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Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się w Niemczy. 14 listopada około godz. 3.30, dyżurny dzier-
żoniowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że kierowca volkswagena po zatankowaniu pojazdu na stacji 
paliw w odjechał nie płacąc  za benzynę. Na miejsce natychmiast zostali wysłani policjanci, którzy otrzy-
mali numery rejestracyjne pojazdu. W trakcie dojazdu na miejsce zgłoszenia minęli się ze domniema-
nym sprawcą kradzieży. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Kierujący nie reagował na sygnały świetlne, 
dźwiękowe i łamiąc szereg przepisów uciekał ulicami Dzierżoniowa. W pewnym momencie zatrzymał 
się, jednak gdy policjantka wyszła z radiowozu, mężczyzna podjął ponownie próbę ucieczki. Zakończyła 
się ona dopiero w Piławie Górnej, gdzie mężczyzna został obezwładniony. Okazało się, że 27-letni zło-
dziej-uciekinier był kompletnie pijany. Badanie alkomatem dało wynik 2,10 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.

Pościg za pijanym złodziejem

POWIAT DZIERŻONIOWSKI
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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!

W poniedziałek, 19 listopada, podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kadencji 2018 - 
2023 ślubowanie złożyli nowi radni wyłonieni w drodze wyborów z 21 października 2018 roku. Podczas sesji 
radni dokonali także wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego. Przewodniczącym został Andrzej Jaroch z PiS, a wiceprzewodniczący to:  Andrzej Kredkowski, Marek Ob-
rębalski i Jerzy Pokój. Radni zdecydowali także o wyborze nowego 5-osobowego zarządu województwa. Na jego 
czele pozostaje pełniący te funkcję od blisko 5 lat marszałek Cezary Przybylski (Bezpartyjni Samorządowcy). 
Funkcje wicemarszałków objęli Marcin Krzyżanowski i Marcin Gwóźdź z Prawa i Sprawiedliwości a członkami 
zarządu zostali  Michał Bobowiec i Tymoteusz Myrda z Bezpartyjnych Samorządowców. To przypieczętowało ko-
alicję PiS oraz Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni idą z PiS-em

WOJEWóDZTWO

Świętowaliśmy setną rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości - zobaczcie jak

100 lat Niepodległa!



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

Bielawa

Miasto inwestuje w Jezioro Bielawskie

Widać pierwsze efekty prowadzonych 
od kilku miesięcy inwestycji na terenie 
Jeziora Bielawskiego. Na plaży wybudo-
wany został nowy drewniany pomost, 
wytyczone zostały ścieżki, w tym dla 
osób niepełnosprawnych i rodzin z wóz-
kami dla dzieci. Oprócz tego zamonto-
wane zostały lunety obserwacyjne oraz 

udźwiękowiony terminal multimedialny, 
prezentujący interaktywną mapę Jeziora 
Bielawskiego. 

Mieszkańcy i turyści będą mogli dzięki 
niemu zapoznać się z ofertą rekreacyjną 
jeziora, a także z walorami przyrodniczy-
mi. Z terminalu mogą korzystać między 

innymi osoby niewidome i niedowidzące. 
Jednocześnie trwa budowa nowej strefy 
wejściowej na teren Jeziora Bielawskiego 
wraz z budynkiem, który zawierać będzie 
szatnie, pomieszczenia dla WOPR i kasy 
biletowe (dotyczące basenu).

Zaawansowana jest również budowa 

nowej drogi dojazdowej do jeziora, od 
strony ulicy Wysokiej do ulicy Lotniczej. 
Wszystkie inwestycje prowadzone są 
dzięki pozyskanym środkom zewnętrz-
nym. Zakończenie prac powinno nastą-
pić wiosną 2019 roku.

UM BIELAWA

Zawody Taekwondo klubu SKT Tiger w Drezdenku

17 listopada zawodnicy ćwiczący w bielawskiej sekcji 
Klubu SKT Tiger, wzięli udział w zawodach Taekwon-
-do, które odbyły się w Drezdenku. Zawody były or-
ganizowane przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF. 
Były to Mistrzostwa Polski Zachodniej Taekown-do ITF. 
W zawodach startowało 390 zawodników z 17 klubów 
między innymi licząca 20 zawodników drużyna z Ukra-
iny. Bielawę reprezentowało 14 zawodników, którzy 
wywalczyli 19 medali: 7 złotych, 7 srebrnych, 5 brązo-
wych - zajmując 7 miejsce w klasyfikacji generalnej. Na 

szczególna uwagę zasługują: Kacper Sokoliński, który 
w walkach kadetów (10-12 lat) w konkurencji Semi-ho-
go pokazał swoją dynamikę i ogromne predyspozycje 
zdobywając 2 miejsce. Na drodze do finału stanęli mu 
dwaj zawodnicy z Ukrainy, z którymi zdecydowanie 
wygrał przegrywając dopiero w finale z bardziej do-
świadczonym zawodnikiem z Kalisza. 

Podobną sytuacje miała również Lena Reczuch, która 
zaprezentowała się bardzo dobrze w walkach Semi-
-hogo zdecydowanie wygrywając wszystkie pojedynki 

w drodze do finału, gdzie niestety musiała uznać wyż-
szość swojej rywalki zdobywając ostatecznie srebrny 
medal. Natomiast Nikola Kizym, zdeklasowała swoje 
rywalki zdobywając 3 złote medale, oraz tytuł naj-
lepszej juniorki. Zdobyte medale przez bielawskich 
zawodników: Kacper Sokoliński kadet - Semi-hogo 2 
miejsce, techniki specjalne 2 miejsce; Kamil Chramęga 
kadet - Semi-hogo 3 miejsce; Lena Reczuch kadetka 
- Semi-hogo 2 miejsce, techniki szybkościowe 3 miej-
sce, techniki specjalne 2 miejsce; Jakub Andrzejewski 

kadet - techniki specjalne 3 miejsce; Konrad Potocki 
junior młodszy - układy formalne 2 miejsce, techniki 
specjalne 1 miejsce, light-contact 1 miejsce; Wanessa 
Balsam juniorka młodsza - techniki specjalne 3 miej-
sce, Semi-contact 2 miejsce: Nikola Kizym juniorka - 
techniki specjalne 1 miejsce, Semi-contact 1 miejsce, 
light-contact 1 miejsce - Dorota Ożga kategoria Ma-
sters - układy formalne.

Naszym zawodnikom życzymy dalszych sukcesów 
oraz wytrwałej pracy na treningach.
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„Stoi na stacji lokomotywa …”, czyli sesja zdjęciowa 
w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie

Z okazji nadchodzącej, setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
grupa 38 uczniów z klas o profilu foto-
technicznym ZSiPKZ miała szansę poczuć 
atmosferę dawnej  Polski i  uczestniczyła 
w sesji zdjęciowej zorganizowanej na te-
renie zabytkowej lokomotywowni w Ja-
worzynie Śląskiej. W kwestii scenografii 
a także kostiumów modelek i modeli do-

minowały klimaty sprzed stu lat. Wszyscy 
uczniowie, także Ci, którzy obsługiwali 
aparaty fotograficzne, ulegli magii tego 
wyjątkowego na Dolnym Śląsku miejsca i 
wykazali się ogromną pomysłowością za-
równo w kreowaniu scenek sytuacyjnych 
jak i doborze parametrów wykorzystywa-
nego podczas pleneru profesjonalnego 
sprzętu. 

Choć ten długi dzień upłynął wszystkim 
bardzo pracowicie, a zmęczenie fizycz-
ne dało w końcu o sobie znać, to trzeba 
przyznać, że atmosfera pracy przepełnio-
na była niezwykle pozytywną energią. Ta 
ostatnia udzieliła się wszystkim, również 
opiekunom przedsięwzięcia, czyli na-
uczycielom przedmiotów fototechnicz-
nych i obróbki cyfrowej zdjęć, p. Jaro-

sławowi Florczakowi oraz p. Annie Gros 
a także p. Annie Paździorze oraz p. Sylwii 
Sołtysik – nauczycielkom towarzyszącym 
uczestnikom pleneru i dbającym o dobry 
nastrój na planie zdjęciowym. A teraz 
niech przemówią zdjęcia! 

Oprac. S. Sołtysik

UM BIELAWA
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Dzierżoniów

Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa

Dr Beata Hebzda-Sołogub, prezes Fundacji Fo-
rum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie, 
została uhonorowana ogólnopolską nagrodą 
miasta Sandomierza „Bonum Publicum” im. 
Aleksandra Patkowskiego. Nagroda jest przyzna-
wana osobom prywatnym i organizacjom poza-
rządowym, za szczególne osiągnięcia w pracy 
na rzecz własnego regionu, rozwoju i promocji 
swoich małych ojczyzn.

