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

Domy, kościoły, ogrody z pachnących miodem pierników, sunąca między nimi kolejka, a wszystko ską-
pane w zimowej szacie i świątecznym blasku choinkowych światełek – brzmi kusząco, nieprawdaż? To 
właśnie takie piernikowe miasteczko zbudowali mieszkańcy Dzierżoniowa. W jednej z sal Młyna Hilberta 
w Dzierżoniowie prowadzonego przez Fundację 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 Pier-
niki także zakupić.

Zobacz piernikowy Dzierżoniów!

DZIERŻONIÓW

7Więcej czytaj na

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

5000 egzemplarzy co 2 tygodnie
trafia do rąk naszych czytelników!

Które inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku i w jaki sposób zmienią one Dzierżoniów i naszą miej-
ską przestrzeń? - Łączna kwota, jaką miasto planuje przeznaczyć na inwestycje to 31,5 mln. zł. Wśród tych naj-
ważniejszych są oczywiście zadania związane z budową, rozbudową i remontami dróg. To będzie kolejny rok 
poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa. Równie pracowity, ale już na pewno nie tak uciążliwy jak 
obecny – zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Inwestycje Dzierżoniowa w 2019 roku

DZIERŻONIÓW

Głównymi obszarami, którymi zarządzać będzie nowa wiceburmistrz są sprawy społeczne, 
edukacja i estetyka miasta.

Dorota Pieszczuch 
zastępcą burmistrza
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Bielawa

Nowe komisje w radzie miejskiej Bielawy

W środę 28 listopada odbyła się druga sesja 
Rady Miejskiej, na której wybrano składy po-
szczególnych komisji Rady Miejskiej, a także 
ich Przewodniczących i Zastępców. 

Poniżej prezentujemy składy tychże komisji. 

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielawy:
- Dagmara Aleksandrowicz – Przewodnicząca

- Rafał Kuśmierek – Zastępca

- Władysław Kroczak

- Barbara Pachura

- Marcin Rak

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej Bielawy:
- Zbigniew Dragan - Przewodniczący

- Barbara Pachura - Zastępca

- Magdalena Czapla

- Piotr Łyżwa

- Krzysztof Możejko

3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miej-
skiej Bielawy:
- Rafał Januszkiewicz – Przewodniczący

- Piotr Łyżwa – Zastępca

- Zbigniew Dragan

- Ryszard Dźwiniel

- Jarosław Florczak

- Krzysztof Możejko

4. Komisja Planowania i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Miejskiej:
- Marcin Rak – Przewodniczący

- Alicja Dzwiniel – Zastępca

- Dagmara Aleksandrowicz

- Magdaelna Czapla

- Łukasz Fedorowicz

- Rafał Januszkiewicz

- Tomasz Jazowski

- Władysław Kroczak

- Leszek Staszewski

5. Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i 
Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy:
- Tomasz Wojciechowski – Przewodniczący

- Łukasz Fedorowicz – Zastępca

- Magdalena Czapla

- Krzysztof Molasy

- Rafał Kuśmierek

- Barbara Pachura

- Sebastian Runowicz 

- Beata Saj

- Tomasz Tkacz 

6. Komisja Promocji Miasta i Współpracy 
Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy:
- Tomasz Tkacz – Przewodniczący

- Tomasz Jazowski – Zastępca

- Alicja Dźwiniel

- Krzysztof Molasy

- Sebastian Runowicz 

- Beata Saj

- Tomasz Wojciechowski

Podczas środowych obrad, radni podjęli tak-
że uchwałę w sprawie Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2019 roku, a także określili 
stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu bu-
dżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która 
obowiązywać będzie od 1 grudnia 2018r. 

Wprowadzone zostały także zmiany w budże-
cie Gminy na 2018 rok oraz zmiany do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 
grudnia (czwartek) o godzinie 13:00.

UM BIELAWA

Referat Komunikacji Miejskiej informuje, że z dniem 07.12.2018r 
zostanie przywrócony ruch na ul. Kopernika w Dzierżoniowie, a 
tym samym autobusy linii nr 15,21,22 będą zatrzymywały się na 
przystankach Dzierżoniów dworzec PKS Kopernika oraz Dzierżo-
niów DT. Ślązak, natomiast autobusy linii nr 1,2,3,5,6 będą zatrzy-
mywał się na przystanku Dzierżoniów dworzec PKS Kopernika 
przy Szkole Podstawowej nr 9. 

ZKM Bielawa

ZKM Bielawa - informacja 
o przywróceniu ruchu 
autobusowego
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Bielawa

Daria Michalska dyrektorem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Bielawie

W dniach 1-2 grudnia 2018 r. odbyła się w 
Białowieży Akademicka Gala Współpracy 
zorganizowana przez Instytut Studiów Po-
dyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Peda-
gogicznych w Warszawie. Podczas Gali pani 
Daria Michalska została mianowana dyrekto-
rem Filii Instytutu Studiów Podyplomowych 
w Bielawie i otrzymała Certyfikat Akredytacji 
Filii Instytutu Studiów Podyplomowych dla 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszech-

nica Nauczycielska” w Bielawie. W ośrodku 
studia podyplomowe organizowane we 
współpracy z Instytutem Studiów Podyplo-
mowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicz-
nych w Warszawie  odbywają się w Biela-
wie od 2016 roku w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska”, 
zarządzanym przez panią dyrektor Darię 
Michalską. Cieszą się one ogromną popu-
larnością. W latach akademickich  2016/217 

i 2017/2018 skorzystało z nich ponad 150 
studentów. W bieżącym roku akademickim 
studiuje  117 osób. 

Oferta studiów obejmuje blisko 40 kierun-
ków pedagogicznych m.in. Przygotowanie 
pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna, Pedagogika specjalna w 
zakresie edukacji i rehabilitacji osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną (oligofre-
nopedagogika), Zarządzanie w oświacie, a 
także typowo przedmiotowe, m.in.: Biologia 
w szkole, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja 
dla bezpieczeństwa.
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Dzierżoniów
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Dzierżoniów

Inwestycje Dzierżoniowa w 2019 roku

Które inwestycje zostaną zrealizowane w 
przyszłym roku i w jaki sposób zmienią one 
Dzierżoniów i naszą miejską przestrzeń? 
- Łączna kwota, jaką miasto planuje prze-
znaczyć na inwestycje to 31,5 mln. zł. Wśród 
tych najważniejszych są oczywiście zadania 
związane z budową, rozbudową i remontami 
dróg. To będzie kolejny rok poprawy infra-
struktury drogowej i bezpieczeństwa. Równie 
pracowity, ale już na pewno nie tak uciążliwy 
jak obecny – zapewnia burmistrz Dzierżonio-
wa Dariusz Kucharski. 

 Największym zadaniem drogowym 2019 
roku będzie kompleksowa przebudowa ul. 

Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Realizacja tego 
zadania warunkowana jest zdobyciem ze-
wnętrznego dofinansowania. Jest na to duża 
szansa, a decyzje w tej sprawie zapadną do 
końca tego roku.  

Duże zmiany zajdą również na os. Koloro-
wym. Tutaj kontynuowana będzie rozpoczęta 
już inwestycja, w efekcie której przebudowa-
ne zostaną drogi, chodniki i miejsca parkin-
gowe. 

W 2019 roku rozpoczną się prace przy zmie-
nianiu ul. Wesołej. Obejmą one odcinek od nr 
8, do 96. 

Na os. Tę-
czowym wy-
b u d o w a n a 
zostanie ul. 
Bursztynowa, 
nowe oblicze 
ze zyska rów-
nież droga 
p r o w a d z ą c a 
od ul. Akacjo-

wej, do budynku nr 8. 

Wzdłuż budynku nr 1 na os. Jasnym przebu-
dowana zostanie droga, powstaną tu także 
dodatkowe miejsca parkingowe. Miasto wy-
remontuje chodnik przy bloku.

Od 2019 roku łatwiej będzie się też poruszać 
na os. Różanym. Przebudowa drogi dojazdo-
wej od ul. Korczaka, do Szkoły Podstawowej 
nr 1, to również nowe miejsca parkingowe na 
tym osiedlu. 

Ze względu na stan techniczny konieczna jest 
budowa nowej kładki dla pieszych nad rze-
ką Piławą, przy ul. Kopernika, na wysokości 
Szkoły Podstawowej nr 9. 

Klienci ośrodka sportu i działkowcy skorzy-
stają na budowie drogi prowadzącej od wia-
duktu na ul. Strumykowej, do parkingu przy 
hotelu OSiR-u. 

Bardzo duże znaczenie dla estetyki Dzierżo-
niowa będą miały zadania związane z praca-
mi przy modernizacji Parku Kusocińskiego i 
z udostępnieniem dla mieszkańców terenu 

dawnego Cmentarza Żydowskiego. 

W 2019 roku zakończy się budowa centrum 
seniora, prowadzona w budynku położonym 
przy ul. Świdnickiej 35. W Szkole Podstawo-
wej nr 1 powstanie nowoczesna stołówka, 
miasto modernizować będzie także sieć mo-
nitoringu. 

W ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Oby-
watelskiego oprócz prac w parku pomiędzy 
ul. Świdnicką, Piastowską i Złotą powstanie 
również sześć nowoczesnych przejść dla pie-
szych, cztery z nich na ul. Piastowskiej. Na 
Skwerze Seniora i Juniora powstaną miejsca 
piknikowe. 

