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

dwutygodnik - 21/12/2018 - wydanie nr 24 (71)

redakcja@ddz24.eu

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

Już wkrótce rozpocznie się budowa nowego budynku Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego przy ul. Sowiogórskiej. Będzie to budynek z windą i garażem podziemnym. 
Mieszkania jedno, 2 i 3 pokojowe o zróżnicowanej powierzchni od 40 do 66 m2. Każde z obszer-
nym balkonem lud tarasem i mini ogródkiem dla mieszkań na parterze. Tym razem nie będą to 
jednak typowe mieszkania na wynajem w systemie TBS.

Nowość na dzierżoniowskim rynku budowlanym!

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!

Policja apeluje do mieszkańców o czujność. W ciągu ostatnich dni na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
pojawiły się kradzieże z mieszkań. Sprawca działał na terenie osiedli, gdzie idąc klatką schodową próbo-
wał otwierać drzwi. Jeśli nie były zamknięte na zamek, dokonywał zaboru mienia z przedpokoju. Często 
znajdują się tam damskie torebki czy portfele w kurtkach. Osoby, które zauważą sytuację opisaną powy-
żej, lub były świadkiem i są w stanie podać rysopis sprawcy, proszone są o pilny kontakt z najbliższą jed-
nostką policji.

Uwaga na kradzieże z otwartych mieszkań!

POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Paweł Juraszek w finale Mistrzostw Świata 50 m stylem dowolnym zajął piąte miejsce. Sprinter 
Dziewiątki Dzierżoniów w finale uzyskał czas 21 sekund!

Juraszek piątym pływakiem
na świecie!
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Bielawa

Uczniowie z ESP 7 z wizytą w Radiu Wrocław

Z okazji mikołajek, w tym roku wyjątkowo, za-
miast tradycyjnych paczek i św. Mikołaja, odby-
ła się, pełna atrakcji i fantastycznej zabawy, wy-
cieczka klasy VIa i VIc do Radia Wrocław, gdzie 
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w trzygo-
dzinnych i bardzo emocjonujących warsztatach 
dziennikarskich.

Swoją przygodę z radiem, młodzi bielawianie, 

rozpoczęli od wizyty w studiu audycji radio-
wych, w którym przygotowana została wystawa 
na temat historii radia. Następnie szóstoklasiści 
pod okiem redaktorów, p. Leszka Mordarskie-
go i Piotra Pietraszki, zobaczyli, jak wygląda 
codzienna praca dziennikarza radiowego, na 
czym polega przygotowywanie serwisów infor-
macyjnych i ich selekcja.

Mieli także okazję zasiąść przed mikrofonem w 
profesjonalnym studiu nagraniowym i poczuć 
się przez chwilę jak prawdziwy prezenter radio-
wy.

Ich zadaniem było odczytanie prognozy po-
gody, wiadomości sportowych czy swobodna 
interpretacja wierszy dla dzieci. Nie było to 
wbrew pozorom takie łatwe, o czym przekonali 

się początkujący dziennikarze.

Wielką niespodzianką dla szóstoklasistów oka-
zała się możliwość wejścia na żywo na antenę i 
przywitania się ze słuchaczami.

To była niezapomniana przygoda z radiem i 
jedna z tych, które jeszcze długo wspomina się 
po powrocie do domu.

ESP7

Zabawa Mikołajkowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielawie
10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi i Oddziałami Gim-
nazjum w Bielawie odbyła się zabawa miko-
łajkowa dla dzieci. Inicjatorem spotkania byli 
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bielawie. „Mikołajki” były wspaniałą oka-
zją do wspólnej zabawy, podczas której dzieci 
mogły oderwać się od szarej, szkolnej rzeczywi-
stości i przenieść w świat fantazji.

