę osób starszych, samot-
nych i schorowanych. W trak-
cie spotkania w Roztoczniku 
zaprezentowano metody dzia-
łania sprawców, a także zachę-
cono do zainstalowania w tele-
fonie Aplikacji BLISKO, dzięki 
której możliwe jest otrzymywa-
nie powiadomień po każdym 
zaistniałym oszustwie, bądź 
próbie oszustwa na seniorach. 
Policjanci podczas prezenta-
cji multimedialnej wskazywali 
również jak istotne są w życiu 
relacje rodzinne, zrozumienie i 
wzajemna pomoc.

Po prelekcji rozdano ulotki 
„Kochana Babciu, Najdroższy 
Dziadku…NIE DAJ SIĘ OSZU-
KAĆ”, a także pozyskane od 
Fundacji Kubuś Karty SOS – in-
strukcje udzielania pierwszej 
pomocy.

Kolejni kierowcy przekroczyli 
prędkość i stracili prawo 

jazdy. Rekordzista 
przekroczył dozwoloną 

prędkość o 70 km/h!

Policjanci ruchu drogowego re-
alizując działania „Bezpieczny 
Powiat Dzierżoniowski” tylko w 
ciągu jednego dnia zatrzymali 
prawo jazdy trzem kierowcom. 
Zatrzymanie dokumentów 
związane było z przekrocze-
niem dozwolonej prędkości w 
terenie zabudowanym o więcej 
niż 50 km/h. Pamiętajmy, że 
nadmierna prędkość szczegól-
nie w terenie zabudowanym 
powoduje duże zagrożenie w 
ruchu drogowym.

Popełnione wykroczenia mia-
ły miejsce 24. października, w 
miejscowości Ratajno, gdzie 

Raport
policyjny 70-lat Liceum Ogólnokształcącego im.Bolesława Chrobrego w Bielawie!

VI Zjazd Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bole-
sława Chrobrego przeszedł już 
do historii. Główne uroczysto-
ści 70-lecia szkoły odbyły się 
26 oraz 27 października 2018r.i 
zgromadziły kilkuset uczestni-
ków - absolwentów, pracowni-
ków szkoły, uczniów oraz gości.  
Obchody zainaugurowała Msza 
Święta w kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny pod 
przewodnictwem księdza prałata 
Stanisława Chomiaka. Euchary-
stię koncelebrowali księża - ab-
solwenci i pracownicy szkoły: Ja-
cek Froniewski, Jacek Wostowski, 
Kamil Pawlik i Karol Tyrcha. Nad 
oprawą muzyczną czuwał ks. Łu-
kasz Kopczyński. Podczas liturgii 
miało miejsce doniosłe wyda-
rzenie - poświęcenie nowego 
sztandaru szkoły. Po zakończonej 
mszy jej uczestnicy,przy dźwię-
kach Bielawskiej Orkiestry Dętej, 
przemaszerowali do Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki, gdzie 
miała miejsce część oficjalna ob-
chodów. 
Jej ważnym punktem było prze-

kazanie przez fundatorów, na ręce 
pani dyrektor oraz młodzieży, no-
wego sztandaru. Dotychczasowy, 
zasłużony sztandar, który repre-
zentował szkołę na wszystkich 
ważnych uroczystościach od 1961 
roku, został pożegnany gromkimi 
brawami. Jubileusz świętowa-
li z nami przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, 
przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych instytucji, a także dyrektorzy 
placówek oświatowych Bielawy i 
Dzierżoniowa. Nie zabrakło więc 
pięknych, wzruszających przemó-
wień, gratulacji, kwiatów, podzię-
kowań i słów uznania dla Szanow-
nej Jubilatki. Z wielką radością, 
przy burzy oklasków, przywitano 
nauczycieli emerytów oraz by-
łych dyrektorów i pracowników 
szkoły. Bardzo miłym akcentem 
było wręczenie statuetek honoro-
wym przyjaciołom szkoły - Kindze 
Kowalczyk i Dominikowi Ostrow-
skiemu.
W kolejnej części uroczystości 
prowadzący - Małgorzata Mo-
rańda i Wojciech Janicki - zabrali 
wszystkich w niezwykłą podróż 