To nie wszystkie inwestycje zaplanowane na 
najbliższy rok. W projekcie budżetu jest jesz-
cze wiele, mniej kosztowych, ale ważnych dla 
mieszkańców zadań. Plan inwestycji 2019 
może też ulegać zmianie, ze względu na  zdo-
bywane przez Dzierżoniów zewnętrze dofi-
nansowanie.

Koniec utrudnień – rondo gotowe

Od czwartkowego poranku rondo na skrzyżowa-
niu ulic Kopernika i Batalionów Chłopskich bę-
dzie przejezdne. Oznacza to koniec utrudnień na 
dzierżoniowskich drogach.
Ten rok był wyjątkowo uciążliwy dla kierowców, 
ale wykonane w tym czasie inwestycje drogowe 
na korzyść zmienią poruszanie się po Dzierżonio-
wie. 
- To ostatnie inwestycje drogowe, których realiza-
cja oddziaływała na ruch w całym mieście. Plano-
wane w najbliższych latach modernizacje dróg 

również będą się wiązały z czasowymi utrudnie-
niami, ale już nie na tak dużą skalę – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. 
Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i wyrozu-
miałość i wierzymy, że komfort jazdy po nowych 
drogach wynagrodzi trudności, które są za nami. 
Jak zapewnia wykonawca inwestycji docelowy 
ruch na rondzie będzie obowiązywał od 6 grud-
nia, od godziny 6.00. Dzień później komunikacja 
miejska będzie funkcjonowała już tak, jak przed 
budową największego w mieście ronda.
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W poprzednim felietonie na prośbę moich 
Czytelników próbowałem w  5 punktach, 
na bazie zaistniałych faktów i własnych ob-
serwacji, poszukać odpowiedzi na pytanie :
 Dlaczego Piotr Łyżwa, mając tak duże po-
parcie wśród mieszkańców Bielawy w ciągu 
4 lat kadencji , dokonał rzeczy  niemożliwej, 
a mianowicie sprawił ,że  utracił  swój urząd.
 Podkreśliłem w poprzednim felietonie , że 
Piotr Łyżwa nie reagował na żadną krytykę 
swoich poczynań, nie przyjmował żadnych 
krytycznych uwag od nikogo,  z nikim się 
nie liczył, bo uważał , że tylko on ma jedynie 
rację i nie musi z nikim w tej sprawie pole-
mizować. Nikogo oprócz swojego zastępcy 
nie słuchał , dlatego faktycznie był  bur-
mistrzem jedynie z nazwy. Najważniejsze 
decyzje w mieście podejmował  „swój czło-
wiek ”, którego powołanie na stanowisko I 
zastępcy burmistrza miasta stało się naj-
większym niewybaczalnym błędem Piotra 
Łyżwy na przestrzeni całej minionej kaden-
cji. Za dokonanie tego właśnie wyboru po-
niósł zasłużoną, na własne życzenie, klęskę 
w wyborach samorządowych.
Burmistrz na zgłaszane wnioski , propozy-
cje dotyczące miasta Bielawy miał zawsze 
tylko jedno ulubione ironiczne stwierdze-
nie , że wszelkie uwagi, propozycje czy 
wnioski są niemerytoryczne, niezasadne, 
niekompetentne  i nie będzie się do nich 
ustosunkowywał. Widocznie na obronę 
swojego stanowiska nie miał ani racji, ani 
argumentów. 
 Taka postawa burmistrza dowodziła jedy-
nie brak profesjonalizmu w jego zachowa-
niu, brak kompetencji  wiedzy w danym 
temacie.  Taka postawa była  wygodna w 
sytuacji braku konkretnej odpowiedzi lub 
niechęci  jej udzielenia. 
 A zatem, powróćmy do zasadniczego te-
matu felietonu. Poszukajmy dalszych od-
powiedzi na postawione pytanie.
Po szóste :
Piotr Łyżwa w swoim programie wy-
borczym w 2014 roku przedstawił wizję 
przyszłości i program rozwoju Bielawy. 
Zapewniał nas, że realizacja tego pro-
gramu umożliwi i poprawi życie miesz-
kańców Bielawy, da wszystkim szansę na 
lepsze jutro. Obiecał wszystko, wszyst-
kim. Obiecał bardzo dużo, natomiast zre-
alizował bardzo mało.
 Niedotrzymanie zobowiązań wybor-
czych skutkowało utratą wiarygodności i 
sympatii wśród wyborców, bowiem wy-
borcy poczuli się oszukani i nie znaleźli 
uzasadnienia dla zaniedbań, zaniechania i 
bezradności burmistrza w sprawie realizacji 
jego własnych obietnic wyborczych. 
 Bo okazało się, że burmistrz po wyborach 
2014 roku zakpił  sobie  ze swoich wybor-
ców i  porzucił swój program. A wyborcy 
byli przekonani, że Piotr  Łyżwa będzie 
kompetentny, skuteczny, że dotrzyma  za-
wartych w programie wyborczym obietnic  
oraz potrafi skutecznie rozwiązywać pro-
blemy codziennego życia miasta. Miesz-
kańcy nie za obiecanki , deklarację  i chęć 
szczerą , ale za realizację obietnic wybor-
czych przy urnie wyborczej ocenili  i rozli-
czyli burmistrza.
 Burmistrzowi nie wolno było  zaniedbywać 
realizacji swojego programu wyborczego, 
wyborcy oczekiwali informacji o stanie jego 
realizacji , która – jak się okazało pozostała  
jedynie na poziomie myślenia życzeniowe-
go, bo nie zrealizowano  42 z 60 zadań.
Przecież to Piotr Łyżwa powinien, a nie 
uczynił tego, poinformować mieszkańców, 
dlaczego  bardzo wiele obietnic wybor-
czych nie zostało w obecnej kadencji zreali-
zowanych, co było powodem, że tak mało, 
bo tylko  30%  obietnic , zrealizowano. 
Po siódme :
Wielokrotnie bielawianie podkreślali, że 
brakuje w mieście konsultacji społecznych 
w kluczowych sprawach miasta. Działania 
podjęte przy zmianie ulic w Bielawie są naj-
lepszym tego przykładem.
 Burmistrz nie przeprowadził konsultacji 
z mieszkańcami ulic przeznaczonych do 
zmiany  , bo nie widział takiej potrzeby. 
Nie było też żadnych konsultacji przy zmia-
nie nazwy ronda ,, Pochyłego ” na nazwę ,, 
Besteru ”. Brak było kontynuacji konsultacji 
społecznej, w ważnych sprawach dla mia-
sta, które prowadził poprzedni burmistrz 
Ryszard Dźwiniel . Dobre inicjatywy nale-
ży kontynuować, a nie rezygnować z nich 
tylko dla tego, że rozpoczął  je poprzedni 
burmistrz.

Po ósme :
Wyborcy burmistrza zauważyli wiele niedo-
ciągnięć w pracy  straży miejskiej, dlatego 
też  przygotowali obywatelską uchwałę 
o jej likwidacji .Burmistrz  argumentował, 
że straż miejska przeszła już zmiany i do-
konano w niej restrukturyzacji, że jest ona 
potrzebna miastu. Rada Miejska głosami 
koalicji rządzącej burmistrza, wbrew woli 
mieszkańców, odrzuciła uchwałę o likwida-
cji straży miejskiej.
Podkreślić należy fakt, że burmistrz ,upra-
wiając nieuzasadnione rozdawnictwo, 
przyznał komendantowi  straży miejskiej 
kilka razy nagrody za działania, za które ko-
mendant jest odpowiedzialny statutowo, 
na udokumentowaną kwotę 40 tysięcy zło-
tych. Nie koniec na tym.
Rozbudowa administracji poprzez sztucz-
ne tworzenie nowych stanowisk, gwał-
towny niczym niespowodowany wzrost 
płac burmistrza, zastępców, prezesów 

spółek gminnych, przyznanie nagrody dla 
I zastępcy burmistrza w kwocie 11 300 zło-
tych  -  to kolejne przykłady rozdawnictwa 
publicznych pieniędzy bez uzasadnienia. 
Jak to wszystko miało się do zarządzania 
miastem, gdy w swoich poczynaniach bur-
mistrz powinien  kierować się zasadami : 
oszczędności, gospodarności, celowości, 
rzetelności, legalności?  Czy w kwestii  wy-
dawania publicznych pieniędzy burmistrz 
był gospodarny, oszczędny, czy rozrzutny? 
Po dziewiąte :
Przez okres całej kadencji Piotr Łyżwa miał  
4 lata spokojnej pracy i przychylną Radę 
Miasta, która zawsze głosowała za tymi 
uchwałami podejmowanymi na sesjach, 
które miały wpływ na poprawę życia miesz-
kańców, popierała uchwały  i inicjatywy 
proponowane przez burmistrza, aby w 
sprzyjającej atmosferze mógł realizować 
swoje zamierzenia.
 Burmistrz  zamiast czas ten wykorzystać dla 
dobra miasta, zmarnował go, wdając się w 
niepotrzebne konflikty. 
Wystarczy przeanalizować,  np. zapowie-
dziane a niezrealizowane inwestycje pro-
rozwojowe, które przynosiłyby miastu do-
datkowe dochody, i przedsięwzięcia, które 
są wyszczególnione w jego programie 
wyborczym. Bardzo trudno byłoby znaleźć 
znaczące sukcesy na polu pozyskiwania 
znacznych środków zewnętrznych, w tym 
i z Unii Europejskiej, realizowano przecież 
głównie inwestycje z budżetu miasta.
Po dziesiąte :
Nietaktem ze strony Piotra Łyżwy i jego za-
stępcy, który próbował kształtować i utrwa-
lać w świadomości wyborców chęć zemsty 
na poprzedniej władzy, było postępowanie 
oparte na bazie polityki prowadzonej przez 
PiS , tj. tak zwanego ,,wygumkowania ”, lub 
na przemilczeniu  wszystkiego , co w mie-
ście zostało zrobione za poprzedniego bur-
mistrza Ryszarda Dźwiniela.
Mieszkańcy  pamiętają, że wiele zadań in-
westycyjnych, dokończonych przez ekipę 
Piotra Łyżwy, faktycznie przygotował  po-
przedni burmistrz Bielawy.