Ideą zabawy było wskazanie właściwych wzor-
ców spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz 
propagowania właściwych wzorców rodziciel-
skich. W zabawie mikołajkowej wzięło udział 
około 100 dzieci. Dzieci i wszystkich gości przy-
byłych na imprezę przywitali pracownicy so-
cjalny z OPS w Bielawie oraz animatorzy z Klubu 
Animacji Dziecięcych PESTKA z Dzierżoniowa. 
Uczestnicy na początku zabawy odtańczyli 
wspólny taniec, później były przeprowadzone 
również gry i zabawy przy muzyce. Dodatkową 
atrakcją dla uczestników spotkania był Święty 
Mikołaj, który wręczał dzieciom prezenty. W 
trakcie zabawy mikołajkowej dzieci miały za-
pewniony słodki poczęstunek – i napoje.

Zabawę mikołajkową zorganizowaliśmy dzięki 
dotacji uzyskanej z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Bielawie. 
Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddzia-
łami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w 
Bielawie za udostępnienie sali na przeprowa-
dzenie imprezy oraz właścicielowi Sklepu „Ka-
prys” w Bielawie za pomoc rzeczową. Dzisiejsze 
popołudnie upłynęło nam na wspólnych grach 
i zabawach, co sprawiło dzieciom wiele radości 
i z pewnością pozostanie na długo w ich pa-
mięci. Tegoroczne Mikołajki możemy uznać za 
udane, szkoda, że ten czas tak szybko minął… .

Opr. OPS Bielawa
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Bielawa

Coraz bliżej święta... Za nami Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy!
W niedzielę 16 grudnia w Bielawie odbył się 
zorganizowany już po raz kolejny Bielawski 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Placu Wolności 
obecna była tego dnia spora grupa mieszkań-
ców i nie tylko, którzy mogli m.in zakupić świą-
teczne ozdoby i smakołyki, posłuchać kolęd czy 

po prostu poczuć przedświąteczną atmosferę 
Bożego Narodzenia. 

Wydarzenie rozpoczęło się oficjalnym powita-
niem zastępcy burmistrza Bielawy Aleksandra 
Siódmaka, który życzył wszystkim dobrej za-

bawy i złożył świąteczne życzenia. Odwiedzają-
cym jarmark, czas umilały liczne występy arty-
styczne, kolędy i świąteczne brzmienia. 

Wśród wystawców znaleźli się przedstawicie-
le bielawskich placówek oświatowych, spółek 

gminnych, stowarzyszeń oraz lokalni i regional-
ni przedsiębiorcy.

Organizatorem przedsięwzięcia było miasto 
Bielawa oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.
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Dzierżoniów

Odnaleźli piękno, uwierzyli w swoją wartość

Kalendarz pokazujący metamorfozy uczestników pro-
jektu „Piękno jest wśród nas” to najlepsze podsumo-
wanie 9-miesięcznych działań prowadzonych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie.  
Jego główny cel to zmiana postrzegania osób z za-
burzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym i w 
społeczeństwie.

Zakończył się realizowany przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dzierżoniowie trwający 9 miesięcy 
projekt „Piękno jest wśród nas”. Realizowany w ramach 
Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” Edycja 2018 współfinansowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Gminę Miejską Dzierżoniów. Projekt przewidywał za-
stosowanie nowatorskiej otwartej formuły warsztato-
wej, w ramach której uczestnicy projektu wzmocnili 
poczucie swojej wartości, podnieśli samoocenę, zmie-
nili nawyki żywieniowe.

- Poprzez warsztaty z psychologiem, warsztaty wizażu, 

zdrowego odżywiania, warsztaty artystyczne, sesję fo-
tograficzną, warsztaty savoir vivre staraliśmy się zmie-
niać postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi 
w środowisku lokalnym i w społeczeństwie. Chcieliśmy 
zaprezentować bogactwa zasobów ludzi doświadczo-
nych chorobą psychiczną, ich piękno, talenty i zdol-
ności - mówi Agnieszka Petruk-Mika, dyrektor ŚDS w 
Dzierżoniowie.

Podczas spotkania podsumowującego projekt zapre-
zentowano kalendarz jaki powstal w wyniku projektu, 
w którym modelami i modelkami byli jego uczestnicy, 
oraz wystawę prac, które powstały na warsztatach z 
recyklingu artystycznego, florycznych, scrapbookingu, 
zdobienia bombek.