Dr Beata Hebzda-Sołogub od wielu lat animu-
je zdarzenia kulturalno-historyczne i literackie, 
bada i tematycznie opracowuje lokalne archiwa-
lia, angażuje się w inicjatywy służące populary-
zacji wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa kul-
turowego ziemi dzierżoniowskiej. Jest autorką 
kilkudziesięciu artykułów o tematyce regional-
nej, wydawnictw albumowych (Dzierżoniów na 
dawnej pocztówce, Cmentarz żydowski w Dzier-

żoniowie) i monograficznych (Pół wieku Dzier-
żoniowskiego Ośrodka Kultury, Życie literackie 
i teatralne na terenie byłego województwa 
wałbrzyskiego 1945–1989), filmów dokumen-
tujących lokalne dziedzictwo („Cudem ocalona”, 
„Dzierżoniów – historie nieznane”, „Cmentarz 
żydowski w Dzierżoniowie”). Z inicjatywy dr Be-
aty Hebzdy-Sołogub został uruchomiony serwis 
internetowy dedykowany cmentarzowi żydow-

skiemu oraz Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa.

Uroczystość wręczenia nagrody „Otworzy się w 
nowym oknieBonum Publicum” odbyła się w 
sandomierskim zamku 11 listopada 2018 roku.

ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE W DZIERŻONIOWIE 

Zakończyły się prace budowlane w ramach 
projektu pn. Zintegrowane Centrum Prze-
siadkowe w Dzierżoniowie. Obecnie trwają 
procedury odbiorowe. Po uzyskaniu pozwo-
lenia na użytkowanie nowa infrastruktura 
będzie dostępna dla mieszkańców i turystów. 
Natomiast kierowcy mogą już korzystać z wy-
remontowanych dróg i mostu. 
Dzięki unijnemu wsparciu w Dzierżoniowie 
powstało miejsce kompleksowej obsługi pa-
sażerów, które pozwala łączyć różne formy 
komunikacji: samochód, rower, pociąg i au-
tobus. Nowe oblicze zyskał budynek dworca 
PKP, jak i teren wokół niego. Mieszkańcy mia-
sta i turyści już niedługo będą mogli skorzy-

stać z poczekalni, lokalu gastronomicznego 
czy hostelu. Przy budynku dworca powsta-
ło 7 zadaszonych peronów dla autobusów, 
parkingi (Kiss&Ride, Bike&Ride, Park&Ride), 
miejsca postojowe, a także 2 wiaty rowerowe. 
Właściciele samochodów elektrycznych już 
niedługo będą mogli skorzystać z pierwsze-
go w mieście i powiecie punktu ładowania 

pojazdów elektrycznych.  W ramach projektu 
przebudowano także ulice Sienkiewicza i Ko-
lejową oraz zagospodarowano teren pomię-
dzy tymi ulicami.  Powstały 2 nowoczesne pa-
wilony usługowo-handlowe, wieża zegarowa, 
plac zabaw i rekreacji. 
Na realizację projektu Dzierżoniów pozyskał 
prawie 14 mln zł ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. Wartość całego projektu to ponad 22 
mln zł. Głównym celem jego realizacji jest 
ograniczenie niskiej emisji, hałasu i zatłocze-
nia miasta, a także podniesienie jakości po-
dróżowania.
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Zbuduj z nami Piernikowe Miasteczko

Domy, kościoły, ogrody z pachnących mio-
dem pierników, sunąca między nimi kolejka, 
a wszystko skąpane w zimowej szacie i świą-
tecznym blasku choinkowych światełek – 
brzmi kusząco, nieprawdaż? To właśnie takie 
miasteczko chcemy zbudować w dzierżoniow-
skim młynie z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Pomysł jest taki: w jednej z sal Młyna Hilberta 
w Dzierżoniowie prowadzonego przez Fun-
dację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
na Śląsku staną wykonane przez modelarzy 
ze Świdnicy i Dzierżoniowa makiety, a na nich 
piernikowe obiekty. Wystawę będzie można 
zwiedzać (przy okazji oglądając młyn) 8 i 9 
grudnia, a także w następny weekend podczas 
świątecznego jarmarku. Będzie na nim można 
takie pachnące pierniczki wypiekane przez 
Sudeckie Pierniki także zakupić.

Wspólne, rodzinne przygotowanie wypieków 
przedświątecznych to jedna ze starszych tra-

dycji świątecznych w Polsce. Tą tradycją chce-
my połączyć mieszkańców Dzierżoniowa i 
zabytkowy Młyn Hilberta - miejsce pracy ich 
przodków, które należy do największych tego 
typu na Dolnym Śląsku. Chcielibyśmy zaanga-
żować w budowę piernikowego miasteczka 
mieszkańców i podzielić się z nimi radością 
tworzenia oraz przedświątecznym nastrojem. 
Cieszylibyśmy się też ze wsparcia szkół, przed-
szkoli i seniorów.

Dlatego po pierwsze – zachęcamy mieszkań-
ców do pieczenia piernikowych domków, sa-
mochodów, pociągów i innych obiektów we 
własnym zakresie, ozdabiania ich według wła-
snego pomysłu i kreatywności oraz przynosze-
nia ich do Młyna Hilberta lub Biura Promocji 
UM w Dzierżoniowie. Dla każdego, kto przy-
niesie na wystawę swoje wypieki, zwiedzanie 
młyna jest darmowe!

W akcję mogą się włączyć nie tylko osoby pry-
watne, ale i firmy z ziemi dzierżoniowskiej. Nie 

ma przeciwwskazań, by stworzyły z pierników 
np. własną siedzibę i ozdobiły ją swoim logo. 
Otwarcie takiej filii w Piernikowym Miasteczku 
to nie tylko doskonały sposób na promocję, 
ale i zaznaczenia swej pozycji na rynku ziemi 
dzierżoniowskiej.

Po drugie – zapraszamy na warsztaty skła-
dania i zdobienia piernikowych domków w 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury 24 listopa-
da i 1 grudnia o godz. 9.00 i 11.00. W sumie 
będą to cztery grupy uczestników – w każdej 
grupie po 20 osób lub maksymalnie 2-osobo-
wych zespołów złożonych z dziecka i rodzica. 
Warsztaty, które poprowadzi właścicielka fir-
my Sudeckie Pierniki, Ewa Holiczek-Niedbała, 
są dla uczestników bezpłatne (koszty pokrywa 
miasto), ale liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisy pod numerami tel. 74 645 04 01 lub 74 
645 08 18.

Po trzecie – uczniów dzierżoniowskich szkół 
zachęcamy do uczestniczenia w warsztatach 

organizowanych w ich placówkach. Będą 
mogli w ich trakcie dać upust swojej wenie 
twórczej i stworzyć z pierników np. swój dom 
marzeń, chatkę Baby Jagi lub jakiś prawdziwy 
historyczny, znany obiekt światowych stolic.

Inspiracją projektu było miasteczko z pierni-
ków w Bergen, gdzie wystawa odbywa się od 
wielu lat. Piernikowe obiekty stworzone pod-
czas warsztatów i w domach mieszkańców na-
szego miasta staną się niepowtarzalną ozdo-
bą wystawy w Młynie Hilberta. Zbuduj więc 
z nami największe Piernikowe Miasteczko w 
Polsce. Nie ma takiego nawet Toruń!

Potrzebujesz 
lokalu do 
prowadzenia 
działalności?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym na 
terenie ziemi dzierżoniowskiej, zatrudniasz 
osoby bezrobotne lub jesteś bezrobotnym i 
planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, 
to oferta Dzierżoniowskiego Centrum Biznesu 
skierowana jest właśnie do Ciebie.

Dzierżoniowskie Centrum Biznesu wspiera 
nowo utworzone oraz istniejących podmioty 
gospodarcze udostępniając biura na preferen-

cyjnych warunkach. Siedziba DCB znajduje się 
na II p. budynku położonym przy Rynek 36. W 
tej chwili dostępne są lokale o powierzchni: 
15,85m², 23,10 m², 26,70 m², 35,50m² 38,40 m² 
i 38,41m².

Preferencyjne warunki

Stawka czynszu najmu w wysokości 8,98 zł 
netto/m² za korzystanie z pomieszczeń w DCB 
jest ruchoma i wzrasta w następujący sposób:

w pierwszym roku - wynosi 5% obowiązującej 
stawki,

w drugim roku - wynosi 40% obowiązującej 
stawki,

w trzecim roku - wynosi 70% obowiązującej 
stawki.

Okres najmu trwa 3 lata. 

Wnioski o przydział lokalu w DCB, można po-

brać w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 
4 w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie, Rynek 1. Wnioski dostępne 
są również na stronie internetowej w zakładce 
Gospodarka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią 
Małgorzatą Kurek, pokój nr 4, e-mail: mkurek@
um.dzierzoniow.pl, tel. 74 645 08 68.
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Gdy piszę ten felieton, nowo wybrani rad-
ni, burmistrzowie, wójtowie,  prezydenci 
miast przygotowują się do aktu ślubowa-
nia i objęcia swoich funkcji.