Nadaremne więc okazały się próby wy-
mazania z pamięci wśród mieszkańców 
miasta tego, co dokonała ekipa poprzed-
niego burmistrza. Im bardziej świadomie 
przemilczano dokonania i osiągnięcia po-
przedniej władzy, lub celowo  pomijano je 
w wydawanych publikacjach książkowych 
i prasowych, tym bardziej w świadomości 
mieszkańców miasta  wszystkie działania 
poprzedników stawały się  jeszcze bardziej 
wyraźne.
Jej prostackie myślenie stało się dowodem 
słabości ekipy Piotra Łyżwy, przyniosło jej 
bardzo dużo niedobrego i zakwalifikowane 
zostało przez wyborców  jako nieprzyzwo-
ite działania . Każdy przecież widzi bielaw-
ską rzeczywistość, której na siłę nie dało się 
zafałszować.
Po jedenaste :
Nie budzi wątpliwości sztandarowe osią-
gnięcie ekipy Piotra Łyżwy  -  zakup Je-
ziora Bielawskiego. Wokół tego zakupu 
próbowano stworzyć mit i przekonanie, że 
wystarczy to do wygrania najbliższych wy-
borów samorządowych, jeżeli tylko jeszcze 
do zakupu dołoży się częściową dalszą roz-
budowę infrastruktury wokół obiektu.
 Zakup zbiornika powinien stać się moto-
rem do podjęcia kolejnych pozytywnych 
działań burmistrza w mieście.
A doszło do  samozadowolenia, uspokoje-
nia , zapadnięcia w wielomiesięczny błogi 
zimowy niedźwiedzi sen burmistrza  w 
swoim fotelu z wewnętrznym przekona-
niem i liczeniem na to, że zakup zbiornika 
pozwoli osiągnąć sukces w wyborach sa-
morządowych, przykryje niezałatwione 
problemy w Bielawie. Okazało się, że bur-
mistrz się przeliczył.
 Po okresie euforii związanej z zakupem 

zbiornika mieszkańcy Bielawy coraz czę-
ściej zastanawiali się nad okolicznościami 
i przebiegiem dokonanego zakupu,  zbyt 
dużej ceny.
 Również zaczęto  zastanawiać  się, dlaczego 
tak dużo pieniędzy wydano z kasy miejskiej 
na modernizację mola, skoro zakres prac 
był niewielki. Chodziło  o przestrzeganie 
elementarnych zasad gospodarności w wy-
dawaniu naszych publicznych pieniędzy.
 Gdy okazało się, że radni koalicyjni wraz z 
burmistrzem są przeciw powołaniu  nieza-
leżnego rzeczoznawcy do oceny przepro-
wadzonej inwestycji, zaczęto podejrzewać, 
że jest coś do ukrycia, że naruszono dyscy-
plinę finansów publicznych.
 Przestano dłużej tolerować ignorancję, 
lekceważenie tematu, ukrywanie prawdy 
ze strony burmistrza i jego zastępcy. Wyja-
śnieniem kontrowersyjnej, niewygodnej, 
kłopotliwej, wstydliwej  sprawy dla Piotra 
Łyżwy, o której zapewne chciałby jak naj-
szybciej zapomnieć  zajęła się Wojewódzka 
Komenda Policji we Wrocławiu z Wydziału 
do Spraw  Walki z Przestępczością Gospo-
darczą.
 Sprawy te, którymi obecnie zajmują się 
organy ścigania, również  sprawa nieprawi-
dłowości w gospodarowaniu mieniem ko-
munalnym, mającymi  związek z organizo-
wanymi przez  władze Bielawy przetargami, 
nie przyniosły chwały i dumy burmistrzowi 
w trakcie trwania kadencji.
 Przecież to nie kto inny jak burmistrz 
sprawuje nadzór nad racjonalnym, pra-
widłowym i zgodnym z normami prawa 
dysponowaniem środkami publicznymi, a 
tego nadzoru brakowało. Na przykład przy 
modernizacji pomostu na Jeziorze Bielaw-
skim, finansowaniu i realizacji inwestycji na 
Jeziorze Bielawskim ( w taki sposób, aby 
uniknąć przetargów)  lub przy wykonaniu 
drewnianej wiaty przy Zespole Ośrodków 
Wsparcia( bez zabezpieczenia środków w 
budżecie Gminy, bez pozwolenia na reali-
zację inwestycji na terenie należącym do 
Gminy i bez umowy z wykonawcą).
Po dwunaste :

W trakcie minionej kadencji samorządo-
wej w Bielawie ujawniły się fatalne zasady 
współpracy władzy wykonawczej w mieście 
z niektórymi mediami lokalnymi. W swoim 
programie wyborczym w 2014 roku  Piotr 
Łyżwa napisał „Zmienię zasady dofinanso-
wania mediów lokalnych, preferując wspie-
ranie rozwoju niezależnych mediów (tele-
wizja internetowa i portale informacyjne).”
Zapomniał jednak, że jednym ze sposo-
bów komunikowania się z wyborcami jest 
niezbędny przekaz medialny do znacznej 
grupy wyborców, odbiorców Telewizji Su-
deckiej. Współpraca z mediami lokalnymi 
( Telewizja Sudecka, DDZ 24.EU ) powinna 
opierać  się na tworzeniu pozytywnego 
wizerunku publicznego władz miasta,  a tej 
współpracy  ze strony Piotra Łyżwy nie było.
Można nie lubić prywatnej Telewizji Sudec-
kiej, wypowiadać się o niej negatywnie, nie 
przepadać za jej właścicielem, można twier-
dzić, że jest nieobiektywna, pazerna na pie-
niądze i na władzę , mówić ,że  za pieniądze 
zrobi wszystko, że jest telewizją podwór-
kową, mało opiniotwórczą, tendencyjną, a 
pokazującą tylko to, co złego dzieje się w 
Bielawie, a nie pokazującą tego, co jest do-
bre  w mieście, wmawiać, że była na pasku 
poprzedniej władzy w mieście.
Z drugiej strony -  nie można przeceniać 
roli Telewizji Sudeckiej ,a niedocenienie jej 
trzeba zakwalifikować jako niewybaczalny 
błąd. Działa ona na terenie nie tylko nasze-
go miasta. Nie można się na nią obrażać , 
nie zauważać jej, czy ją lekceważyć, bo jest 
ona, czy to się komuś podoba, czy też nie 
- opiniotwórcza. Kreuje w Internecie obraz  
zarządzania miastem. Należało więc mieć 
z nią łączność, dogadać się, a nie twierdzić, 
że damy sobie radę bez, podwórkowej tele-
wizji . Pójście z nią na wojenkę niczego do-

brego miastu nie przyniosło, a wręcz prze-
ciwnie  -  zaszkodziło, a najwięcej -  Piotrowi 
Łyżwie. 
Po trzynaste :
Negatywna kampania prowadzona przez 
KWW Piotra Łyżwy „Sukces dla Bielawy ” 
dopełniła obrazu klęski Piotra Łyżwy w wy-
borach w II turze o fotel burmistrza. Można 
by rzec „ tonący brzytwy się chwyta”. Przy-
słowiowy „gwóźdź do trumny ” Piotrowi 
Łyżwie  wbiła jeżdżąca po Bielawie  tuba 
propagandowa zwana przez bielawian 
„szczekaczką ”, której to chrypiąco  - wyjąco 
przeraźliwy  ton był nie do zaakceptowania. 
Gdy tylko pojawiła się na ulicach  miasta, 
idący poboczem drogi  ludzie uciekali. 
Pomysły ze „szczekaczką” i zrywaniem 
bilbordów Andrzeja Hordyja przejdą do 
historii wyborów samorządowych w Bie-
lawie jako pomysły, których  w przyszłości 
nie należy kontynuować, bo w większości 
mieszkańcy Bielawy nie akceptują takich 
nieeleganckich postępowań.
Myślę ,że to, co napisałem może być  po-
uczające życiowo i praktycznie, niezbędne, 
a co najmniej wskazane do zapoznania się, 
dla każdej władzy wykonawczej . Felieton 
ku przestrodze, aby żadna władza wyko-
nawcza nie szła drogą do nikąd,drogą wy-
braną np. przez Piotra Łyżwę.
Uważam, że nic złego dla Bielawy się nie sta-
ło, gdy Piotr Łyżwa nie został wybrany po-
nownie burmistrzem. Za rządów obecnie 
wybranego burmistrza Andrzeja Hordyja 
będzie znacznie lepiej działo się w Bielawie, 
jestem o tym przekonany, bo gorzej w Bie-
lawie być już nie może, jak było za rządów 
władzy wykonawczej z Piotrem Łyżwą na 
czele. 
Pożyjemy , zobaczymy, przekonamy się - 
czy miałem rację, czy też nie. A co będzie 
później ? Decydować będą bielawianie do-
piero przy urnach wyborczych w 2023 roku 

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Dlaczego  mieszkańcy Bielawy w wyborach samorządowych  nie wybrali  
ponownie na następną kadencję Piotra Łyżwę , a powierzyli urząd 

burmistrza miasta  -  zgodnie z oczekiwaniami społecznymi  większości 
bielawian  -   Andrzejowi Hordyjowi ? (część 2).