Dodatkowo realizacja projektu wpłynęła na zwiększe-
nie kompetencji rodzin oraz osób pracujących z osoba-
mi z zaburzeniami psychicznymi dzięki zrealizowanym 
w tym zakresie  szkoleniom.

Sesja młodzieżowych radnych 
Dzierżoniowa

Piątkową sesję rozpoczęły podziękowania 
burmistrza Dzierżoniowa, złożone Martynie 
Łebek i  Lenie Maniak za zaangażowanie w 
akcję „Mikołajki” zorganizowanej w dzier-
żoniowskim szpitalu. Dariusz Kucharskiego 
przekazał też młodzieżowym radnym dwa 
vouchery. Jeden z nich młodzi mieszkańcy 
postanowili przekazać na licytacje Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas sesji radni przedstawili raport z re-
alizacji Dzierżoniowskiego Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego - koncertu artysty 
Otsochodzi oraz z otwarcia “Strefy relaksu” 
przy Alei Bajkowych Gwiazd. Podsumowali 

także spotkania organizowane w podsta-
wówkach w ramach promocji przyszłorocz-
nego budżetu obywatelskiego i przekazali 
informację o wynikach tegorocznego głoso-
wania.

Na koniec sesji radni przedstawili relację ze 
spotkania przedstawiciela Młodzieżowa Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa z przedstawicielami 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego i informację z udziału dzierżo-
niowskich radnych w Dzierżoniowskiej Gali 
Wolontariatu.

IV Dzierżoniowska Gala Sportu – czas 
na zgłoszenia

Paweł Juraszek odnosi światowe triumfy, ale 
mijający rok był znakomity również dla wielu 
innych dzierżoniowskich sportowców. Naj-
lepszych zawodników i trenerów oraz ludzi 
i instytucje rozwijające dzierżoniowski sport 
poznamy po Nowym Roku, podczas czwartej 
już Dzierżoniowskiej Gali Sportu. 

Wyboru dokona kapituła plebiscytu, złożo-
na z przedstawicieli środowiska sportowego 
Dzierżoniowa, radnych i pracowników samo-
rządowych. Wiąże się to z nagrodami finanso-
wymi dla sportowców, wśród których najwyż-
sza wynosi 6 tys. zł.

Kandydatem zgłoszonym w plebiscycie może 
być osoba, która mieszka, trenuje lub jest 
identyfikowana z Dzierżoniowem. Zgłoszeń 
mogą dokonywać kandydaci, kluby i organi-
zacje, związki sportowe, a także organizato-
rzy imprez sportowych. Czekamy na nie do 
25 stycznia 2019 r. 

Kategorie nagród Dzierżoniowskiej Gali Spor-
tu

•	 Sportowiec Dzierżoniowa 2018;

•	 Trener Sportowy Dzierżoniowa 2018;

•	 Talent Sportowy 2018;

•	 Osiągnięcie Sportowe 2018;

•	 Inicjatywa Sportowa 2018;

•	 Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego 
2018;

•	 Sponsor Roku 2018;

•	 Osobowość Sportowa 2018;

•	 Całokształt działalności na rzecz kultury 
fizycznej i sportu.

Dzierżoniowska Gali Sportu odbędzie się 1 
marca 2019 r., w sali koncertowej Dzierżo-
niowskiego Ośrodka Kultury. 

Szczegóły związane ze zgłaszaniem kandy-
datów do nagród opisane są szczegółowo w 
regulaminie plabiscytu.



Czytaj, oglądaj i komentuj na naszym portalu www.ddz24.eu 5

Dzierżoniów

Kolejny sposób na lepsze powietrze

Prawie czterdziestu mieszkańców Dzierżoniowa 
uczestniczyło w spotkaniu, na którym zaprezento-
wano szczegółowe informacje związane z dofinan-
sowaniem zmiany sposobu ogrzewania na ekolo-
giczne. 