Natomiast w moim mieście -  w Bielawie 
nie milkną rozmowy i komentarze na te-
mat wyboru  w II turze Andrzeja Hordyja 
na burmistrza i porażki obecnego burmi-
strza Piotra Łyżwy.

Mieszkańcy nie tylko Bielawy szukają 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego burmi-
strzowie sąsiednich miast Dzierżoniowa, 
Pieszyc  zostali wybrani w I turze, a urzę-
dujący w Bielawie burmistrz  przegrał w II 
turze wyborów.

Proszono mnie, abym w felietonie o tym 
napisał. Obiecałem w rozmowie z moimi 
Czytelnikami, że spróbuję o tym napisać, 
ale w dwóch felietonach, bo temat ten 
wymaga  rozszerzenia o kilka wątków i 
przypomnienia niezbędnych  faktów .

Felieton ten pisałem z perspektywy by-
łego już radnego , na bazie zaistniałych 
faktów i moich obserwacji, w osobistym 
tonie, jako mój indywidualny punkt wi-
dzenia w sprawie. Taka jest bowiem rola  
felietonisty, którego zdanie czy opinia nie 
zawsze musi pokrywać się z odczuciami  
Czytelników.

Nie odkryję wprawdzie niczego nowego, 
co nie byłoby znane i opisane, ale chodzi 
o to, by być może moje uwagi, spostrze-
żenia, wnioski zostaną wzięte pod uwa-
gę w sprawowaniu funkcji  przez nowo 
wybraną władzę wykonawczą w moim 
mieście.

Wiem o tym, że nie wolno nikomu zmar-
nować upływającego czasu, gdy świat 
pędzi do przodu, miasta się rozwija-
ją, więc  trzeba wytyczone kierunki 
rozwoju  w Bielawie  konsekwentnie 
realizować. Niedopuszczalne jest reali-
zowanie krótkowzrocznej polityki roz-
woju miasta Bielawy, bo na to już nas 
nie stać, zaniedbania minionych 4 lat  
w mieście trzeba w tempie przyspie-
szonym nadrobić.

Zachęcam do lektury, wyciągnięcia 
wniosków, zastanowienia się, czy prze-
prowadzona przeze mnie analiza może 
okazać się przestrogą dla każdej wła-
dzy i odpowiedzią na pytanie, jak nie 
należy sprawować urzędu burmistrza w 
Bielawie.

W dwóch  felietonach ze względu na 
ograniczenia tekstowe mogę jedynie tyl-
ko wybiórczo  zasygnalizować wybrane 
przeze mnie  wątki.

Materiału do wnikliwej analizy i moich 
osobistych przemyśleń zebranych przez 
ostatnich 16 lat bycia radnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 4 lat obecnie 
zakończonej kadencji samorządowej, 
jest tak dużo, że wystarczyłoby materiału 
dziennikarskiego do napisania książki na 
temat : ,, Jak można, uważając się za naj-
mądrzejszego w mieście i nie słuchając  
mieszkańców,  utracić na własne życzenie  
funkcję  burmistrza Bielawy”. 

5 lat kadencji samorządowej, tak jak życie, 
szybko minie. Nie powinno się popełniać  
błędów poprzedników, należy natomiast  
umieć z nich wyciągać  wnioski ,aby wię-
cej tych samych błędów nie popełniać. 

Nigdy nie było moim zamiarem na ła-
mach felietonu kogokolwiek pouczać, jak 
ma postępować i co ma zrobić.  Staram 
się w swoich felietonach nie dokonywać 
ocen postępowania nikogo. Nie chcę oce-
niać ludzi, bo uważam, że jeżeli chce się 
kogoś oceniać, to należy najpierw ocenę 
zacząć od samego siebie. Służyłem jedy-
nie na łamach gazety  tylko dobrą radą.

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go tak znaczną porażkę w wyborach sa-
morządowych o fotel burmistrza miasta 
poniósł Piotr Łyżwa, należałoby przypo-
mnieć niektóre zaistniałe od początku ka-
dencji tj. od 16 listopada 2014 roku fakty.

Po pierwsze :

Klub radnych „Porozumienie dla Bielawy 
Piotra Łyżwy ”,  utworzony 5 grudnia 2014 
roku w 7 osobowym składzie , przestał 
istnieć w 2018 roku. Z powodu rezygnacji 
z członkowstwa radnych wchodzących 

w jego skład klub ten został wykreślony 
z rejestru.

Nie do mnie należy ocena tego zaistnia-
łego faktu. Ale zastanawia mnie, jak urzę-
dujący burmistrz mógł dopuścić do takiej 
sytuacji, aby jego klub radnych „Porozu-
mienie dla Bielawy Piotra Łyżwy”  przestał 
istnieć. To chyba zostanie tylko jego ta-
jemnicą, ale niewątpliwie świadczy o bra-
ku wyobraźni , nieprzewidywalności poli-
tycznej byłego burmistrza, który pozostał 
bez bezpośredniego swojego zaplecza . 
Jak można było stracić mandat zaufania 
u ludzi, którzy popierali go w kampanii 
samorządowej?

Przecież każda władza w mieście powin-
na zjednywać sobie zwolenników, do-
gadywać się, mieć zdolności koalicyjne, 
a nie mnożyć sobie na własne życzenie 
przeciwników, osłabiając wizerunek mia-
sta, w którym na co dzień się żyje.

Dla osób zastanawiających się, dlaczego 
właśnie  istnienie swojego klubu radnych 
jest tak ważną  sprawą dla każdego urzę-
dującego burmistrza , odpowiedź jest 
jedna  -  po rozwiązaniu klubu radnych 
zaistniał fatalny obraz i wizerunek  burmi-
strza Piotra  Łyżwy wśród mieszkańców 
miasta Bielawy.

Obraz burmistrza, od którego odchodzą 
jego radni ,bo zauważyli, że nie mogą 
się z nim porozumieć, bo tak fatalnie na 
wstecznym biegu  zarządza miastem i 
brakuje mu pomysłu na rozwój miasta, 
bo widoczne są coraz to większe niepra-
widłowości w funkcjonowaniu miasta. 

 Mieszkańcy wraz z opozycją  widzieli to 
na co dzień i informowali o tym burmi-
strza, niestety burmistrz tego nie chciał 
widzieć i stwierdzał wielokrotnie, używa-
jąc swojego ulubionego stwierdzenia, że 
wysuwane wnioski i przedstawiane oce-
ny są niemerytoryczne. 

Wielokrotnie - ja na łamach moich felie-
tonów, mój kolega  Bolesław Stawicki na 
swoim blogu o tym wszystkim pisaliśmy, 
niestety - bez skutku, bo widocznie pisa-
ne teksty o tym co należy w mieście zmie-
nić, co usprawnić, co poprawić i na co w 
funkcjonowaniu miasta należy zwrócić 
szczególną uwagę stanowiły trudność w 
czytaniu ich ze zrozumieniem.

Nie przewidział Piotr Łyżwa skutków z  za-
istniałych dla niego niekorzystnych zda-
rzeń z tego tytułu, bo prawdopodobnie 
nie rozumie, na czym polegają zachodzą-
ce w polityce mechanizmy, i zapłacił  za 
brak wyobraźni największą cenę  - poniósł 
porażkę  w wyborach o fotel burmistrza.

Po drugie:

Brak poparcia ze strony opozycji dla 
przedstawionego przez burmistrza bu-
dżetu na lata 2016, 2017, 2018  nie robi-
ło na burmistrzu żadnego wrażenia. Nie 
znalazł czasu, aby spotkać się z opozycją 

w sprawie budżetu. Aby przedyskuto-
wać swoje propozycje, które znalazły 
odzwierciedlenie w projektach  budżetu 
i przedstawić swoje argumenty wyjaśnić, 
dlaczego propozycje opozycji do budże-
tu nie zostały uwzględnione.

Propozycje do budżetu składane przez 
opozycję dotyczyły przecież spraw zgła-
szanych  przez mieszkańców, którzy 
składając wnioski do budżetu, chcieli po-
prawy jakości życia w mieście i rozwiązy-
wania istotnych dla nich problemów.

Nierealizowane wnioski do budżetu, skła-
dane przez reprezentującą mieszkańców  
opozycję, spowodowały wielkie niezado-
wolenie wśród bielawian. Były to przecież 
propozycje  mieszkańców miasta, którzy 
najlepiej wiedzą, co im usprawnia życie w 
mieście, a co je im utrudnia.