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-



Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu 7

Zgodnie z zapowiedziami burmistrz Dzierżoniowa powołał na zastępcę Dorotę Pieszczuch. Głównymi obszarami, którymi zarządzać 
będzie nowa wiceburmistrz są sprawy społeczne, edukacja i estetyka miasta. Nominację Dariusz Kucharski wręczył w obecności pra-
cowników urzędu. 

Dorota Pieszczuch zastępcą burmistrza

Taki temat wpadł mi niedawno do głowy na uli-
cy Parkowej w Bielawie przy przystanku auto-
busowym, kiedy wracałem na rowerze z działki, 
i zastanawiam się, czy, skoro mamy wolną wolę 
i możemy robić to, co chcemy, co uważamy, co 
nam pasuje - czy naprawdę jesteśmy wolni? 
Słyszę czasami, gdy zwracam uwagę na złe po-
stępowanie kogoś na mieście: „- Polska, to wol-
ny kraj”. No niby tak, ale czy naprawdę, mając 
to na uwadze, można robić wszystko to, na co 
mamy aktualnie ochotę? 
Nasza rodzima, bielawska feministka już po 
kampanii wyborczej wyraziła się, że Polska 
powinna być taką, jaką sobie każdy zamarzy. 
Obawiam się jednak, że Polska w marzeniach 
pani feministki to nie moja bajka. No, ale ma-
rzyć każdy może, ale żeby się spełniło, trzeba 
czasami walczyć. I stąd mamy Komitet Obrony 
Demokracji, Obywateli RP, Nowoczesną, Komi-
tet Obrony Kobiet, Czarne Parasolki, Obóz Na-
rodowo - Radykalny – żeby tylko wspomnieć co 
niektóre organizacje. 
Dlaczego przy przystanku? Otóż na przystanku 
stał pan z panią w oczekiwaniu na autobus. Pan 
palił papierosa. To niebywała dla mnie okazja, 
aby pomóc bliźniemu, chociaż moja postawa 
ogólnie podobno jest nikczemna, pełna nie-
sprawiedliwych osądów i krytyki wobec tychże 
bliźnich. 
- Przepraszam pana, ale na przystanku nie wol-

no palić papierosów! – zagadnąłem możliwie 
uprzejmie, licząc się z natychmiastową ripostą 
w spodziewanym stylu, co nie jest mi obce. 
Pan zaskoczony, tłumaczy mi, że jedzie do pra-
cy, a pani dość obcesowo zwraca się do mnie:
- Ale mi to nie przeszkadza!
- Proszę pani, tu chodzi o zasady, a nie o to, czy 
pani to przeszkadza, czy nie – odpowiadam. – A 
poza tym, mówię to w trosce o tego pana, bo 
może przypadkiem jechać Straż Miejska lub po-
licja i mogą być kłopoty. 
Odjechałem, ale z daleka usłyszałem wyraźne, 
męskie dziękuję. Machnąłem ręką, że podzięko-
wanie przyjmuję i ta sytuacja trochę zbiła mnie 
z tropu, bo uświadomiłem sobie, że ktoś mi 
uwierzył i moją uwagę przyjął w dobrej wierze. 
Niewątpliwie w tym przypadku wolność czło-
wieka została perfidnie ograniczona, tym bar-
dziej, że przepis o zakazie palenia na przystan-
kach jest przepisem zupełnie martwym. Żadna 
Straż i żadna policja nie zatrzyma się. Nikt, na-
wet ze stojących na przystanku przy palących, 
nie zwróci uwagi – po co się narażać. Dotyczy 
to nie tylko takich sytuacji, ale obojętność i 
znieczulica społeczna jest u nas na porządku 
dziennym.  
Podobnie jest na klatkach schodowych w blo-
kach. Na palaczy nie ma siły. Nikt nie pomoże, 
nawet Spółdzielnia i najczęściej trzeba bez 

ustanku walczyć, albo się poddać. 
Odpowiedzialne państwo, dbające o swoich 
obywateli, wymyśla najróżniejsze zakazy, aby 
żyło się obywatelom bezpiecznie. Mamy zasa-
dy ruchu drogowego z zakazami i nakazami, 
ograniczającymi naszą wolność. Rozumiem 
zakazy, ale jeszcze kierowcy coś nakazują. Trze-
ba jechać tak, jak wskazują znaki drogowe, bo 
inaczej można zapłacić mandat, a nawet spo-
wodować wypadek. I po co się narażać? Lepiej 
posłuchać i zastosować się. 
Mamy też zasady dobrego wychowania, postę-
powania w cywilizowanym społeczeństwie, co 
świadczy o jego wielkości i dojrzałości. Ci, co 
tego nie mają, są zacofani i prymitywni. Przeby-
wanie w takim towarzystwie może być męczar-
nią, albo ciekawym doświadczeniem komento-
wanym już później wśród swoich. 
Co prawda są odważni, którzy twierdzą, że 
przepisy są po to, żeby je łamać, ale to tylko tak 
gadają. Ale faktycznie odważni ludzie są, tacy, 
którzy nie chcą pogodzić się z ordynarnym ła-
maniem przepisów i ustalonych zasad. Gdzieś 
w komentarzach anonimowa pani nawołuje z 
determinacją do donoszenia do władz nawet na 
sąsiadów, którzy nie sprzątają po swoich psach 
na klatkach schodowych i na zewnątrz, bo taka 
nastała teraz moda, że po psach powinno się 
sprzątać. Oczywiście to dobra moda i ja ją po-
pieram. Ta pani ma szczęście, że jest anonimo-

wa, bo chyba sama nie miałaby odwagi zwrócić 
uwagi pyskatej sąsiadce w przedmiotowej spra-
wie. Ja uwagi nie zwracam, bo ograniczałbym 
tym samym wolność obywatelską i psią, a poza 
tym za słuszne czepianie się i zwracanie uwagi 
już tyle oberwałem od władz cywilnych i ko-
ścielnych, że więcej już chyba przyjąć się nie da. 
No i tak to jest z tą naszą wolnością. Niby wolni, 
a ograniczani na każdym niemalże kroku, niby 
wolni, ale uzależnieni od zakazów, nakazów, re-
gulaminów, przepisów, kodeksów, umów, kon-
stytucji i tym podobnym. 
Czy mimo tego można poczuć się choć czasami 
wolnym? 
Oczywiście. Trzeba sobie tylko powiedzieć ja-
sno i wyraziście – jestem wolnym człowiekiem! 
Od razu poprawia się samopoczucie i oddycha-
my pełną piersią, najlepiej gdzieś w samotności 
przemierzając na rowerze czy na nartach dzikie, 
górskie trasy bez znaków drogowych na mak-
symalnej, bezpiecznej prędkości. Może nawet 
uda się spotkać równie wolnego człowieka i 
nawet życzliwie z nim porozmawiać.
Wolność – to też stan umysłu, stan ducha, do 
którego przecież nikt dostępu mieć nie musi, 
bo to mój umysł i mój duch – umysł i duch wol-
nego człowieka.  

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Zakazy, nakazy Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

Dorota Pieszczuch jestem matematy-
kiem, przez piętnaście lat była dyrekto-
rem dzierżoniowskiego „Ekonomika”, a w 
minionej kadencji radną i przewodniczą-
cą komisji edukacji i spraw społecznych.
- Cenię sobie współpracę, aktywnie dzia-
łam w kilku organizacjach pracujących 
na rzecz  Dzierżoniowa, jestem też wi-
ceprezesem stowarzyszenia Nowocze-
sny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego. 
Dzierżoniowianką jestem od urodzenia 
i czuję się bardzo związana z miastem. 

Burmistrz na najbliższe pięć lat trafnie 
wyznaczył cztery cele poprawiające ja-
kość życia mieszkańców. Z estetyką mia-
sta, aktywnością i bezpieczeństwem w 
Dzierżoniowie identyfikuję się najmoc-
niej – mówi zastępca burmistrza Dzier-
żoniowa Dorota Pieszczuch. 
W obowiązkach zastępcy znajduje się 
m.in. zarządzanie edukacją (od żłob-
ków, do szkół podstawowych), sprawami 
społecznymi, w tym zarządzenie takimi 
jednostkami jak Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, Dzienny Dom Senior+, Środowi-
skowy Dom Samopomocy, a także kultu-
rą, sportem i promocją Dzierżoniowa. 
Podczas nominacji nowy zastępca zwra-
cał szczególna uwagę na kwestie jakości 
obsługi klientów zarówno urzędu, jak i 
jednostek organizacyjnych miasta. 
Burmistrz Dariusz Kucharski zapowie-
dział też, że w najbliższym czasie nie pla-
nuje powoływać drugiego zastępcy. ddz24.eu
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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 Gmina Bielawa przyłącza się do europejskiego projektu, aby 

przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu i wspierać rozwój 
lokalny!

29 listopada przedstawiciele bielaw-
skiego samorządu uczestniczyli w 
pierwszym szkoleniu w ramach mię-
dzynarodowego nowego projektu 
BEACON.

Uczestników szkolenia przywitał 
Aleksander Siódmak – zastępca bur-
mistrza Bielawy, który wprowadził w 
tematykę spotkania.