Dzierżoniów przystąpi do konkursu umożliwiają-
cego przekazywanie mieszkańcom zewnętrznych 
środków na dofinansowanie zmiany sposobu 
ogrzewania. Docelowa kwota może wynieść aż 
85% kosztów kwalifikowalnych, a realna dotacja od 
15 do 40 tys. zł, w zależności od rodzaju nowego 
źródła ciepła. Projekt dotyczy właścicieli domków 
jednorodzinnych. To jedno z wielu działań podej-
mowanych przez miasto w ramach walki ze smo-
giem. 

Spotkanie z mieszkańcami poświęcono m.in. na ze-
branie informacji, jakimi ekologicznymi sposobami 
wytwarzania ciepła zainteresowani są mieszkańcy 
Dzierżoniowa. Właściciele domków jednorodzin-

nych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, 
a są zainteresowani udziałem w projekcie, mogą 
wypełnić specjalną ankietę, badającą zapotrzebo-
wanie na ekologiczne źródła ciepła. Dostępna jest 
ona na stronie www.cieplo.cte.fea.pl. Termin jej wy-
pełnienia upływa 12 grudnia 2018r.  

Najważniejsze dane, które warto zgromadzić przed 
przystąpieniem do wypełniania ankiety to:

- rodzaj tytułu prawnego do budynku (własność czy 
współwłasność, jeśli tak, to ilu współwłaścicieli),

- rok budowy budynku, 

- ogrzewana powierzchnia budynku (pomiar po 
wewnętrznym obrysie pomieszczeń ogrzewanych),

- obecnie wykorzystywane źródło ciepła do ogrze-
wania budynku i ciepłej wody użytkowej,

- średnioroczne zużycie wykorzystywanego paliwa 
(np. liczba ton spalanego węgla czy drewna),

- moc obecnego źródła ciepła/kotła w kW (do 

sprawdzenia na tabliczce znamionowej),

- planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc w 
kW.

Wypełnienie ankiety to jednocześnie wstępna de-
klaracją udziału w projekcie, lecz nie oznacza przy-
znania dotacji. Po konsultacjach z mieszkańcami 
przygotowana dokumentacja konkursowa zostanie 
złożona w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,  
która będzie oceniała i decydowała o przyznaniu 
unijnych pieniędzy. Od tej właśnie decyzji uzależ-
niona będzie realizacja projektu w Dzierżoniowie, 
gdzie mieszkańcy będą mogli starać się o dofinan-
sowanie w konkursie. 

Udział miasta w tym przedsięwzięciu to próba 
wykorzystania każdej pojawiającej się szansy na 
likwidację nieekologicznych pieców. Konkursy na 
dofinansowanie ogłaszane przez instytucje dys-
ponujące środkami unijnymi dotyczą w tej chwili 
domków jednorodzinnych, ale jak tyko pojawi się 

szansa na podobne działania np. we wspólnotach 
mieszkaniowych, to Dzierżoniów również powalczy 
o takie pieniądze. 

Na podobnych zasadach przebiegała rekrutacja 
związana z dofinansowaniem montażu mikroin-
stalacji fotowoltaicznych. W jej efekcie do połowy 
przyszłego roku takie instalacje pojawią się na 34 
budynkach jednorodzinnych w Dzierżoniowie.   

Równolegle miasto przygotowuje nowe propozy-
cje ułatwiające zastępowanie pieców węglowych, 
które są niewygodne w obsłudze i najbardziej ne-
gatywnie wpływają na powietrze, którym oddycha-
my. Te rozwiązania poznamy na początku przyszłe-
go roku.

Konieczna budowa nowej kładki

Od wtorku zamknięta będzie kładka nad rzeką Pi-
ławą na wysokości Szkoły Podstawowej nr 9. Zwią-
zane jest to z koniecznością budowy nowego przej-
ścia nad rzeką. 

Kładka, z której korzystaliśmy do tej pory, ma już 
ponad 70 lat. Jej elementy konstrukcyjne są sko-
rodowane i nie da się ich wymienić, stąd decyzja o 
budowie nowego przejścia nad rzeką. 