Nie ma nic gorszego dla funkcjonowa-
nia miasta, jak obojętność  jej miesz-
kańców na to, co się w mieście dzieje. 
A nieuwzględnione zgłaszane wnioski, 
pytania, propozycje  do burmistrza, któ-
re miały na celu pomóc władzy w funk-
cjonowaniu miasta, świadczą o tym , że 
burmistrz nie potrafił korzystać z mą-
drości zbiorowej ludzi oraz miejscowych 
autorytetów. Koncentrował się jedynie na 
tym, kto je zgłaszał. I gdy były to wnioski, 
sugestie opozycji, ignorowano je, „wrzu-
cano do kosza” .

A wnioski dotyczyły, min. tworzenia no-
wych miejsc pracy, pozyskiwania inwe-
storów na terenach przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą, przygotowa-
nych przez poprzedniego burmistrza Bie-
lawy Ryszarda Dźwiniela, podjęcia dzia-

łań  zmierzających do budowy III części 
obwodnicy, prac prowadzonych w parku 
miejskim i na Jeziorze Bielawskim, spraw 
związanych z budownictwem mieszka-
niowym, inwestycjami drogowymi, bez-
pieczeństwem itp.

Nie zależało burmistrzowi, aby uzyskać 
poparcie opozycji dla budżetu, nie zdobył 
się na dialog z opozycją i nie podążał dro-
gą dialogu, a przecież przed podejmowa-
niem ważnych decyzji związanych z funk-
cjonowaniem miasta należy rozmawiać , 
słuchać, zasięgnąć opinii i dopiero wtedy 
podejmować decyzje.  Postawą, zacho-
waniem i zdawkowymi odpowiedziami 
Piotr Łyżwa wskazywał, że to on najlepiej 
wie, co dla mieszkańców jest najlepsze, 
więc po co prowadzić dialog z opozycją 
w temacie, jak rozwijać miasto. 

To burmistrz w swojej ( według niego ) 
nieomylności  zafundował nam takie roz-
wiązania w funkcjonowaniu miasta, że 
to on lepiej i najlepiej wie, czego pragną 
mieszkańcy Bielawy. Nie próbował po-
równać spostrzeżeń, przemyśleń, opinii  
innych ludzi, różnicy zdań w poglądach, 
nie szukał zrozumienia innych. Gdzie jest 
więc służebna rola burmistrza dla dobra 
miasta i jej mieszkańców?

Po trzecie:

Rządzenie to dialog, a nie zamykanie ust 
opozycji. Bielawa jest jedna i to ona po-
winna jednoczyć wszystkich mieszkań-
ców. Tyle przecież jest spraw do rozwią-
zania w mieście. Należałoby zastanowić 
się, co zrobić, aby mieszkańcom Bielawy 
żyło się lepiej i wznieść się ponad podzia-
łami, bo nigdy nie jest tak dobrze, aby nie 
mogło być lepiej. 

Skupić należało się na sprawach najważ-
niejszych w mieście, a nie przerzucać od-
powiedzialność szukać wątpliwej winy u 
poprzedników, jak niejednokrotnie czynił 
to były zastępca burmistrza wybitny fa-

chowiec od wszystkiego złego, co w mie-
ście się wydarzyło.

Po czwarte: 

Potrzebna była mądrość przy podejmo-
waniu decyzji, szczególnie personalnych. 
Niestety z tą mądrością, rozwagą w po-
dejmowaniu istotnych decyzji personal-
nych przez Piotra Łyżwy bywało różnie.

Wiele uwag i gorzkich słów mieszkań-
cy Bielawy  wypowiadali  pod adresem 
dokonanych wyborów personalnych 
.Chodziło  nie tylko o tych mianowanych 
i odwoływanych , ale przede wszystkim 
wiele uwag było w kwestii powoływania 
na różne stanowiska osób  bez żadnych 
organizowanych konkursów. Czy tak być 
powinno!

Po piąte:

Burmistrz przez mieszkańców spostrze-
gany był również przez pryzmat tego, 
jak reaguje on na rozwiązywanie  proble-
mów zaistniałych na linii spółki miejskie a 
mieszkańcy miasta.

Mieszkańcy obserwowali, czy burmistrz 
wspiera, broni, toleruje działania preze-
sów spółek miejskich, spośród których 
niektórzy pozwalają sobie na  sprzeczne 
z prawem działania względem mieszkań-
ców, niejednokrotnie oparte na postawie 
ich pychy, arogancji , pogardy i bezkom-
promisowym, zatwardziałym stanowisku 
bez sprawiedliwego rozwiązania ludzkich 
spraw i dobrych obyczajów, które naru-
szają  interes prywatny i publiczny.

Czy burmistrz pochylał się nad problema-
mi ludzi , tam gdzie powinna dominować 
normalna ludzka pomoc , czy miał cho-

ciaż dobrą wolę w celu udzielenia pomo-
cy, słuchał tego o czym mówią mieszkań-
cy, czy znał ich problemy, wczuwał się w 
ich sytuacje życiowe, gdy potrzebowali 
wsparcia i pomocy przy rozwiązywaniu 
ich życiowych problemów.

Czy może twierdził dla własnego uspra-
wiedliwienia się, że jako burmistrz miasta 
nie ma żadnego wpływu na podejmowa-
ne decyzje w spółkach miejskich, odsy-
łając mieszkańców do rad nadzorczych, 
traktując ich jedynie jako osoby, które 
mają obowiązek w terminie  płacić czynsz 
i nic nie gadać, a jak się nie podoba, to 
precz. Ludzie chcą współdecydować, 
mieć prawo i wpływ na to, jak wyglądają 
budynki i tereny, które  zamieszkują. 

Burmistrz zapomniał, że mieszkańcy TBS i 
zasobów komunalnych, odbiorcy drogiej 
energii cieplnej to też są wyborcy, któ-
rzy w dniu wyborów wystawili rachunek 
burmistrzowi za jego obojętność i brak 
reakcji na to wszystko, co źle się działo w 
spółkach miejskich, a co wymagało pod-
jęcia naprawczych działań.

Po szóste :

( … ) Ale o tym napiszę w następnym 
przedostatnim moim felietonie. Na ła-
mach  DDZ 24.EU.  kończę już moją 
dwuletnią rolę felietonisty, więc muszę z 
dziennikarskiego obowiązku zakończyć 
opis zdarzeń rozpoczęty w dzisiejszym 
felietonie. Poszukamy wspólnie odpo-
wiedzi na tak ważne  pytanie,  dlaczego  
mieszkańcy Bielawy w wyborach samo-
rządowych powierzyli urząd burmistrza 
w Bielawie Andrzejowi  Hordyjowi , a nie 
wybrali ponownie  Piotra Łyżwę.

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Co było powodem i dlaczego tak się stało, że w II turze wyborów  na 
burmistrza mieszkańcy Bielawy oddali  na Piotra Łyżwę  tylko  4 499 głosów, 

a na Andrzeja Hordyja  aż  5 600 głosów.  Dlaczego właśnie Andrzejowi 
Hordyjowi  mieszkańcy Bielawy  zaufali,  powierzyli  urząd  burmistrza?  

(część 1)

Raport
policyjny

Dzierżoniowscy policjanci 
po krótkim pościgu za-

trzymali złodzieja kabli. 
Pokrzywdzony oszacował 

starty na kwotę nie mniej-
szą niż 6500 złotych. 

Funkcjonariusze dzierżo-
niowskiej policji zatrzyma-
li mężczyznę, który ukradł 
przewody elektryczne, po 
wcześniejszym odcięciu ich 
z dźwigu, pracującego przy 
budowie obwodnicy. Przed-
stawiciel pokrzywdzonego 
podmiotu oszacował straty 
na kwotę nie mniejszą niż 
6500 złotych.

15. listopada, przed 19:00 
dyżurna Komendy Powiato-
wej Policji w Dzierżoniowie 
otrzymała zgłoszenie o oso-
bie, której zachowanie może 
wskazywać że dokonała 
kradzieży i próbuje chować 
łup do plecaka. Policjanci 
dysponując rysopisem uda-
li się we wskazane miejsce, 
jednak nikogo nie zastali. 
Nie zrezygnowali i dokonali 
penetracji pobliskiego te-
renu. Nieopodal zauważyli 
odpowiadającego opisowi 
mężczyznę, który na widok 
policjantów coś odrzucił i 
zaczął uciekać. Mundurowi 
ruszyli w pościg, który nie 
trwał długo. Już po chwili 
mężczyzna został zatrzyma-
ny. Okazał się nim 52 - letni 
mieszkaniec naszego powia-
tu. W jego plecaku ujawnio-
no różnego rodzaju kable. 
Dalsze czynności wykazały, 
że pochodzą one z kradzieży

i zostały odcięte z dźwigu, 
który pracował przy bu-
dowie wiaduktu na nowo 
powstającej obwodnicy. 
Powiadomiono przedstawi-
ciela pokrzywdzonego pod-
miotu, który po przybyciu 
na miejsce oszacował straty 
na kwotę nie mniejszą niż 
6500 złotych.