w czasie - od początku istnienia 
szkoły do współczesności. Kilka 
dekad wspomnień opatrzonych 
było wizualizacjami szkolnych 
kronik, archiwalnymi zdjęciami 
oraz muzyką sprzed lat. Piosenki 
Elvisa Presleya, Zbigniewa Kurty-
cza, Kasi Sobczyk, Abby i zespołu 
Maanam, w wykonaniu uczniów 
oraz absolwentów, pomogły od-
tworzyć atmosferę tamtych lat. 
Całości dopełnił film w reżyserii 
Kingi Kowalczyk - fragmenty wy-
wiadów z absolwentami ułożone 
w niezwykłą, wzruszającą opo-
wieść o szkole, nauczycielach, 
przyjaźni i …miłości. Trudno było 
ukryć wzruszenie. W sobotę 27 
października budynek szkoły po-
nownie rozbrzmiewał głosami 
swoich dawnych uczniów i na-
uczycieli. Była okazja do wspo-
mnień, rozmów z dawnymi wy-
chowawcami, nauczycielami, a 
także koleżankami i kolegami ze 
szkolnej ławy. Można było odwie-
dzić przygotowaną przez uczniów 
oraz nauczycieli galerię zdjęć, 
obejrzeć kroniki szkoły, wpisać 
się do księgi pamiątkowej. W tym 

czasie na korytarzach panowała 
naprawdę radosna atmosfera, a 
powitaniom, uściskom i opowie-
ściom nie było końca. Wielkim 
powodzeniem cieszyła się „ścian-
ka Chrobrego”, na tle której pozo-
wano do pamiątkowych zdjęć. 
Zwieńczeniem obchodów 70-le-
cia liceum był sobotni Bal Absol-
wenta w Villi Bergera w Dzierżo-
niowie.
Jubileuszowe Post Scriptum -
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy zechcieli przybyć na 
nasze jubileuszowe uroczystości. 
Dziękujemy absolwentom naszej 
szkoły, wszystkim byłym pracow-
nikom i dyrektorom, Dziękujemy 
gościom, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością. Dziękujemy za 
wszystkie listy gratulacyjne, wyra-
zy sympatii, upominki. Dziękuje-
my wszystkim darczyńcom, dzięki 
którym mogliśmy te uroczystości 
zorganizować. Dziękujemy komi-
tetowi organizacyjnemu VI Zjaz-
du Absolwentów. Ten  czas był dla 
nas wyjątkowy...

opr. LO Bielawa
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obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 50 km/h.

Pierwszy kierowca to 20 letni 
mieszkaniec powiatu dzierżo-
niowskiego, który jechał sa-
mochodem marki volkswagen, 
z prędkością 114 km/h.

Drugi kierujący około 17.30 
jechał samochodem bmw. 45 
letni mieszkaniec powiatu 
choszczeńskiego przekroczył 
prędkość o 62 km/h.

Kolejnym kierowcą nieprze-
strzegającym przepisów w tym 
samym miejscu, był 28 latek ja-
dący renault. Tuż po 18:00 je-
chał z prędkością 120 km/h, tj.

o 70 km/h większą niż było do-
zwolone.

W związku z popełnionymi 
wykroczeniami policjanci na-
łożyli na kierujących grzywny 
w formie mandatów oraz 10 
punktów karnych. Zgodnie z 
przepisami, kierowcy muszą 
„pożegnać” się również z pra-
wem jazdy, które mogą odzy-
skać dopiero po 3 miesiącach.

Przypominamy, że jeśli kierow-
ca mimo zatrzymanego prawa 
jazdy dalej będzie prowadzić 
pojazdy bez uprawnień, okres 
ten przedłuży się do sześciu 
miesięcy, a kolejna „wpadka” 
bez prawa jazdy, zakończy się 
cofnięciem uprawnień i ko-
niecznością ponownego zda-
wania egzaminu.

Uczniowie z dzierżoniowskiej 
Szkoły Podstawowej 

nr 5 z wizytą w Komendzie 
Powiatowej Policji

22. października dzierżoniow-
scy policjanci gościli uczniów 
klasy II, ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Bohaterów Westerplat-
te. Uśmiechy dzieci powodo-
wały radość u funkcjonariuszy, 
więc wizytę można uznać za 
bardzo udaną.