Nowa kładka powstanie dokładnie w tym samym 
miejscu, a przy okazji jej budowy znikną utrudnie-
nia dla osób mających problemy z poruszaniem, 

rowerzystów i rodziców spacerujących z dziećmi 
w wózkach.  Na czas budowy nowego przejścia 
można korzystać z pobliskiej kładki na wysokości 
budynku nr 39 przy ul. Krasickiego lub przez teren 
byłego PKS-u. 

Wykonawcą nowej kładki będzie wyłonione w dro-
dze przetargu konsorcjum firm z Ząbkowic Śląskich. 
Koszt tej inwestycji zamknie się kwotą miliona zło-
tych. Nową kładką przejdziemy w lipcu 2019 roku.

Posłuchaj mówionej historii naszego miasta

7 grudnia w Muzeum Miejskim zainaugurowano 
działalność archiwum historii mówionej. To efekt 
projektu „Historie mówione dzierżoniowian”, reali-
zowanego przez Fundację Forum Dialogu Między 
Kulturami we współpracy z Muzeum Miejskim, 
Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury oraz Miejsko-
-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Na-
rodowego Instytutu Wolności w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wydarzeniu 
towarzyszyło otwarcie wystawy „Dzierżoniów. 
Trudne początki. Wrastanie”, którą od 12 grudnia 
będzie można oglądać w siedzibie filii Miejsko-Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Sikorskie-

go. Inauguracyjne spotkanie w Muzeum Miejskim 
prowadziła koordynator projektu – dr Beata Hebz-
da-Sołogub.

Utworzone archiwum stanowi niezwykle cenną, 
cyfrową bazę materiałów źródłowych dokumentu-
jących historię Dzierżoniowa i jego mieszkańców. 
Realizacja projektu jest również odpowiedzią na 
potrzebę powszechnego dostępu do zasobów 
wiedzy, także on-line, w miejscu i czasie dowolnie 
wybranym przez odbiorcę. 