Sprawca kradzieży był pija-
ny, miał 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu i 
został zatrzymany w policyj-
nym areszcie.

Można powiedzieć, że 
dwóch mężczyzn odpowie 
za posiadanie narkotyków 

na własną prośbę
Policjanci powiatu dzier-
żoniowskiego ujawnili u 
dwóch mężczyzn substan-
cje psychoaktywne. W obu 
przypadkach podjęta wobec 
nich interwencja była zupeł-
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Uroczyście i oficjalnie, na sportowo, z występami artystycznymi, pokazem multimedialnym i biało-czerwonym pochodem uczciliśmy 
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100 lat Niepodległa! - fotorelacja
Świętowaliśmy setną rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości - zobaczcie jak

Jaki ten czas szalony. Dopiero przecież zastanawia-
łem się, co napisać po wyborach, a tu już trzeba za-
stanawiać się nad następnym artykułem. 
Jakoś trudno wyrwać mi się z tej deprymującej at-
mosfery, jaka wytworzyła się w ostatnim czasie, a 
to przez to, że trochę bliżej miałem okazję przyjrzeć 
się, jak to działa kampania wyborcza, co należy zro-
bić, aby wygrać wybory i jak to wszystko ma się do 
dobra obywateli, a w tym przypadku jakiegoś tam 
procentu obywateli, czyli wyborców. Zaczynam za-
stanawiać się, czy ci obywatele, którzy w wyborach 
nie uczestniczą, mają ku temu powody, nie wypeł-
niając, jak to się górnolotnie określa, obywatelskie-
go obowiązku? A może nawet mają rację? Myślę, 
że w związku z tym będę o te problemy zahaczał, 
bo przecież wszystkim DOBRZE ŻYCZĘ.
Trochę też w tym ostatnim okresie doświadczyłem 
różnych mechanizmów podczas wyborów, pozna-
łem nowych ludzi, a i tych, których znałem, też po-
znałem – jeszcze bardziej i od innej strony. Wnioski, 
które się same nasuwają, jakoś mnie optymizmem 
nie napawają. Wyborcy, dokonawszy aktu wy-
borczego, najczęściej już potem nie interesują się 
tymi, których wybrali, nie obchodzi ich, co tacy 
radni; miejscy czy powiatowi, wyprawiają, w czym 
uczestniczą i jaki jest z nich pożytek. Przyjdzie rok 
2023 – to się zobaczy! 
Ja, wychodząc z założenia, że należy kuć żelazo 
póki gorące, chciałbym zapytać OBS (Obywatelski 
Blok Samorządowy) w Bielawie czy podejmując w 

programie wyborczym w wyborach do powiatu 
temat rewitalizacji pałacu Sandreckich przy parku 
miejskim w Bielawie, to tak myśleli na poważnie, 
o zajęciu się tą opuszczoną, zabytkową budowlą, 
proponując utworzenie Centrum Opieki nad Se-
niorami, czy to było tylko tak pod publikę? Ja już 
na początku 2016 roku pisałem na blogu zdecydo-
wanie o problemie pałacyku w artykule „Tego wam 
nie darujemy”. Oczywiście, ja nie mam żadnej siły 
przebicia, ale taki OBS – to oho, ho! Dlatego cieszy 
mnie ten punkt i będę temat monitorował, a może 
nawet drążył, tak, że niech licho nie śpi spokojnie. 
Co prawda nie cały startujący bielawski OBS do-
stał się do Rady Powiatu, ale choć tylko lider listy, 
pan Adam Domagała, to na tyle był dzielny, że już 
zrealizował 10-ty punkt programu wyborczego, a 
mianowicie zapewnił sobie miejsce w Zarządzie 
Powiatu i wreszcie Bielawa w Zarządzie Powiatu 
będzie miała godnego przedstawiciela i ważne de-
cyzje w powiecie już bez opinii, a może nawet bez 
zgody pana Domagały nie zapadną. 
Jak wiemy, OBS ma w Radzie Powiatu pięciu 
przedstawicieli, Koalicja Obywatelska – siedmiu, 
PiS – ośmiu i SLD – jednego. Przy tworzeniu ko-
alicji, stało się zaiste coś dziwnego, co skłania 
mnie do zrozumienia tych obywateli, którzy na 
wybory nie chodzą. Nie chcą być wybierani i nie 
chcą wybierać. Nie chcą brać udziału w cyrku – 
jak twierdzą.
Otóż, żeby temat bardziej zrozumieć i pojąć, co 

się wydarzyło, trzeba przenieść się w przestrzeń 
wyborczą Bielawy, gdzie OBS szedł w wyborach 
do Rady Miejskiej i na burmistrza ramię w ramię 
z PiS. Kandydat na burmistrza, pan Marcin Rak, 
jest wiceprzewodniczącym bielawskiego OBSu 
i otrzymał swego rodzaju błogosławieństwo i 
poparcie od PiSu na najwyższym nawet szczeblu 
partyjnym i rządowym, i zdjęcie z panią minister 
Anną Zalewską było. Jeśli na konwencji wybor-
czej w Dzierżoniowie pojawiłby się wtedy sam 
Prezes Jarosław Kaczyński – byłoby zdjęcie z 
Prezesem. 
Tymczasem OBeeSiak Adam Domagała, który 
w Bielawie stawał do zdjęcia z PiSem, w powie-
cie wszedł w koalicję z Koalicją Obywatelską, a 
praktycznie z Platformą Obywatelską, która PiSu, 
jak wszystkim wiadomo, szczerze nie cierpi. Tak 
więc, jak będzie okazja, Panie Adamie, proszę do 
kompletu koniecznie stanąć do zdjęcia z prze-
wodniczącym Grzegorzem Schetyną. Zaiste, 
bielawski OBS posiada szczególne zdolności ko-
alicyjne. 
Przytoczyłem ten wyjątkowy przykład, do czego 
zdolni są ludzie wybrani przez Bogu winnych 
wyborców. Czy wyborcy OBSu do powiatu spo-
dziewali się takiego mezaliansu z PO ze strony 
wybranych przez siebie radnych? 
Jak pisałem wcześniej, miałem wyjątkową okazję 
przyjrzeć się kampanii wyborczej trochę z bliska. 
Startując do wyborów jako sympatyk PiSu z ra-

mienia PiSu w koalicji z OBSem, siłą rzeczy wszy-
scy byliśmy niejako w jednej rodzinie. Podobnie 
traktowaliśmy naszych z PiSu ubiegających się o 
mandat radnego Rady Powiatu, jak i tych z OBSu, 
którzy do powiatu startowali. Bielawski PiS i OBS 
do powiatu szli niezależnie. Kiedy ci ostatni roz-
dawali gazetkę wyborczą - Bielawski OBSerwa-
tor - przy miejskim targowisku w Bielawie, za-
chęcając do głosowania na kandydatów OBS do 
powiatu, wiadomo, że reakcje były różne. Często, 
żeby argumentacja była bardziej skuteczna dla 
tych, którzy nie orientowali się, co to jest OBS, 
informowano niezdecydowanego potencjalne-
go wyborcę stwierdzeniem: „- My nie jesteśmy 
partią polityczną!”. Często działało. Mnie to za-
stanawiało, dlaczego członkowie stowarzyszenia 
OBS tak deprecjonowali partie polityczne, skoro 
ich koledzy, koleżanki, a nawet członkowie ro-
dzin, byli w koalicji z PiS? I, czy w ostateczności 
ci, którzy tak odżegnywali się od partii, a potem z 
partią w powiecie idą w koalicję, nie dopuścili się 
politycznego oszustwa swoich wyborców?
Myślę, że w bielawskim OBSie w tych wyborach 
jakoś się nie dogadano. Postawiono na kunkta-
torstwo i doraźne zdobycze polityczne. 
Czy ktoś jednak będzie o tym pamiętał w 2023 
roku?  

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  OBeeSiaki Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

11Więcej na
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nie z innego powodu.

Funkcjonariusze policji z 
powiatu dzierżoniowskie-
go 14. listopada zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy 
posiadali przy sobie narko-
tyki.

Pierwszy wpadł 35 latek. 
Dyżurny dzierżoniowskiej 
komendy policji otrzymał 
zgłoszenie o zaczepiają-
cym klientów mężczyźnie, 
na terenie placówki han-
dlowej. Wysłani na miejsce 
policjanci zauważyli, jak 
ze sklepu wychodzi osoba 
odpowiadająca rysopisowi 
awanturnika. Funkcjona-
riusze podjęli interwen-
cję. Od mężczyzny wyczu-
walna była woń alkoholu, 
jednak jego zachowanie 
wskazywało na zażycie sub-
stancji psychoaktywnych. 
Dodatkowo pod jego no-
sem zauważalny był nalot 
substancji koloru białego. 
Policjanci podjęli decyzję o 
przeprowadzeniu kontroli 
osobistej, która skutkowała 
ujawnieniem ponad 36 por-
cji amfetaminy.