Spotkanie umożliwiło wspólne 
wskazanie obszarów, w których mia-
sto chce podjąć działania, mające 
wpływ na łagodzenie zmian klima-
tu - na zmniejszenie zużycia energii 
i szkodliwych emisji, co w konse-
kwencji wpynie na poprawę jakości 
powietrza i życia mieszkańców. 

Gmina Bielawa została wybrana do 
udziału w europejskim projekcie 
pn. „Integracja europejskich i lo-

kalnych działań na rzecz ochrony 
klimatu” (“Bridging European and 
Local Climate Action” - BEACON), 
wraz z 33 innymi gminami z Polski, 
Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii i 
Niemiec. Wspólnie określimy środ-
ki  i działania, które zwiększą nasz 
wkład w ograniczanie zmian klima-
tu i uczynią nasze miasta miejscami 
bardziej atrakcyjnymi i przyjaznymi 
dla mieszkańców.

Gmina Bielawa uzyska dostęp do 
usług doradczych, warsztatów i 
konferencji w celu przyspieszenia 
lokalnych działań klimatycznych z 
korzyścią dla obywateli. Podczas re-
gionalnych warsztatów i konferencji 
europejskich Gmina Bielawa zapre-
zentuje swoje własne osiągnięcia i 
wraz partnerami z pozostałych kra-
jów opracuje nowe strategie oraz 

praktyczne podejście do łagodzenia 
zmiany klimatu.

,,Integracja europejskich i lokalnych 
działań na rzecz ochrony klimatu”, 
ang. „Bridging European and Local 
Climate Action” (akronim BEACON 
po angielsku oznacza „oświetlać, 
wskazywać drogę, prowadzić, przy-
świecać”, ale też „latarnia morska, 
drogowskaz, znak nawigacyjny”) to 
projekt promujący działania na rzecz 
ochrony klimatu oraz ułatwiający 
wymianę pomiędzy rządami oraz 
samorządami i szkołami w siedmiu 
krajach Europy. Z Polski udział w 
działaniach projektowych wezmą: 
Bielawa, Ciechanowiec, Jasło, Sztum 
i Zamość, a swoją wiedzą ekspercką i 
doświadczeniem podzielą się z inny-
mi Bydgoszcz i Warszawa. 

Realizacja projektu BEACON jest fi-
nansowana przez niemiecką Euro-
pejską inicjatywę na rzecz ochrony 
klimatu (EUKI). Celem projektu jest 
wzmocnienie dwu- i wielostronnej 
współpracy oraz pobudzenie lokal-
nych działań, aby wspólnie sprostać 
ambicjom międzynarodowej umowy 
klimatycznej podpisanej w Paryżu w 
2015 r.

Koordynatorem projektu z ramienia 
Urzędu Miasta w Bielawie jest Pani 
Ewa Wnuk - podinspektor w Refera-
cie Inwestycji i Zamówień. Wymiana 
wiedzy i doświadczeń w ramach pro-
jektu jest w Polsce koordynowana 
przez: Stowarzyszenie Gmin Polska 
Sieć „Energie Cités”; tel. 12 429 17 
95 ;  biuro@pnec.org.pl; www.pnec.
org.pl

XX Jubileuszowa Edycja Konkursu Wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” 
w Bielawie

W dniu 26 listopada 2018 roku w Dol-
nośląskim Art  Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Bielawie  odbyła się XX 
Jubileuszowa Edycja etapu rejonowego 
konkursu wiedzy o Policji pod nazwą 
„Razem bezpieczniej”. Organizatorem 
konkursu była  Dolnośląska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we 
Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Poli-
cji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa 
Policji w Dzierżoniowie, Komisariat Policji 
w Bielawie oraz 1 – 33 Hufiec Pracy w Bie-
lawie. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Pani Bernadetta Brożyna  - Komendant 
Wojewódzki Dolnośląskiej Wojewódzkiej 
Komendy OHP we Wrocławiu, Pani komi-
sarz Beata Borowicz – Ekspert Zespołu ds. 
Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewen-
cji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu, Pani nadkomisarz Joanna Kusiak 
– ekspert Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Pani 
Monika Kudła – Myślicka – Zastępca Ko-
mendanta Komendy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie, Pan podinspektor Mariusz 
Furgała – Zastępca Komendanta Komi-
sariatu Policji w Bielawie, Pan Stanisław 
Jurcewicz – Prezes Bielawskiej Agencji 
Rozwoju Lokalnego oraz radny Sejmiku 
Dolnośląskiego,          Pani Katarzyna Wierz-
bicka – Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł 

Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bie-
lawie, pani Ewa Olczyk – Jończy – w za-
stępstwie za Panią Darię Michalską – Dy-
rektora Szkół Niepublicznych w Bielawie.                                                                                                        

Do konkursu przystąpiło osiem trzyoso-
bowych drużyn z jednostek organizacyj-
nych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komen-
dy,  z Bielawy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha, 
Ziębic, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich oraz 
Bystrzycy Kłodzkiej.

Pierwszym etapem była część pisem-
na, w ramach której uczestnicy w ciągu 
trzydziestu minut wypełniali test wiedzy 
składający się z 20 pytań. Część druga 
konkursu polegała na przygotowaniu 
inscenizacji artystycznej dotyczącej po-
szanowania praw człowieka. Coroczne 
zmagania uczestników Hufców Pracy 
pokazują, że tematyka bezpieczeństwa 
nie jest obca młodzieży. Biorący udział w 
konkursie musieli wykazać się wiedzą z za-
kresu: bezpieczeństwa publicznego, praw 
człowieka, zagadnień związanych z uza-
leżnieniami, terroryzmem oraz przemocą.

Podczas konkursu młodzież, opiekunowie 
oraz zaproszeni goście uczestniczyli w po-
kazie pierwszej pomocy przedmedycznej 
przygotowanym przez Pana Mariusza Ma-
linowskiego z Pogotowia Ratunkowego 
An-Medical w Bielawie. Funkcjonariusze 

Policji przygotowali również  pokaz środ-
ków przymusu bezpośredniego, co cie-
szyło się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży.                                                                                                                               

W klasyfikacji końcowej, po podliczeniu 
punktów uzyskanych w I i II części kon-
kursu pierwsze miejsce zajął Hufiec Pracy 
z Dzierżoniowa,  drugie miejsce Hufiec 
Pracy z Ziębic, natomiast laureatami trze-
ciego miejsca zostali uczestnicy z Hufca 
Pracy w Bielawie. Nagrodę indywidualną 
za największą ilość punktów otrzymała 
Natalia Słomian, uczestniczka Hufca Pracy 
w Dzierżoniowie, natomiast najlepsze w II 
części konkursu okazały się uczestniczki 
Hufca Pracy w Bielawie.  Laureatom zosta-
ły wręczone puchary i nagrody, natomiast 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
upominki i dyplomy.                                                               

Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławo-
wi Jurewiczowi, Prezesowi Bielawskiej 
Agencji Rozwoju Lokalnego za ufundowa-
nie nagrody specjalnej. Składamy również 

podziękowania sponsorom upominków 
dla młodzieży, wśród których są: Urząd 
Miasta Bielawa, Centrum Informacji Tury-
stycznej w Bielawie, Pani Daria Michalska – 
Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie, 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bielawie, Pani Alicja Chęciń-
ska – Firma Gastronomiczno – Handlowa 
„Alicja”.  Bardzo dziękujemy Panu Janowi 
Gładyszowi – Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie oraz 
Panu Robertowi Letniowskiemu – koordy-
natorowi Dolnośląskiego Art  Inkubatora  
Przedsiębiorczości  w Bielawie za pomoc 
i wsparcie w organizacji technicznej kon-
kursu. Składamy również podziękowania 
Panu Mariuszowi Malinowskiemu z Pogo-
towia Ratunkowego An-Medical w Biela-
wie za przygotowanie pokazu pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Tekst i zdjęcia: Mariola Stasiewicz – starszy 
wychowawca Hufca Pracy w Bielawie
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Od 30 listopada do 1 grudnia 2018 r. Bank Żyw-
ności we Wrocławiu po raz 12 zorganizował 
Świąteczną Zbiórkę Żywności w 180 sklepach, 
w 40 miejscowościach na Dolnym Śląsku. Te-
goroczną akcję pod hasłem „Podaruj potrze-
bującym jedzenie na świąteczny stół” wsparło 
ponad 2000 wolontariuszy. Organizacja zachę-
ca do udziału i przypomina, że choć świąteczny 
stół ludzi ubogich nigdy nie ugina się od nad-
miaru jedzenia, to dzięki pomocy wielu osób w 
tych dniach może stać się inny niż zwykle, na-
prawdę wyjątkowy.

W roku ubiegłym Bank Żywności  we Wrocławiu  
zebrał 54 tony jedzenia, które trafiło do 26 000 
tys. osób potrzebujących.

Oprócz żywności zbiórkowej Bank Żywności we 
Wrocławiu będzie uzupełniać paczki świątecz-
ne o inne produkty, m.in.  z krótkimi terminami 
przydatności jak warzywa, owoce czy nabiał, 
pozyskane w ramach swojej codziennej działal-
ności od producentów i ze sklepów.

- Choć zbiórka ogólnopolska ma wydawać by 
się mogło bezosobowy charakter, to warto 
pamiętać, że odbiorcą tej pomocy jest zawsze 
jakaś konkretna osoba z konkretną historią. 
Żywność ze zbiórki trafia do lokalnej społecz-
ności, do naszych sąsiadów, osób starszych  i 
dzieci, których nie stać na zakup jedzenia, być 
może też naszych znajomych, o których nawet 
nie wiemy, że są w takiej potrzebie. Paradoksal-
nie to bardzo częsty przypadek w dzisiejszych 
czasach. – podkreśla Piotr Gluz - Dyrektor Banku 
Żywności we Wrocławiu.