Do Komendy Powiatowej Po-
licji zawitały w poniedziałek 
drugoklasiści z dzierżoniow-
skiej „piątki”. Uczniowie mieli 
możliwość zwiedzenia gma-
chu przy ul. Ząbkowickiej, 
przyjrzenia się pracy, a także 
obejrzenia elementów umun-
durowania i wyposażenia po-
licjantów. Pociechy zaszczy-
ciły swoją obecnością panią 
komendant i na pewien czas 
opanowały gabinet. Wyciecz-
ka miała charakter edukacyjny. 
W trakcie rozmowy z dziećmi 
przypomniano zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym 
i wpływie posiadania elemen-
tów odblaskowych na bez-
pieczeństwo. Każdy uczestnik 
wycieczki otrzymał odblask 
fundacji „Kubuś”, aby móc go 
przypiąć do odzieży, lub tor-
nistra. Mali goście robili sobie 
odciski palców, ale najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szył się samochód służbowy 
gdzie była możliwość włącze-

Raport
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W sobotę 13 października odbyła się 
druga w tym roku uroczystość związana 
z obchodami Złotych Godów, a wzięło 
w niej udział 29 par małżeńskich. Wy-
darzenie rozpoczęło się uroczystą mszą 
świętą w kościele pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Druga część obchodów miała miejsce w 
Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsię-
biorczości. 

Tego dnia medale dla jubilatów nadane 
przez Prezydenta RP wręczył burmistrz 
Bielawy Piotr Łyżwa. Ponadto specjalnie 
dla uhonorowanych par małżeńskich i 
ich rodzin, z przepięknym programem 
artystycznym wystąpił Zespół Pieśni i 
Tańca „Poloneziaki”. 

UM BIELAWA

50 lat razem! 
Złote Gody dla 29 par małżeńskich



Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu 11

dd
z2

4.
eu



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

Raport
policyjny

nia tak zwanych „kogutów” i 
pokaz umiejętności psa służ-
bowego.

Tego typu wycieczki są dużym 
przeżyciem dla najmłodszych, 
które z podziwem patrzą na 
policjantów, ale i funkcjonariu-
szy napawa duma z racji peł-
nionej służby.

W miniony weekend 
policjanci zatrzymali dwie 

osoby, które posiadały przy 
sobie narkotyki.

Mimo tego, że policjanci zwal-
czają przestępczość narkoty-
kową, zabezpieczają znaczne 
ilości substancji psychoaktyw-
nych, w dalszym ciągu zatrzy-
mywane są osoby, będące w 
ich posiadaniu.

Funkcjonariusze policji z po-
wiatu dzierżoniowskiego w 
miniony weekend zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy posia-
dali przy sobie narkotyki.

Pierwszy wpadł 30 latek. 19. 
października dzierżoniowscy 
policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który posiadał amfetami-
nę i tak zwane „dopalacze”.

Dwa dni później mundurowi 
zatrzymali w Dzierżoniowie 
38-letniego mężczyznę, któ-
ry posiadał przy sobie środek 
odurzający w postaci suszu 
marihuany. W trakcie przepro-
wadzanej interwencji miesz-
kaniec naszego powiatu był 
agresywny. Odpowie także za 
naruszenie nietykalności ciele-
snej funkcjonariusza.

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. Oso-
ba, która naruszy nietykalność 
cielesną policjanta naraża się 
na pozbawienie wolności do 
lat 3.

Odsłonięcie Panteonu Pamięci Narodowej
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Pieszyce nie są najbiedniejszą gminą w Polsce
PIESZYCE

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Pieszycach uchwały nr XLVIII/345/2018 z dnia 26 września 
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Tade-
usza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejsze-
go ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1405 ze zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o przystąpieniu do 
sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do 
wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, 
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do 21 dni od dnia publikacji 
niniejszego ogłoszenia.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia, nazwiska, nazwy i ad-
resu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicz-
nej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do zmian planów 
miejscowych jest Burmistrz Miasta Pieszyce.
Z niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszy-
cach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Dorota Konieczna-Enözel
Burmistrz Miasta Pieszyce