Po 21:00, dyżurny bielaw-
skiego komisariatu otrzy-
mał zgłoszenie o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Policjantom przybyłym 
na miejsce został wskazany 
18- latek. Towar odzyska-
no, a na sprawcę nałożono 
mandat karny. Zachowanie 
młodego mężczyzny wzbu-
dziło podejrzenia interwe-
niujących policjantów, co 
do stanu świadomości. Do-
świadczenie i intuicja nie 
myliły mundurowych. Przy 
mężczyźnie ujawnili ponad 
3 porcje substancji psycho-
aktywnej.

Przypomnijmy, że za po-
siadanie narkotyków grozi 
kara do 3, a gdy przedmio-
tem przestępstwa jest ich 
znaczna ilość, nawet do 10 
lat pozbawienia wolności. 
Natomiast handel narkoty-
kami zagrożony jest karą do 
8, a gdy w grę wchodzi ich 
znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

Dzierżoniowscy policjanci 
po szaleńczym pościgu 
zatrzymali kompletnie 

pijanego mężczyznę, 
który wcześniej dokonał 

kradzieży paliwa!

Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Dzier-

Raport
policyjny Dzierżoniowskie radio gra

Filia MPBP w Dzierżoniowie, ul. 
Sikorskiego 2 zorganizowała Po-
wiatowy Konkurs Grafiki Kompu-
terowej w ramach projektu „Dzier-
żoniowskie radio gra”. Konkurs 
polegał na zaprojektowaniu współ-
czesnego Logo Zakładów Radio-
wych „Diora”. W konkursie udział 
wzięły szkoły średnie z powiatu 
dzierżoniowskiego.

W dniu 13 listopada 2018 r. jury w 
składzie Anna Ogrodowicz – kie-

rownik Biura Promocji w Dzierżo-
niowie, Marcin Łubkowski – fo-
tograf, grafik, założyciel portalu 
ddz24.eu, Martyna Gondek- biblio-
tekarz MPBP w Dzierżoniowie oce-
niło 20 prac i przyznało następują-
ce nagrody:

Wiktor Sadło – Zespół Szkół nr 1 im. 
Prof. Wilhelma Rotkiewicza

Karolina Lekka – Zespół Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie

Klaudia Pitaś – Zespół Szkół i Pla-
cówek Kształcenia Zawodowego w 
Bielawie

oraz wyróżnienia: Szymon Palej, 
Mikołaj Żygadło – Kosoń, Maria Ste-
faniak.

W dniu 15 listopada odbyło się 
wręczenie nagród i wyróżnień. Do-
tarła do nas również informacja, że 
Urząd Miejski w Dzierżoniowie ma 
w planach wykorzystanie logo Dio-
ry autorstwa zdobywcy I miejsca 

Wiktora Sadło do promocji historii 
Diory.

Serdeczne podziękowania dla opie-
kunów : Aleksandra Biel-Seremak, 
Ireneusz Furta, Mirosław Głód, 
Anna Gros, Iwona Matyja, Paweł Pa-
czyński.

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym!

ddz24.eu
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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Dzierżoniowie

Złożenie ślubowania przez radnych i burmistrza 
Dzierżoniowa, Dariusza Kucharskiego – to dwa 
najważniejsze punkty pierwszej sesji rady miej-
skiej VIII kadencji. To także pierwsza sesja, która 

była transmitowana na żywo w Internecie, więc 
uczestniczyć w niej on-line mógł każdy.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Dzierżonio-

wa VIII kadencji odbyła się 21 listopada 2018 r. 
o godz. 15.00 w Sali Rycerskiej Ratusza. Podczas 
posiedzenia nowi radni wybrali  przewodniczą-
cego rady Andrzeja Darakiewicza oraz wiceprze-

wodniczących Jarosława Rudnickiego, Mirosła-
wa Pioruna i Romana Kowlaczyka.
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żoniowie zatrzymali pijane-
go kierującego. Zanim jed-
nak do tego doszło 27 latek 
był sprawcą kradzieży pali-
wa, nie reagował na sygna-
ły do zatrzymania i uciekał 
drogami naszego powiatu. 

14 listopada około 3:30, 
dyżurny dzierżoniowskiej 
komendy policji otrzymał 
zgłoszenie, iż kierowca 
volkswagena po zatan-
kowaniu pojazdu na sta-
cji paliw w Niemczy, bez 
uregulowania należności 
odjechał. Na miejsce na-
tychmiast zostali wysłani 
policjanci, którzy otrzymali 
numery rejestracyjne po-
jazdu, sprawcy kradzieży. 
W trakcie dojazdu na miej-
sce zgłoszenia interwencji 
minęli się z samochodem 
o tych właśnie numerach. 
Funkcjonariusze zawrócili 
i natychmiast ruszyli w po-
ścig. Kierujący nie reago-
wał na sygnały świetlne, 
dźwiękowe i łamiąc szereg 
przepisów uciekał ulicami 
Dzierżoniowa. W pewnym 
momencie zatrzymał się, 
jednak gdy policjantka 
wyszła z radiowozu, męż-
czyzna podjął ponownie 
próbę ucieczki. Zakończyła 
się ona dopiero w Piławie 
Górnej, gdzie mężczyzna 
został obezwładniony. Oka-
zało się, że 27-letni złodziej, 
uciekinier był kompletnie 
pijany. Badanie alkomatem 
dało wynik 2,10 promila! 

Mężczyzna został osadzony 
w policyjnym areszcie.

Wzorowy Senior 
w Mościsku

11 Listopada 2018 roku w 
Mościsku odbyło się spo-
tkanie seniorów z dzielni-
cowym asp. szt. Andrzejem 
Kłosem, której celem było 
przeprowadzenie działal-
ności profilaktycznej. 

Dzierżoniowska Komenda 
Powiatowa Policji realizuje 
szereg akcji i działań profi-
laktycznych skierowanych 
do różnych odbiorców. 
Wśród nich jest wojewódz-
ki program „WZOROWY SE-
NIOR”, którego celem jest 
ograniczenie przestępstw 
na szkodę osób starszych, 
samotnych i schorowanych. 
W trakcie spotkania w Mo-
ścisku zaprezentowano me-
tody działania sprawców, a 
także zachęcono do zain-
stalowania w telefonie Apli-
kacji BLISKO, dzięki której 
możliwe jest otrzymywanie 

Raport
policyjny Listy do Mikołaja - napisz, my je dostarczymy

Czy Twoje dziecko napisało już list 
do Świętego Mikołaja? Teraz może 
go osobiście wrzucić do specjal-
nej czerwonej skrzynki pocztowej 
przed wejściem do dzierżoniow-
skiego ratusza, skąd trafi bezpo-
średnio na koło podbiegunowe. 
Korespondencję do Rovaniemi 

przyjmujemy od 15 listopada do 21 
grudnia do godz. 12.00.

Miasto ułatwia w ten sposób dzie-
ciom kontakt ze świętym, którego 
tak niecierpliwie w grudniu wypa-
trują. Nie muszą się już zastana-
wiać, pod jaki adres wysłać swoje 

listy życzeń. Wystarczy, że wrzucą 
je do tej skrzynki, skąd trafią bez-
pośrednio do Rovaniemi - miejsca 
zamieszkania Mikołaja. Spełnienia 
marzeń nie zagwarantujemy, ale 
to, że listy dotrą do adresata – jak 
najbardziej.

Skrzynka będzie opróżniana sukce-
sywnie raz w tygodniu. Dla wszyst-
kich, którzy chcą napisać do Miko-
łaja, przygotowaliśmy też specjalne 
kartki pocztowe. Można je otrzy-
mać w Urzędzie Miasta w Dzierżo-
niowie w Biurze Promocji.

„Atomówki” zwyciężają w XVIII Memoriale im. Piotra Tworza

Ekipa „Atomówki” Świdnica zdo-
była pierwsze miejsce w XVIII Me-
moriale im. Piotra Tworza  rozgry-
wanego na hali dzierżoniowskiego 
OSiR-u. W finale pokonała zespół 
„Emeryci” Świdnica. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna „Faraon” z Ziębic.

W niedzielę 18 listopada w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzier-
żoniowie odbył się Otwarty Turniej 
Piłki Siatkowej Mężczyzn – XVIII 
Memoriał im. Piotra Tworza. Do ry-
walizacji przystąpiło 8 ekip, które 
zostały podzielone na dwie gru-
py. Z każdej grupy do półfinałów 
awansowały dwie najlepszy dru-
żyny. Zwycięzcy meczów półfina-
łowych spotkali się w finale. Nato-
miast przegrani rozegrali mecz o III 
miejsce.

Najlepsze drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary oraz nagrody 

rzeczowe.