Świąteczną Zbiórkę Żywności wspierają takie 
sieci jak Biedronka, Dino, Tesco, Polo Market, In-
termarche, Netto, Carrefour, Kaufland, Lidl, PSS 
Społem, Lewiatan, Delikatesy T&J oraz Auchan.  

Bank Żywności we Wrocławiu zadba, by wszyst-
kie produkty trafiły do potrzebujących jeszcze 
przed świętami. Jest to możliwe dzięki zaanga-
żowaniu wolontariuszy. To oni będą czekali przy 
zbiórkowych koszach na produkty, które zosta-

ną zawiezione do magazynu Banku Żywności 
we Wrocławiu. Tam zostaną zważone i popako-
wane, a następnie wyruszą w dalszą drogę do 
konkretnych organizacji pomocowych (świe-
tlice, ogniska wychowawcze dla dzieci, domy 
dziecka, domy samotnej matki, jadłodajnie i 
inne organizacje, które prowadzą zbiorowe ży-
wienie bądź przekazują żywność bezpośrednio 
osobom potrzebującym).

Bank Żywności we Wrocławiu jest organizacją 
pożytku publicznego, której misją od ponad 18 
lat istnienia jest przeciwdziałanie marnowaniu 
żywności i niedożywieniu w woj. dolnośląskim. 
Bank Żywności we Wrocławiu jest zrzeszony w 
Federacji Polskich Banków Żywności. Specja-
lizuje się w pozyskiwaniu, transportowaniu i 
dystrybucji produktów żywnościowych. Orga-
nizacja jest w stanie przyjąć i rozdysponować 
każdy rodzaj żywności, nawet z krótkim  termi-
nem przydatności do spożycia, w tym produkty 
świeże i wymagające warunków chłodniczych, 
spełniając przy tym wszystkie kryteria bezpie-
czeństwa. Bank Żywności we Wrocławiu dzięki 
codziennym działaniom  pozyskuje ponad 3 
000 ton jedzenia rocznie, którą dystrybuuje do 
ponad 45 000 tys. najbardziej potrzebujących 
osób, za pośrednictwem 166 organizacji po-
mocowych i instytucji społecznych. Żywność 
pochodzi m.in. od producentów,  rolników,  
sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Duża 
część produktów jest dystrybuowana w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Organizacja aktywnie działa 
również na rzecz niemarnowania żywności i 
zdrowego odżywiania poprzez edukację skie-
rowaną do różnych grup społecznych, w tym 
kampanii społecznych i warsztatów. Bank Żyw-
ności we Wrocławiu w ciągu ostatniego roku 
przeprowadził 310  warsztatów edukacyjnych. 

Pod żaglami sukcesu

Wkrótce koniec roku, „żeglarze 
Gór Sowich”, usypiając na czas 
zimy swoje marzenia, już na 
dobre zakotwiczyli w cieple do-
mowych przystani. Andrzejkowa 
biesiada żeglarska była okazją 
do wspomnień i podsumowania 
minionego sezonu nawigacyj-
nego. Dla Bielawskiego Klubu 
Żeglarskiego „Wielka Sowa” był 
to rok sukcesów. Już zimą 15 
marca, ośmiu żeglarzy pod do-
wództwem Arkadiusza Frejka na 
jachcie klasy Sun Odyssey 449 
(„Melody”), w rejsie pod narodo-
wą i klubową banderą, godnie 
reprezentuje Bielawę wchodząc 
do greckich portów Morza Joń-
skiego. Rejs Roku zorganizowa-
ny z okazji rocznicy 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości nie 
był dla nas łatwym wyzwaniem, 
towarzyszył mu sztorm i burza 
z błyskawicami gromowład-
nego Posejdona.W kwietniu 
flotę naszych łodzi wzbogaciła 
zakupiona dla załóg ośmiooso-
bowych Solina 27 („Sowa3”). Po 
sprzedaży dwóch starych Sasa-
nek, mamy obecnie bezpieczny 
i komfortowy jacht żaglowy z 
silnikiem do żeglugi po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich. Od maja 
do sierpnia zaoferowaliśmy mia-
stu na tafli Jeziora Bielawskiego, 
obchodzącego swoje 40-lecie, 
kilka atrakcyjnych imprez. Naj-
ważniejsze z nich: Żeglarska 
Majówka, czyli rejsy rodzinne dla 
bielawian, I regaty żeglarskie w 
klasie Optymist pn. OPTY-żeglarz  
dla dzieci z okazji Dnia Dziec-
ka, nocne Żeglarskie Wianki, 
pierwsze powiatowe miniregaty 
modeli żaglowych w kl.1mRC i 
Food, IV Regaty Kajakowe o Pu-
char Burmistrza (I miejsce nasz 
klub). Bardzo dobrą wizytówkę 
naszemu miastu wystawiła zwy-
cięska reprezentacja klubu (ster-
nik Dariusz Skrzęta) w regatach o 
Puchar Komandora BKŻ w klasie 
Omega na wodach gościnnego 
zbiornika Mietków.

Po raz pierwszy w mieście, z du-
żym sukcesem przeprowadzili-
śmy Regaty Miast Partnerskich. 
Zaproszeni przez klub żeglarze 

z Lingen przez dwa dni uczest-
niczyli w imprezie sportowo -re-
kreacyjnej Sudeckie Żagle. Mieli 
oni okazję tańczyć przy ognisku, 
pływać w Aquariusie, wysłuchać 
koncertu szant (także klubowej 
kapeli „Sztaksle”), startować w 
regatach kajakowych (III miej-
sce) i żeglarskich, w których zajęli 
miejsce I. Wyjeżdżając ze wspa-
niałymi wrażeniami, ujęci polską 
gościnnością, zaprosili nas na 
swój jubileusz i żeglarski rewanż 
we wrześniu przyszłego roku.                                                                                                  

W wakacje nasza Przystań pod 
Kalenicą roiła się od uczestników 
półkolonii. Dzieciaki wiosłowały, 
żeglowały i prowadziły bitwy 
morskie, które dostarczyły im 
wielu zdrowych i emocjonują-
cych przeżyć. Godzi się zauwa-
żyć, że podczas nauki szkolnej, 
uczniowie szkół podstawowych, 
ich nauczyciele oraz rodzice, ko-
rzystają z przystani i żaglówek 
dla zabawy na piknikach  wod-
no-rekreacyjnych.

Sezon na jeziorze zakończyli-
śmy w październiku dorocznymi 
Regatami Samotników. Na 17 

startujących, w tym roku zwy-
ciężył nasz skipper Stanisław 
Styś. Nie tylko rywalizacją czy 
dobrą zabawą (choćby na Balu 
Żeglarza) żyją klubowicze, każdy 
z nas zobowiązany jest do kosz-
tów i obowiązku świadczenia 
prac bosmańskich tj. utrzyma-
nia sprzętu, hangaru i terenu 
przystani oraz popularyzowania 
słodkiego żeglowania na Mazu-
rach i słonego na morzu- np. w 
tym roku były to wody Chorwa-
cji, Grecji i Bałtyku. Ponadto, wie-
dzę o kulturze marynistycznej i 
naszym stowarzyszeniu staramy 
się upowszechniać w Dzienniku 
pokładowym publikowanym w 
roczniku Bibliotheca Belaviana, 
do czego przyczynia się niżej 
podpisany, czyli…

Leszek Musiał komandor  

PS. Przy okazji, za tegoroczną do-
brą współpracę bardzo dziękuje-
my Referatowi Promocji Miasta i 
dyrektorom OSiR-u i MOKiS-u.
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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 Dominika Sztandera podwójną rekordzistką świata!

Trzy złote medale, dwa brązowe i dwa re-
kordy świata przywiezie z się Mistrzostw 
Świata w Ratownictwie Wodnym w Ade-
lajdzie (Australia) Dominika Sztandera. 
Dzierżoniowianka, wychowanka trenera 
Andrzeja Wojtala, obecnie zawodniczka 
Juvenii Wrocław, reprezentowała nasz kraj 
i spisała się na tych zawodach fantastycz-
nie.

Polska sztafeta z jej udziałem, w której 
składzie popłynęły też Kornelia Fied-
kiewicz, Klaudia Naziębło i Alicja Tchórz 
(Juvenia Wrocław) wywalczyła złoto w 
wyścigu na dystansie 4x50 m z przeszko-
dami oraz pobiła rekord świata z czasem 
1:46,16! W tym samym składzie nasze 
reprezentantki zdobyły brązowy medal 
w sztafecie zmiennej 4x50m z czasem 
1:39,51.

W kolejnych dniach odbyła się rywalizacja 
najlepszych drużyn klubowych na świe-
cie. Juvenia Wrocław z udziałem Dominiki 
zdobyła złoty medal w sztafecie 4x50m z 
przeszkodami  (1:47,55).

Na zakończenie zawodów nasza sztafeta 
w niezmienionym składzie zdobyła kolej-
ny złoty medal i ustanowiła nowy rekord 
świata 4x50m zmiennym 1:37,47.