W ubiegłym roku na 1482 miejscu, a teraz 
na 1406 (na 2478) znajduje się Gmina Pie-
szyce w najnowszym rankingu najbied-
niejszych i najbogatszych gmin w Polsce. 
Tak wynika z danych Ministerstwa Finan-
sów. Z kwotą wpływów podatkowych na 
poziomie niemal 32 tys. zł na jednego 
mieszkańca najbogatszą gminą w Polsce 
pozostaje Kleszczów.
Ministerstwo Finansów opublikowało 
wskaźniki dochodów podatkowych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca dla 
poszczególnych gmin. Podstawę tych 
prognoz, służących do obliczenia tzw. ja-
nosikowego, stanowią dane o dochodach 
podatkowych gmin za 2017 r. (według 
stanu na 30 czerwca 2018 r.). Średnia kwo-
ta wpływów podatkowych na jednego 
mieszkańca w kraju to 1790,33 zł. W Gmi-
nie Pieszyce kwota ta wzrosła z 1052,62 zł/
osobę w 2017 r. do 1168,82 w aktualnym 
rankingu.
To cieszy, ale przed nami jeszcze wiele do 
zrobienia – komentuje ten fakt Dorota 
Konieczna – Enozel – burmistrz Pieszyc. 
– Widmo i hasło Pieszyc, jako najbiedniej-
szej gminy w Polsce, które nasze miasto 
otrzymało kilka lat temu, zostaje zatarte. 
Ciężko na to pracujemy każdego dnia. 
Wiele udało się zrobić, ale wiele do zro-
bienia jeszcze przed nami. Poprawiają się 
warunki życia, poprawia się postrzeganie 
Pieszyc. To proces, który trwa.
Rekordzistą pod względem dochodów 
jest gmina wiejska Kleszczów, w której na 

jednego mieszkańca przypada 31 910,49 
zł. Jest to efekt wysokich wpływów z po-
datku od nieruchomości i opłaty eksplo-
atacyjnej. Na terenie gminy zlokalizowane 
są bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów oraz największa w Polsce i Eu-
ropie elektrownia opalana węglem bru-
natnym - Elektrownia Bełchatów.
Na drugim miejscu wśród najzamożniej-
szych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. 
łódzkie). Wpływy z podatków dały jedno-
stce 8 474,42 per capita. W pierwszej trój-
ce znalazła się ponadto gmina Kobierzyce 
(woj. dolnośląskie), z dochodem w wyso-
kości 6 427,88 zł na jednego mieszkańca.
Najbiedniejszą gminą w Polsce jest Potok 
Górny, gdzie gminną kasę zasiliło 406,76 
zł w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. Wśród gmin o najniższych dochodach 
znalazły się ponadto: Przytuły w woj. pod-
laskim (436,93 zł), Lipnica Wielka w woj. 
małopolskim (454,26 zł), Rościszewo w 
woj. mazowieckim (469,99 zł), Turośl w 
woj. podlaskim (473,87 zł) oraz Kazanów 
w woj. mazowieckim (498,11 zł).

ddz24.eu
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Tymoteusz Hamera 18.10.2018    godz. 11:53   waga 4230 g.  dł. 56

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Stefan Wierdak 17.10.2018    godz. 21:30   waga 3255 g.  dł. 54 Jakub Zapalski 18.10.2018    godz. 10:20   waga 3030 g.  dł. 57

Zuzanna Łukowiak 14.10.2018    godz. 23:10   waga 3665 g.  dł. 56 Kalina Kost 21.10.2018    godz. 21:25   waga 4280 g.  dł. 61 Wojciech Sobkowiak 21.10.2018    godz. 17:35   waga 4150 g.  dł. 60

Iga Fedorowicz 05.11.2018    godz. 14:50   waga 3830 g.  dł. 58 Eliza Oberc 05.11.2018    godz. 12:34   waga 3390 g.  dł. 56 Lena Lizak 05.11.2018    godz. 20:10   waga 3290 g.  dł. 51

Kamil Szkudlarek 03.11.2018    godz. 7:25   waga 2565 g.  dł. 50 Filip Kurek 03.11.2018    godz. 20:19   waga 3790 g.  dł. 58