Wyniki

Grupa A

ATOMÓWKI Świdnica – EMERYCI 
Świdnica 1:1 (21:16, 16:21)

Głuszyca TEAM – OLD BOYS Jawor 
0:2 (7:21, 20:21)

ATOMÓWKI Świdnica – Głuszyca 
TEAM 2:0 (21:13, 21:17)

EMERYCI Świdnica – OLD BOYS Ja-
wor 1:1 (19:21, 21:15)

ATOMÓWKI Świdnica – OLD BOYS 
Jawor 1:1 (21:18, 18:21)

EMERYCI Świdnica – Głuszyca TEAM 
2:0 (21:0, 21:0)

Grupa B

UPADŁE GWIAZDY Wałbrzych – FA-
RAON Ziębice 1:1 (20:21, 21:14)

TKKF OGNISKO Dzierżoniów – STS 

Budzów 2:0 (21:16, 21:16)

UPADŁE GWIAZDY Wałbrzych – 
TKKF OGNISKO Dzierżoniów 1:1 
(21:19, 20:21)

FARAON Ziębice – STS Budzów 2:0 
(21:18, 21:11)

UPADŁE GWIAZDY Wałbrzych – STS 
Budzów 2:0 (21:13, 21:13)

FARAON Ziębice – TKKF OGNISKO 
Dzierżoniów 2:0 (21:18, 21:18)

Półfinały

EMERYCI Świdnica – FARAON Ziębi-
ce 2:0 (21:20, 21:16)

UPADŁE GWIAZDY Wałbrzych – 
ATOMÓWKI Świdnica 0:2 (19:21, 
13:21)

Mecz o 3 miejsce

UPADŁE GWIAZDY Wałbrzych – 
FARAON Ziębice 1:2 (21:13, 20:21, 
9:11)

Finał

EMERYCI Świdnica – ATOMÓWKI 
Świdnica 1:2 (15:21, 21:19, 9:11)

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - ATOMÓWKI Świdnica (w 
składzie: Jakub Wiśniewski, Woj-
ciech Stawiany, Grzegorz Radziwił-
ko, Jakub Popławski, Filip Slatan, 
Adrian Wojtas, Piotr Hendżak)

II miejsce - EMERYCI Świdnica (w 
składzie: Adam Pęczyński, Damian 
Sadowski, Bartek Pasikowski, Ka-
mil Krukowski, Wojciech Chruściel, 
Przemysław Gmyrek, Kamil Nowak)

III miejsce FARAON Ziębice (w skła-
dzie: Paweł Dobrzański, Robert 
Kotkowski, Maciej Zakrzeczkowski, 
Jakub Kopciński, Kacper Przybyłko, 
Tomasz Polak, Grzegorz Barwiołek, 
Jarosław Kociuba)
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100 lat Niepodległa! cd.
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Raport
policyjny

powiadomień po każdym 
zaistniałym oszustwie, bądź 
próbie oszustwa na senio-
rach. Dzielnicowy podczas 
prezentacji multimedial-
nej wskazywał również jak 
istotne są w życiu relacje 
rodzinne, zrozumienie i 
wzajemna pomoc.

Po prelekcji rozdano ulotki 
„Kochana Babciu, Najdroż-
szy Dziadku…NIE DAJ SIĘ 
OSZUKAĆ”, a także pozyska-
ne od Fundacji Kubuś Karty 
SOS – instrukcje udzielania 
pierwszej pomocy.

dd
z2

4.
eu Zostaw wiadomość dla pokoleń w kapsule czasu!

Jeszcze do 10 grudnia 2018 r. 
możesz przekazać nam mate-
riał, który Twoim zdaniem po-
winien znaleźć się w kapsule 
czasu. Jej zakopanie planujemy 
w grudniu 2018 r. w Pieszyckim 
Panteonie Pamięci. To kolejne 
wydarzenie, które odbędzie się 
w Gminie Pieszyce w ramach 
obchodów 100-rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości.
Kapsuła czasu to metalowa 
puszka o wysokości 32 cm i 
szerokości 10 centymetrów. 
Kapsuła zostanie zakopana 
przy Panteonie Pamięci na 
lata. Na jak długo? – Tego nie 
wiemy. Nie planujemy jej wy-
kopywać i otwierać – mówi 
Henryk Chojnacki – koordyna-
tor projektu. - Mamy nadzieję, 
że kiedyś znajdą ją mieszkańcy 
naszej miejscowości i zobaczą, 
jak wówczas wyglądało ich naj-
bliższe otoczenie, o czym roz-
mawiali ludzie, co pisało się w 
lokalnych mediach.
Kapsuła to forma przekazania 
przyszłym pokoleniom tego, 

co otacza nas na co dzień. Naj-
częściej wkładanymi przed-
miotami do takich kapsuł są 
obecne monety, zdjęcia, wido-
kówki, aktualne wydania gazet 
czy inne zapiski, dokumenty 
bądź ciekawe teksty. Ze wzglę-
du na ograniczone miejsce, 
większość przekazanych przed-
miotów zostanie zdigitalizo-
wana i umieszczona w kapsule 
czasu na nośniku cyfrowym.
Przypominamy! Materiały, któ-
re chcą Państwo umieścić w 
kapsule, proszę przekazywać 
do 10 grudnia 2018 r. do Refe-
ratu Promocji Gminy Pieszyce, 
ul. Mickiewicza 10 (tel. 74 836 
72 47, e-mail: promocja@pie-
szyce.pl).
Organizatorami projektu są: 
Stowarzyszenie Gór Sowich 
„PASJONAT”, Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w 
Pieszycach oraz Urząd Miasta i 
Gminy w Pieszycach.

Odpoczynek w strefie relaksu

10 leżaków, 5 stolików i 2 kosze – 
to wyposażenie strefy relaksu, któ-
ra powstała przy Alei Bajkowych 
Gwiazd. Zadanie zrealizowane zo-
stało w ramach Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego – było 
jednym ze zwycięskich projektów 
w 2017 r.

- Wierzyłam, że to się uda – mówi 
wnioskodawczyni projektu Oliwia 

Szydłowska z SP nr 1. - Moi rówie-
śnicy chcieli coś popularnego, zgła-
szali projekty koncertów.... Ja wola-
łam coś, co będzie bardziej trwałe.

Młodzieżowy DBO to dobra lekcja 
samorządności dla uczniów i do-
wód na to, że każdy mieszkaniec, 
nawet dziecko, może mieć wpływ 
na to, co się dzieje w Dzierżonio-
wie. - Jestem zadowolona z efek-

tów i będę polecała to miejsce 
znajomym – deklaruje Oliwia, która 
dzięki budżetowi partycypacyjne-
mu zdobyła doświadczenie w pro-
wadzeniu kampanii promocyjnej 
i negocjacjach. Jej wniosek zawie-
rał pierwotnie zapisy o hamakach 
w strefie relaksu, jednak i ona, i 
członkowie Młodzieżowej Rady 
Miasta, z którą konsultowano pro-

jekt, zgodzili się, że leżaki będą lep-
szym rozwiązaniem pod względem 
trwałości i estetyki - dłużej i lepiej 
posłużą odwiedzającym Aleję Baj-
kowych Gwiazd.
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Kolejne miejsca w gminie będą monitorowane
PIESZYCE

Gmina Pieszyce pozyskała kwotę 14 380 
zł na zadanie obejmujące zwiększenie 
bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kościusz-
ki oraz Ogrodowej w Pieszycach, poprzez 
montaż monitoringu oraz podniesienie 
świadomości mieszkańców dotyczących 
zagrożeń.
- W ramach zadania w obrębie Szkoły 
Podstawowej nr 1 zamontowanych zosta-
nie 7 kamer monitoringu – mówi Andrzej 
Zwierzyna – kierownik Referatu ds. Zarzą-
dzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych 
i Obronnych. - Ponadto w porozumieniu 
ze Szkołą Podstawową Nr 1, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Posterunkiem Policji 
w Pieszycach zorganizujemy cykl spotkań 
dla uczniów SP1 dotyczący postępowa-
nia w sytuacji zagrożenia oraz przepisów 
ruchu drogowego, przemocy w szkole, w 
drodze do szkoły, agresji i mowy nienawi-
ści – dodaje Andrzej Zwierzyna.
Działania obejmować będą również kol-
portaż ulotek informacyjnych skierowa-
nych do kierowców, dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1. Montaż moni-
toringu wykonany zostanie do połowy 
grudnia 2018 r.
Zadanie finansowane jest ze środków 
Urzędu Wojewódzkiego, projekt pn.: Ra-
zem Bezpieczniej.

ddz24.eu
OGŁOSZENIE Nr 44/2018 O PRZETARGU 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce: 
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Przestrzenne- 
go  

Cena 
wywoławcz

a (zł) 

Wysokość 
wadium 

Godzina 
przetar 

gu 

1 

837/3 
KW SW1D/ 
00016275/

5 

 
POŁOŻENIE: 

 
Gmina Pieszyce, na terenie 

miasta Pieszyce, obręb 
Środkowe 

 
OPIS: 

 
niezabudowana działka 

gruntu, rolna(1), dostęp do 
drogi publicznej przez drogi 
wewnętrzne (wymagające 
odtworzenia), zapisana w 
ewidencji gruntów jako 

klasoużytki: RIVa. 
W obszarze działki znajduje 

się stanowisko archeologiczne. 
 