Celem wyjazdu na Mistrzostwa Świata w 
Ratownictwie Wodnym było zrealizowa-
nie projektu „Sztafetą po Rekord Świata w 
100. rocznicę odzyskania niepodległości”. 
Dominika Sztandera, Klaudia Naziębło, 
Kornelia Fiedkiewicz oraz Alicja Tchórz 
plan wykonały w 200 procentach! Gratu-
lujemy.

W jakich komisjach pracują dzierżoniowscy radni?

Za nami druga już sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Poświęcono ją m.in. na ustalenie składów stałych komisji. 
Radni określili także wynagrodzenie burmistrza i dokona-
li zmian w budżecie miasta. 

W tej kadencji radni pracować będą w sześciu stałych 
komisjach. Wśród nich jest jedna nowa. To Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji. Jej utworzenie jest wymogiem usta-
wowym.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Grażyna Juraszek
Irena Bukalska
Paweł Kowalski
Sebastian Maniak
Kazimierz Szabat
Maciej Woźniak
Ireneusz Żygadło

Komisja Budżetu i finansów

Przewodniczący: Bolesław Wilkos
Andrzej Darakiewicz
Agnieszka Denysiak
Roman Kowalczyk
Mirosław Piorun
Jarosław Rudnicki

Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

Przewodniczący: Ireneusz Żygadło
Andrzej Darakiewicz

Agnieszka Denysiak
Paweł Kowalski
Jarosław Kresa
Marcin Rak
Kazimierz Szabat

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

Przewodniczący: Sebastian Maniak
Irena Bukalska
Maciej Kiesewetter
Jarosław Kresa
Jarosław Perlak
Mirosław Piorun
Marcin Rak

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta

Przewodniczący: Jarosław Perlak
Adam Bagiński
Radosław Drabczyk
Grażyna Juraszek
Roman Kowalczyk
Jarosław Rudnicki
Zbigniew Zeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Adam Bagiński
Radosław Drabczyk
Maciej Kiesewetter
Bolesław Wilkos
Maciej Woźniak

Zbigniew Zeń

Zgodnie z przepisami radni ustalili także wynagrodzenie 
burmistrza Dzierżoniowa. Wynosić oo 10 tys. 620 zł brut-
to. Maksymalna kwota, jaką może zarabiać burmistrz to 
12 tys. 526 zł. 

Na pierwszej roboczej sesji ósmej kadencji radni wybrali 
również przedstawicieli do ZGPD7 (Związek Gmin Powia-
tu Dzierżoniowskiego), zajmujące się gospodarką odpa-
dami. Dzierżoniów będą reprezentować radny Zbigniew 
Zeń i ekolog miejski Krzysztof Nawrot.

Pierwsza uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa tej ka-
dencji dotyczyła określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Kolejna sesja, poświęcona przyszłorocznemu budżetowi 
Dzierżoniowa odbędzie się 28 grudnia. 
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Ziemie odzyskane na plakacie

Niecodzienna wystawa polskiego plakatu gości 
w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Przywołuje 
ona pamięć o wydarzeniach sprzed lat, które na 
trwałe zmieniły oblicze Dolnego Śląska.

Wystawa przywołuje pamięć o wydarzeniach 
sprzed lat, które na trwałe zmieniły oblicze Dol-
nego Śląska. Przedstawimy blisko 40 unikato-
wych dzieł twórców polskiej grafiki użytkowej 
po II wojnie światowej. Zobaczą Państwo pra-
ce najwybitniejszych przedstawicieli polskiej 
szkoły plakatu, którzy zdobyli międzynarodo-
wy rozgłos: legendarnego artystę, satyryka i 
karykaturzystę – Eryka Lipińskiego, plakacistę, 

grafika i fotografa – Wojciecha Zamecznika, a 
także grafika i współtwórcę polskiej szkoły pla-
katu – Wiktora Górkę.

Na wystawie znajdą Państwo także akcenty 
graficzne związane z naszym miastem. Kolek-
cja plakatów pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Niepodległości w Warszawie.
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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.

10 zasad cyberbezpieczeństwa - także w biznesie

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer 
lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, 
że padniemy ofiarą cyberprzestępców. W tegorocznym 
raporcie Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia, eks-
perci Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie, 
na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron inter-
netowych, a 76 procent stron internetowych ma słabe 
punkty, przez które można było je zaatakować. 

Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?

Niestety, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej jeste-
śmy najmniej ostrożnym narodem w Unii, jeśli chodzi o 
zachowania w Internecie. Aż 57 proc. z nas nie instaluje 
oprogramowania antywirusowego, 72 proc. odwiedza 
strony internetowe mimo braku przekonania o ich bez-
pieczeństwie, 83 proc. Polaków używa tego samego ha-
sła do różnych kont, 86 proc. nie zmienia regularnie haseł 
do posiadanych kont i 92 proc. nie zmienia ustawień 
dotyczących bezpieczeństwa w przeglądarkach interne-
towych. 

Jeżeli więc chcemy być bezpieczni w sieci, to powinni-
śmy robić to, czego większość Polaków nie robi:

1.  Instalujmy na swoim komputerze dobry program an-
tywirusowy i regularnie go aktualizujmy.

2. Stosujmy się do ustalonych przez bank zasad bezpie-
czeństwa zamieszczonych na stronie. Jeśli coś odbiega 
od normy, to przerwijmy transakcję i skontaktujmy się 
z bankiem. Kupujmy tylko w takich sklepach interneto-
wych, gdzie jest szyfrowane połączenie – widzimy kłódkę 
i odpowiedni certyfikat, najlepiej znanych nam już wcze-
śniej.  

3. Dokonujmy płatności tylko z własnego komputera lub 
telefonu. Nie korzystajmy z publicznej sieci np. na lotni-
sku, w kawiarence internetowej. Nie wchodźmy na stro-
nę banku z linku w wyszukiwarce, lecz wpisujmy adres 
ręcznie. Tak samo postępujmy z numerem konta odbior-
cy naszego przelewu.

4. Jeśli „bank” pyta Cię o hasła, czy też inne poufne dane, 
np. kod PIN do karty płatniczej, nie odpowiadaj! Na pew-
no nie jest to bank!

5. Nie oszczędzajmy, instalując na komputerze nielegal-
ne oprogramowanie. Może ono zawierać przygotowane 
przez hakerów wirusy, które pomogą im w opanowaniu 
naszego komputera, wyłudzeniu danych, i w końcu po-
zwolą na okradzenie nas.

6. Nie otwierajmy wiadomości i dołączonych do nich za-
łączników z nieznanych źródeł. W załącznikach może być 
ukryte złośliwe oprogramowanie.

7. Nie wchodźmy na podejrzane strony, np. strony z tre-
ścią pornograficzną. To także źródło wirusów.

8. Skanujmy od czasu do czasu nasz komputer, szczegól-
nie przed zalogowaniem się na stronę banku.  

9. Regularnie aktualizujmy oprogramowanie na kompu-
terze, szczególnie oprogramowanie przeglądarek inter-
netowych. Hakerzy szukają luk, a producenci cały czas 
„uszczelniają” wykryte luki w oprogramowaniu. Dzięki 
aktualizacjom mamy zawsze na komputerze najbardziej 
odporne na ataki hakerskie oprogramowanie.

10. Zmieniajmy regularnie hasła do swojego komputera, 
hasła dostępu do konta internetowego. Powinny to być 

hasła trudne i różne do każdej usługi internetowej. 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z 
największych programów edukacji finansowej w Euro-
pie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. 
Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i senio-
rów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej 
ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cy-
berbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl
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Udany start Sówek w Wołowie
PIESZYCE

Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy z udziałem 200 
zawodniczek i zawodników z 
całej Polski oraz Czech odbył 
się 1 grudnia w Wołowie. Z 
ULKS SOWA Pieszyce udział 
w zawodach wzięli Julia Nie-
śpiałowska, Wanesa Międła i 
Dawid Konieczny.
Srebrne krążki wywalczyli 
Wanesa Międła (kat. 32 kg) 
i Dawid Konieczny (kat. 26 
kg). Brązowy krążek przypadł 
Julii Niespiałowskiej (kat. 28 
kg).
Wielkie podziękowanie dla 
firmy Domino Polska oraz 
Marek Drozdowski Ekolo-
giczne Centrum Odzysku za 
wsparcie młodych sportow-
ców z powiatu dzierżoniow-
skiego.
Opiekunami i trenerami na 
zawodach byli: Stanisław 
Warchoł i Mariusz Tyrcha.
Wspierają nas również: Urząd 
Miasta Bielawa, Urząd Miasta 
Dzierżoniów, Urząd Miasta i 
Gminy Pieszyce.

Pozwól mi bezpiecznie wrócić 
do domu

„Pozwól mi bezpiecznie wrócić do domu” – 
to słowa, które wypowiada do kierowców 
uczennica wracająca ze szkoły do domu. 
Zadaje też pytanie wprost: „Kierowco! Czy 
zdążysz się zatrzymać?”.

Słowa te zamieszczone zostały w ulotce 
informacyjnej skierowanej do kierowców, 
którzy na co dzień poruszają się w rejonie 
pieszyckiej „Jedynki”. We wtorek 27 listo-
pada 2018 r. uczniowie wraz z nauczycie-
lami, Policją i Urzędem Miasta i Gminy w 
Pieszycach przeprowadzili akcję informa-
cyjną w rejonie przejścia dla pieszych. Jej 
celem było zwrócenie uwagi kierowców 
na potrzebę zachowania ostrożności na 

drodze oraz przypomnienie obowiązują-
cych w tym miejscu przepisów ruchu dro-
gowego.