Nowy patron pieszyckiej szkoły - 
w hołdzie odważnym harcerzom

Trwające od pewnego czasu starania o 
nadanie Szkole Podstawowej nr 1 imie-
nia Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji 
Podziemnej wkrótce zwieńczone zostaną 
- zaplanowaną na 9 listopada br. - uroczy-
stością.
Ceremonia nadania imienia rozpocznie 
się w Centrum Kultury w Pieszycach o go-
dzinie 11.00, w piątek poprzedzający 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Kilka dni wcześniej, 4 listopada o 
godz. 10.15, w kościele pw. św. Antoniego 
odbędzie się uroczyste poświęcenie no-
wego sztandaru pieszyckiej szkoły.

Na jednym płacie sztandaru, na czerwo-
nym tle znajdzie się biały orzeł w koronie 
oraz napis „Młode serca i umysły Ojczyź-
nie”, na drugim - na zielonym tle - krzyż 
harcerski oraz nazwa szkoły.
Pieszycka Harcerska Organizacja Pod-
ziemna działała w latach 50.  i skupiała 
młodych ludzi, wiernych ideałom polskie-
go harcerstwa, nie zgadzających się na 
działania upodabniające ZHP do organi-
zacji sowieckich pionierów. Za swoją dzia-
łalność ci bardzo młodzi ludzie skazani 
zostali w styczniu 1951 roku przez komu-
nistyczny sąd na wieloletnie więzienie.
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Polecamy, bo warto!
9-11 listopada - Kalejdoskop Kultur Dolnego Śląska 
Po latach nieobecności, do kalendarza imprez wraca Kalejdoskop 
Kultur Dolnego Śląska. Z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, w tym roku skupiamy się na tradycjach ojczystych 
właśnie. Planujemy spotkania muzyczne, kulinarne i filmowe.

9 listopada zapraszamy na biesiadę z udziałem Kapeli Brodów.  To 
zespół złożony z miłośników polskiej muzyki tradycyjnej. Na re-
pertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Koncert to przewodnik w kalendarzu 
polskich świąt i obrzędów. Oprócz muzyki granej na żywo będzie 
też wodzirej, konkursy oraz degustacja dań tradycyjnej kuchni 
polskiej. Cena biletu to 40 zł. Początek koncertu o godz. 19.00

Ponadto, w ramach „Kalejdoskopu” proponujemy wyjątkowy 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca  Wałbrzych: „Wolności! Dla Ciebie 
dziś tańczę i śpiewam” 10 listopada . To folklorystyczna wizytówka 
Wałbrzycha. W zespole tańczy i śpiewa blisko 150 osób. Repertuar 
koncertowy Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” budowany jest w 
oparciu o bogactwo narodowych i regionalnych tańców: polone-
za, mazura, kujawiaka z oberkiem, krakowiaka, pieśni z różnych 
regionów Polski m.in.: Suita rzeszowska, Lachy Sądeckie, Beskid 
Śląski, Suita lubelska, pieśni i tańców górniczych i pieśni patrio-
tycznych. Początek koncertu w kinoteatrze „Zbyszek” 10 listopada 
o godz. 16.00. Bilety w cenie 10 zł.

Tegoroczna edycję imprezy  zakończy Dzień Kina Polskiego. 11 
listopada w Kinie „Zbyszek” zaplanowano projekcje trzech filmów 
o godz. 11.00 „Jowita” w reż. Janusza Morgensterna, o godz. 13.00 
„Ziemia obiecana” w reż. Andrzeja Wajdy, a o godz. 16.15 „Zimna 
woja” w reż. Pawła Pawlikowskiego. Bilety w cenie 11 zł.