 
0.9828 

 
 

UT2 – usługi 
turystyki z 

zielenią 
towarzyszącą 

ZE7 - 
półnaturalne 

użytki 
ekologiczne 

KDW3 -  drogi 
wewnętrzne 

272.530,-zł(2) 27.000,- zł 930 

 
(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity   

Dz.U. z 2017, poz. 2196) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a 
przedmiotowej ustawy. 

(2) Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. 
 

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich. 
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,                      
ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro). 

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

 
Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 2 stycznia 2019 r. 
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami  

i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268. 
 
 

Pieszyce, 20.11.2018 r. 
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Borys Michałowski 06.11.2018    godz. 21:50   waga 3360 g.  dł. 55

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Ignacy Guber 07.11.2018    godz. 10:20   waga 3490 g.  dł. 56 Szymon Jaśkiewicz 07.11.2018    godz. 23:55   waga 3300 g.  dł. 55

Marcelina Najwer 03.11.2018    godz. 23:20   waga 3150 g.  dł. 52 Franciszek 11.11.2018    godz. 13:00   waga 3330 g.  dł. 56 Apolonia Cieczka 12.11.2018    godz. 23:50   waga 2735 g.  dł. 58

Klara Malinowska 12.11.2018    godz. 11:20   waga 3400 g.  dł. 55 Filip Jan Rośkowicz 11.11.2018    godz. 2:45   waga 2875 g.  dł. 52 Anastazja Grzęda 19.11.2018    godz. 9:15   waga 2830 g.  dł. 53

Aleksander Szlachta 18.11.2018    godz. 15:55   waga 3720 g.  dł. 56 Daniel Maziarz 19.11.2018    godz. 10:20   waga 3620 g.  dł. 54 Martyna Jaworska 19.11.2018    godz. 14:55   waga 3120 g.  dł. 55
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Polecamy, bo warto!

25 listopada - Otsochodzi w Dzierżoniowie 
Na zaproszenie dzierżoniowskiej młodzieży w Sali koncer-
towej DOK wystąpi Otsochodzi - jedna z największych na-
dziei polskiego 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 zatytu-
łowany „7” wydany w kwietniu 2015 roku. Również w tym 
roku został wybrany Młodym Wilkiem portalu Popkiller, 
co wiązało się ze wzmożoną aktywnością artystyczną. Wy-
stąpił na uznanych festiwalach muzycznych (m.in Open’er 
Festival czy Hip Hop Kemp) oraz udzielał się gościnnie na 
płytach zaprzyjaźnionych artystów (Włodi, Rasmentalism, 
VNM, The Returners, Sonar czy Flirtini).
Docenienie przez rodzimą scenę przełożyło się na zainte-
resowanie Asfalt Records, gdzie Otso wydał swój pierwszy 
długogrający album pt. „Slam”. Obecnie promuje kolejne 
wydawnictwo pt. „Nowy Kolor”, między innymi za pomocą 
tytułowego singla, który ma obecnie ponad 37 milionów 
odtworzeń na Youtube! Na nowej płycie znalazła się czo-
łówka sceny - Pezet, O.S.T.R., Taco Hemingway, Włodi, Pel-
son czy Holak.
25 listopada - Lwowski balet w Dzierżoniowie
 „Dziadek do orzechów”” to największy fenomen sztuki ba-
letowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca 
publiczność całego świata. W tym sezonie artystycznym 
zawita także do Dzierżoniowa! Widowisko na najwyższym 
światowym poziomie artystycznym zapewni fenomenal-
ny zespół tancerzy Royal Lviv Ballet. Spektakl to podróż 

do krainy marzeń dla każdego widza. Mała dziew-
czynka 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 charakterystyczne tańce: Taniec 
Wieszczki Cukrowej, Taniec Hiszpański, Taniec Arab-
ski, Taniec Chiński, Trepak (Taniec Rosyjski), Taniec 
Pasterski oraz końcowy Walc Kwiatów. Zachwycają-
ce szyte ręcznie kostiumy, choreografia, piękna sce-
nografia a przede wszystkim perfekcja w wykonaniu 
sprawiają, każdy spektakl Royal Lviv Ballet jest nie-
zapomnianym przeżyciem dla odbiorcy. Zespół zło-
żony z najwybitniejszych artystów kontynuujących 
tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej zaczaru-
je w Dzierżoniowie podczas występów 25 listopada 
o godz. 18.00.
24 listopada i 1 grudnia
zapraszamy na warsztaty 
składania i zdobienia pierni-
kowych domków w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury 
24 listopada i 1 grudnia o 
godz. 9.00 i 11.00. W sumie 
będą to cztery grupy uczest-
ników – w każdej grupie po 
20 osób lub maksymalnie 
2-osobowych zespołów zło-
żonych z dziecka i rodzica. 
Warsztaty, które poprowadzi 
właścicielka firmy Sudeckie 
Pierniki, Ewa Holiczek-Nie-

dbała, są dla uczestników bezpłat-
ne (koszty pokrywa miasto), ale 
liczba miejsc jest ograniczona. Za-
pisy pod numerami tel. 74 645 04 
01 lub 74 645 08 18.

30 listopada - koncert szanty i biesiada żeglarska 
To propozycja na andrzejkowy wieczór w Dzierżoniowie. 
Dobrą zabawę w „tawernie” Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury zapewni Orkiestra Samanta, folkowo-rockowy ze-
spół z Wrocławia.
Żywiołowa, pełna ekspresji i różnorodności muzyka w po-
łączeniu z barwnymi opowieściami o morzu są gwarancją 
dobrej zabawy, która planowana jest na 30 listopada w 
Dzierżoniowie. Repertuar zespołu to autorskie teksty zwią-
zane z tematyką morską. Orkiestra Samanta to od ponad 
18 lat uznana marka w środowisku polskich zespołów fol-
kowych i szantowych. Bielaty w cenie 35 zł (koncert) oraz 
80 zł (koncert i biesiada) można kupić w kasie DOK (ul. 
Świdnicka 23) oraz na www.dok.pl w zakładce „kup bilet”.
Listopadowe propozycje TOZD

Czy waga jest zapisana w DNA- odpowiedź na to pytanie 
uzyskamy podczas wykładu Joanny Grzesiak-Dynowskiej 
15 listopada o godz. 16.00 w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury (sala konferencyjna II p.). Tydzień później w tym 
samym miejscu zaplanowano „Średniowieczne szpitale”, 
który poprowadzi Agnieszka Gola.  Kolejną porcję historii 
dostarczy Arnold Kordasiewicz, z którym będzie się można 
spotkać 28 listopada w do Muzeum Miejskim Dzierżonio-
wa. Od godz. 16.00 poznawać będzie można „Historię figur 
cynowych”. Dzień później „Towarzystwo” zaprasza do DOK-
-u na wykład Karoli Koby „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
„Malinowa…” Stanisława Celińska
Uwielbiana przez publiczność Stanisława Celińska wraca 
na Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury z repertuarem z 
nowej płyty!
„Malinowa…”, która swoją premierą miała 25 maja 2018 
r., to druga studyjna płyta tej niepowtarzalnej i charyzma-
tycznej artystki. Stanisława Celińska kontynuuje docenio-
ną już przez publiczność rolę doskonałej pieśniarki, która 
wie jak przyciągnąć słuchacza i na czas koncertu wprowa-
dzić w kameralny nastrój. Na płytę składa się 12 autorskich 
tekstów Stanisławy Celińskiej i dwie piosenki napisane 
przez Dorotę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produk-
cję – podobnie jak przy poprzednich płytach – odpowie-
dzialny jest Maciej Muraszko, który tym razem  wzbogacił 
ją o świeże, modne brzmienia.
Koncert w Dzierżoniowie zaplanowano na 5 kwietnia o 
godz. 18.00.

zapraszamy do naszych 
galerii foto na 
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Andrzej Hordyj objął urząd burmistrza Bielawy
Na pierwszej sesji rady miejskiej VIII kadencji w Bielawie radni złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego rady, którym został Ryszard Dźwi-
niel. Wybrano również dwóch wiceprzewodniczących Leszka Staszewskiego i Jarosława Florczaka. Ślubowanie złożył również Andrzej Hordyj obej-
mując urząd burmistrza w Bielawie.