W najbliższym czasie w rejonie Szkoły 
Podstawowej Nr 1 zamontowanych zosta-
nie 7 kamer monitoringu.

W szkole uczniowie i grono pedagogiczne 
przekazali uczniom również materiały do-
tyczące zachowania w wypadku przemo-
cy w szkole, w drodze do szkoły, agresji i 
mowy nienawiści.

Zadanie finansowane jest ze środków 
Urzędu Wojewódzkiego, projekt pn.: Ra-
zem Bezpieczniej.

Weź udział w konkursie 
„KORZENIE MOJEJ RODZINY”

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
koło w Pieszycach oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organi-
zacji Podziemnej w Pieszycach zapraszają 
do udziału w konkursie pn. „KORZENIE 
MOJEJ RODZINY”.

Celem konkursu jest m.in. popularyza-
cja historii Pieszyc poprzez przedstawie-
nie dziejów mieszkańców przybyłych ze 
wszystkich zakątków Polski i świata oraz 
poznanie własnych korzeni, propagowa-
nie lokalnego patriotyzmu i zbliżenie po-
koleń.

Udział w konkursie mogą brać udział 

uczniowie, mieszkańcy miasta i Gminy 
Pieszyce oraz wszyscy związani z naszym 
miastem.

Konkurs odbędzie się w dwóch katego-
riach: dzieci do 16 lat, młodzież powyżej 
16 lat i dorośli.

Laureaci konkursu otrzymają bony towa-
rowe w wysokości: I miejsce 400 zł, II miej-
sce 200 zł, III miejsce 100 zł.

Termin składania prac konkursowych 
upływa 25 lutego 2019 r. (prace należy 
składać osobiście w sekretariacie szkoły). 
Rozstrzygnięcie konkursu dokona Jury 
złożone z przedstawicieli organizatorów 
konkursu do 15 marca 2019 r.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Mikołaj Januszek 21.11.2018    godz. 12:40   waga 4100 g.  dł. 57

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Antoni Markiel 22.11.2018    godz. 12:00   waga 3100 g.  dł. 55 Jakub Iwaniec 19.11.2018    godz. 14:55   waga 3120 g.  dł. 55

Nataniel Biały 28.11.2018    godz. 23:50   waga 3305 g.  dł. 55 Filip Zając 24.11.2018    godz. 16:10   waga 3860 g.  dł. 56 Kacper Święcicki 29.11.2018    godz. 15:20   waga 2100 g.  dł. 49

Jakub Iwaniec  11.2018    godz. 11:38   waga 3070 g.  dł. 53 Chlipała 11.2018    godz. 12:45   waga 3580 g.  dł. 55 Tosia Kowalewska 11.2018    godz. 10:35   waga 3320 g.  dł. 55

Eliza Żak 1.12.2018    godz. 9:28   waga 3740 g.  dł. 55 Laura Suwała 2.12.2018    godz. 8:35   waga 3520 g.  dł. 57 Cezary Pigieł 2.12.2018    godz. 9:55   waga 2950 g.  dł. 54

Jakub Bartman  30.11.2018    godz. 11:30   waga 3500 g.  dł. 53



Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu 15

Polecamy, bo warto!

7 grudnia
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej zapra-
sza na wyjazd do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Oprócz wystaw stałych, zobaczymy wystawę czasową 
„Migracje”, po której oprowadzi nas edukator. Wyjazd 
realizowany jest  w ramach projektu „Świat sztuki”, do-
finansowany przez Powiat Dzierżoniowski. Ponadto zo-
baczymy Panoramę Racławicka lub wystawę czasową w 
Muzeum Architektury
do 9 grudnia - Jarmark Świąteczny - Hej kolęda!
Oficjalne powitanie Mikołaja i rozświetlenie choinki w 
Rynku  - to imprezy towarzyszące tegorocznemu Jar-
markowi Świątecznemu w Dzierżoniowie. Przez kilka dni 
będzie można nie tylko kupić bożonarodzeniowe przy-
smaki i prezenty pod choinkę, ale też codziennie posłu-
chać świątecznych utworów w innym wykonaniu. Sam 
kiermasz rozpocznie się w środę (5 grudnia) i potrwa do 
niedzieli. Jarmark będzie czynny codziennie od 10.00 
do 18.00. Oprócz stoisk do Rynku przyciągać będą także 
liczne atrakcje, jak spotkanie z Mikołajem, czy koncerty. 
* 7 grudnia
 godz. 10.00-18.00 - White Christmas - utwory świątecz-
ne (muzyka mechaniczna)
* 8 grudnia
godz. 12.00-17.00 - Spotkanie z sokolnikiem. Prezentacja 
ptaków drapieżnych: raróg, pustułka, jastrząb, sowy.
* 9 grudnia  
- godz. 15.00 - Prezentacje estradowe. Adepci studia 
wokalnego DOK, schola dziecięca parafii pw. Królowej 

Różańca Świętego, Chór Cantate Deo z parafii pw. 
Chrystusa Króla.
- godz. 16.00 – koncert Radosława Taracha, uczest-
nika Must Be The Music
- godz. 17.00 – koncert Magdaleny Januszkiewicz-
-Buras z zespołem, laureatki programu „Szansa na 
sukces”.
12 grudnia
TOZD zaprasza na godzinę 16.00 do Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa  ramach realizacji pro-
jektu dofinansowanego przez Gminę Miejską  
Dzierżoniów ”Ciekawi siebie i świata” na wykład 
Jolanty Manieckiej - „O Adamie Mickiewiczu w 
220 rocznicę urodzin”.
13 grudnia
TOZD zaprasza  na godzinę 16.00 do Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury  przy ulicy Świdnickiej 23 
w Dzierżoniowie na wykład psycholog Anny Salij 
Szyszki - „Żyj z pasją”. 
* 19 grudnia 
TOZD zaprasza na godzinę 16.00 do Muzeum 
Miejskiego w Dzierżoniowie  na wykład Adrianny 
Michno  z Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego 
we Wrocławiu - „Świątynie sztuki”.
do 31 grudnia
Niecodzienna wystawa polskiego plakatu będzie 
gościć w Muzeum  Miejskim Dzierżoniowa. Za-
praszamy na wernisaż wystawy „Powrót nad Odrę 
i Bałtyk – wystawa plakatu Ziem Odzyskanych”, 
który zaplanowano na 28 listopada o godz. 17.00. 

Wstęp bezpłatny. Wystawa przywołuje pamięć o wy-
darzeniach sprzed lat, które na trwałe zmieniły oblicze 
Dolnego Śląska. Przedstawimy blisko 40 unikatowych 
dzieł twórców polskiej grafiki użytkowej po II wojnie 
światowej. Zobaczą Państwo prace najwybitniejszych 

przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, którzy zdobyli 
międzynarodowy rozgłos: legendarnego artystę, satyry-
ka i karykaturzystę – Eryka Lipińskiego, plakacistę, grafi-
ka i fotografa – Wojciecha Zamecznika, a także grafika i 
współtwórcę polskiej szkoły plakatu – Wiktora Górkę. Na 
wystawie znajdą Państwo także akcenty graficzne zwią-
zane z naszym miastem. Kolekcja plakatów pochodzi ze 
zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Do końca grudnia
Barwy i symbole narodowe zawładnęły Oknem Arty-
stycznym dzierżoniowskiego ratusza. Nowa wystawa 
prac uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr 
Salezjanek to przykład tego, jak młodzi dzierżoniowianie 
potrafią w twórczy sposób spędzać czas, łącząc przyjem-
ne z pożytecznym.
Prezentowane prace wykonane zostały od czujnym 
okiem nauczycielki plastyki Danuty Leszkowicz przez 
dzieci ze świetlicy. Uczniowie klas I-V na zajęciach po-
znają różne techniki plastyczne, wykorzystujące np. ori-
gami, plastelinę czy farby. - Dzieci szybko się nudzą, więc 
urozmaicenia są wskazane. Uczniowie lubią wydzierać, 
kleić, tworzyć plakaty, lubią też prace grupowe. Zajęcia 
artystyczne mają pobudzić rozwój i zainteresowanie 
uczniów plastyką. Odbywają się dwa razy w tygodniu – 
opowiada prowadząca je Danuta Leszkowicz.
Prace są regularnie wystawiane na gazetkach szkolnych, 
organizowane są też konkursy plastyczne, zgodnie z 
porami roku i kalendarzowymi uroczystościami. - Na 
opanowanie techniki uczniowie mają całe lata, ale naj-
ważniejsza jest radość tworzenia i emocje – mówi na-
uczycielka.
Dlatego stara się inspirować i pokazywać swym pod-
opiecznym także dzieła innych, np. na wystawach w 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. - Dzieci są sponta-
niczne i szczere, a ich wyobraźnia jest nieograniczona. 
Są bardzo otwarte, nie boją się różnych tematów. 
5 kwietnia - „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 niepowta-
rzalnej i charyzmatycznej artystki. Stanisława Celińska 
kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę do-
skonałej pieśniarki, która wie jak przyciągnąć słuchacza 
i na czas koncertu wprowadzić w kameralny nastrój. Na 
płytę składa się 12 autorskich tekstów Stanisławy Ce-
lińskiej i dwie piosenki napisane przez Dorotę Czupkie-
wicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję – podobnie jak 
przy poprzednich płytach – odpowiedzialny jest Maciej 
Muraszko, który tym razem  wzbogacił ją o świeże, mod-
ne brzmienia. Koncert w Dzierżoniowie zaplanowano na 
5 kwietnia o godz. 18.00. 
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