9-11 listopada - warsztaty wokalne i koncert w 100.rocznicę 
odzyskania 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. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, parafia Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie, Gmina Bielawa i Miejski 
Ośrodek Kultury i Sztuki organizują w dniach 9-11 listopada br. 
II warsztaty liturgiczno-muzyczne pn. „Po Bogu – Polska”. Warsz-
taty będą miały charakter otwarty. Skierowane są do wokalistów 
zarówno profesjonalistów jak i utalentowanych amatorów. Warsz-
taty zakończy wspólny koncert uczestników wraz z profesjonalną 
orkiestrą symfoniczną, wsparty zawodową solistką w dniu Naro-
dowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Patronat Honorowy 
nad warsztatami objął Biskup Świdnicki ksiądz prof.dr.hab Ignacy 
Dec. Prowadzący: - PAWEŁ BĘBENEK - śpiewak, kompozytor, dy-
rygent, animator życia muzycznego 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, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem 
(Studium Musicae Cracoviensae, Kraków) oraz Marcinem i Janem 
Pospieszalskimi, - HUBERT KOWALSKI - wszechstronny muzyk 
prowadzący wielokierunkowe działania artystyczne. Kompozytor, 
dyrygent, producent muzyczny, kontrabasista i wokalista. Studio-
wał 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 wokalne 
śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. Od 

1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które moż-
na 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!

11 listopada – Bieg Niepodległości w Dzierżoniowie
Burmistrz Dzierżoniowa oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzier-
żoniowie zapraszają na 8. edycję Dzierżoniowskiego Biegu Nie-
podległości. W tym roku wyjątkowo, z racji przypadającej setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Bieg organizo-
wany będzie w ramach Narodowego Biegu Stulecia od Bałtyku do 
Tatr.  Start i meta usytuowane będą na dzierżoniowskim Rynku na 
wprost Ratusza (na wysokości ul. Świdnickiej). Sama trasa będzie 
natomiast wiodła ulicami: Rynek, Klasztorna, Garncarska, Przed-
mieście, Krasickiego, planty wzdłuż murów obronnych (przecina-
jące ulice: Kościelną, Ząbkowicką, Miodową), Bohaterów Getta, 
Rynek.

Długość trasy – ok. 1918 metrów

Program zawodów:

godz. 12:30 – 13:45 – zapisy w Biurze Biegu (Rynek w Dzierżonio-
wie)
godz. 14:00 – START
 godz. 14:20 – zakończenie biegu
 godz. 14:30 – losowanie nagród spośród wszystkich uczestników 
biegu

Na mecie na każdego będzie czekać gorący posiłek. Dla pierw-
szych 300 zapisanych osób przewidziano pamiątkową koszulkę, 
natomiast wszyscy zapisani uczestnicy wezmą udział w losowa-
niu nagród. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, co potwierdza własno-
ręcznym podpisem lub pisemną zgodą dostarczoną do Biura Za-
wodów.

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 za-
stąpienia efekt bezpośredniego obcowania z aktorem? „Rodzinka 
z kulturką” to cykl edukacyjny podczas którego prezentujemy 

cztery dziedziny artystyczne: teatr , muzykę, taniec i film. Zapra-
szamy do nas koniecznie całe rodziny, pokażemy spektakle te-
atralne, filmy, koncerty muzyczne i taneczne.

16 listopada - Pablopavo i Ludziki
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert Pablopavo 
i Ludziki, oraz spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.00 w sali Pegaz, a koncert o 20.00 w sali 
koncertowej. Bilety w cenie: przedsprzedaż - 37 zł, w dniu koncer-
tu - 45 zł, do nabycia w kasie Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, 
oraz na www.dok.pl.

Pablopavo nawija, nieco śpiewa i okazjonalnie gra na gitarze w 
różnych zespołach. Również komponuje i pisze teksty. Książkę też 
napisał. Pablopavo urodził się w marcu 1978 roku. W roku 1993 
założył z kolegami pierwszy zespół. Grał i śpiewał w zespołach: 
Saduba, Magara, Sedativa i Vavamuffin. Współtworzył również so-
und systemy: Zjednoczenie (istniejący do dziś) i Ba-lan.

21 listopada – 30 grudnia „Powrót nad Odrę i Bałtyk” - wysta-
wa 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 legendar-
nego artysty, satyryka i karykaturzysty - Eryka Lipińskiego, który 
wykonał plakat promujący „Wystawę Ziem Odzyskanych” we Wro-
cławiu w 1948 roku.

25 listopada - Otsochodzi w Dzierżoniowie 
Na zaproszenie dzierżoniowskiej młodzieży w Sali koncertowej 
DOK wystąpi Otsochodzi - jedna z największych nadziei polskie-
go hip-hopu. Koncert, realizowany w ramach młodzieżowego 
budżetu obywatelskiego, zaplanowano na 25 listopada. Bilety w 
przedsprzedaży kosztują jedyne 10 zł.

Młody raper posiada w dorobku podziemny debiut zatytułowany 
„7” wydany w kwietniu 2015 roku. Również w tym roku został wy-
brany Młodym Wilkiem portalu Popkiller, co wiązało się ze wzmo-
żoną aktywnością artystyczną. Wystąpił na uznanych festiwalach 
muzycznych (m.in Open’er Festival czy Hip Hop Kemp) oraz udzie-
lał się gościnnie na płytach zaprzyjaźnionych artystów (Włodi, Ra-
smentalism, VNM, The Returners, Sonar czy Flirtini).

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 pozio-
mie artystycznym zapewni fenomenalny zespół tancerzy Royal 
Lviv Ballet. Zachwycające szyte ręcznie kostiumy, choreografia, 
piękna scenografia a przede wszystkim perfekcja w wykonaniu 
sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv Ballet jest niezapomnianym 
przeżyciem dla odbiorcy. Zespół złożony z najwybitniejszych ar-
tystów kontynuujących tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baleto-
wej zaczaruje w Dzierżoniowie podczas występów 25 listopada 
o godz. 18.00.

Listopadowe propozycje TOZD
Na 9 listopada planowany jest wyjazd na koncert w Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu,   koncert „Wyzwolenie”, a 13 listo-
pada „Towarzystwo” jedzie do Muzeum Pana Tadeusza w ramach 
projektu „Świat sztuki”. W ramach wycieczki planowane są dwie 
lekcje muzealne: „By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. O 
niepodległości” oraz „Zobaczyć Soplicowo... Opowieść o Polsce 
szlacheckiej.”  Czy waga jest zapisana w DNA- odpowiedź na to 
pytanie uzyskamy podczas wykładu Joanny Grzesiak-Dynow-
skiej 15 listopada o godz. 16.00 w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury (sala konferencyjna II p.). Tydzień później w tym samym 
miejscu zaplanowano „Średniowieczne szpitale”, który popro-
wadzi Agnieszka Gola.  Kolejną porcję historii dostarczy Arnold 
Kordasiewicz, z którym będzie się można spotkać 28 listopada w 
do Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Od godz. 16.00 poznawać 
będzie można „Historię figur cynowych”. Dzień później „Towarzy-
stwo” zaprasza do DOK-u na wykład Karoli Koby „W zdrowym cie-
le – zdrowy duch”.

zapraszamy do naszych 
galerii foto na 
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Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy zwycięzcą 
w konkursie Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej!

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z 
Bielawy wraz z Spółdzielnią Socjalna Dębnianka 
– oto zwycięzcy pierwszej edycji konkursu Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Znaki 
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wrę-
czenie nagród w ramach I edycji konkursu Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Znaki 
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej odbyło 
się w środę 24 października 2018 r. podczas II 
Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej w 
Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskie-
go przy Krakowskim Przedmieściu. 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte – Bie-

lawa zwyciężyła w kategorii Przedsięwzięcie PES 
sfinansowane/współfinansowane ze środków 
zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wygrywając nagrodę specjalną w 
wysokości 10 000 zł, ufundowane przez Funda-
cję BGK im. J.K. Steczkowskiego.

Gratulacje z rąk burmistrza Piotra Łyżwy ode-
brał w piątek 26 października prezes spółdzielni: 
Jarosław Pilecki z żoną. Warto dodac, że oprócz 
samej nagrody, spółdzielnia otrzymała także vo-
ucher na udział w zagranicznej wizycie studyjnej. 

UM BIELAWA

Stołówka dla najuboższych
zmieni lokalizację

Wkrótce zmieni się lokalizacja jadłodajni dla 
najuboższych mieszkańców miasta. Prowadzo-
na przez Caritas Diecezji Świdnickiej stołówka, 
przy w wydatnym wsparciu finansowym gminy, 
z ulicy Małej zostanie przeniesiona do budynku 
Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5. 

Zakończone zostały prace remontowe w nowym 
pomieszczeniu. Koszt robót wyniósł 18 tys. i po-
kryty został ze środków gminy.
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