Archiwum historii mówionej jest integralną częścią 
serwisu Cyfrowe Archiwum Dzierżoniowa, które 
obecnie udostępnia ponad 230 fragmentów relacji 
ustnych i ponad 700 archiwaliów.
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Na łamach DDZ 24.EU pragnę dziś poże-
gnać się z moimi czytelnikami , bo to jest 
ostatni mój felieton. Kończę  swoją dwulet-
nia rolę felietonisty, która minęła jak jeden 
dzień. 
Gdy po zgonie mojego nieodżałowanego 
kolegi Jerzego Edmunda Jankowskiego 
otrzymałem od redakcji DDZ 24.EU pro-
pozycję pisania do gazety artykułów, by-
łem mile zaskoczony, zdziwiony. Nie mia-
łem  żadnego doświadczenia w pisaniu 
artykułów, komentarzy, opinii, felietonów 
politycznych, więc było to dla mnie nie-
samowite, nowe wyzwanie. W przeszłości 
wprawdzie pisałem do prasy lokalnej, ale 
były to jedynie komentarze sportowe pod 
tytułem „Okiem kibica ”. Obecnie kontakt  
z prasą to tylko udzielanie wywiadów jako 
sekretarz Rady Powiatowej SLD  w Dzierżo-
niowie.
Po głębokim namyśle zgodziłem się pisać 
felietony, bo należę do grona tych męż-
czyzn, którzy nigdy kobietom nie odma-
wiają, gdy mnie o coś proszą. I tym razem 
nie wypadało mi odmówić pani redaktor 
naczelnej.
Dzisiaj z perspektywy czasu bardzo cenię 
sobie współpracę z DDZ 24.EU. Redakcja 
DDZ 24.EU nigdy nie ingerowała w swo-
bodę wyrażania  moich opinii, przedsta-
wiania zawartych felietonach poglądów, 
za co jestem wdzięczny i dziękuję bardzo 
serdecznie redaktorom naczelnym gazety, 
z którymi miałem przyjemność  współpra-
cować. Ograniczenie wolności słowa nigdy 
mnie nie dotyczyło i nigdy mnie nie spotka-
ła żadna forma cenzury. 
Po przejściu na emeryturę, gdy zostałem 
stypendystą ZUS (bo ładniej to brzmi niż 
emeryt), zaczęła się moja przygoda felie-
tonisty (jeżeli to, co pisałem pod tytułem „ 
Panie Adamie, co słychać w Polityce ? ” 
można nazwać felietonami).
W  ciągu mijających dwóch lat przekona-
łem się, jak trudną rolą jest przedstawie-
nie i  komentowanie polityki. Pisałem tak, 
jak czułem i umiałem , to, co miałem w 
sercu przelałem na papier. Napisałem 48 
felietonów dotyczących między innymi  
spraw : związanych z funkcjonowaniem 
mojego miasta Bielawy i prowadzoną  w 
mieście politykę, opisywałem również 
sprawy dotyczące polityki wewnątrzkra-
jowej i międzynarodowej.
Na łamach gazety starałem się podejmo-
wać istotne zagadnienia, odpowiedzieć 
na nurtujące nas pytania, na przykład  : co 
nowego do naszego codziennego życia 
wniosła Unia Europejska. Przypomniałem 
również, że w kalendarzu świąt istnieje 
święto 1 Maja, a w czasie toczącej się oży-
wionej dyskusji w kraju odniosłem się do 
spraw związanych z Konstytucją Rzeczypo-
spolitej sugerując, że najpierw Konstytucji 
trzeba przestrzegać, że nie należy jej zmie-
niać, ale pozostawić ją w spokoju.
Tematyka felietonów dotyczyła również 
wyborów samorządowych w 2018 roku, 
kształtu ordynacji wyborczej,  oraz  100  - le-
cia odzyskania niepodległości Polski, gdzie 
szukałem odpowiedzi na pytanie : Dlaczego 
w rocznicę 100 – lecia odzyskania niepodle-
głości Polski prawicowa polityka historycz-
na twierdzi, że okres historii Polski od 1989 
roku, tj. od przełomu „ solidarnościowego ”( 
tak zwany okres Trzeciej Rzeczypospolitej 
) był kiepski, a pasmo sukcesów to tylko 
ostatnie dwa lata?. Podkreśliłem również w 
napisanym felietonie , że nie ma 100 – lecia 
Polski bez 45 - lecia Polski Ludowej, a Sojusz 
Lewicy Demokratycznej nie zapomni o Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej.
W felietonach wspomniałem o przeprowa-
dzonych przez rząd  PiS, mimo społecznych 
protestów, reformach wymiaru sprawiedli-
wości, licznych kontrowersjach rozpoczętej 
reformy oświaty, o powstałej komisji do 
spraw usuwania skutków prawnych decyzji 
reprywatyzacyjnych, o wypadkach z udzia-
łem samochodów Biura Ochrony Rządu, 
czy sprawach  związanych z wycinką Pusz-
czy Białowiejskiej.
Zwróciłem uwagę, że w sprawach między-
narodowych najczęściej podejmowanym 
tematem w kraju i budzącym najwięcej 
kontrowersji jest  sprawa uchodźców i  imi-
grantów oraz dialog z Unią Europejską w 
sprawie praworządności w Polsce. 
Po wyborach samorządowych w imieniu 
SLD bardzo serdecznie podziękowałem 
wszystkim, którzy oddali głos na listę 
kandydatów Koalicyjnego Komitetu Wy-
borczego SLD Lewica Razem w powiecie 

dzierżoniowskim. Podziękowałem również 
za każdy z miliona stu tysięcy głosów od-
danych w kraju na listy koalicji SLD Lewica 
Razem. Serdecznie raz jeszcze dziękuję 
wszystkim, którzy oddali na mnie głos w 
okręgu nr 2 w wyborach do Rady Miasta 
Bielawa i na moją żonę Lidię, kandydującą 
do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w naj-
trudniejszym dla SLD momencie po 1989 
roku.
Dziś  SLD jest poobijane, trafione, ale jesz-
cze  z szansą na lepsze jutro. Nikt nie powie, 
że w kraju elektoratu lewicowego nie ma, 
tylko trzeba stworzyć w najbliższej przy-
szłości jeden wspólny blok w ramach koali-
cji programowej. 
Inspiracją wyboru tematyki do felietonów 
stały się codzienne moje rozmowy z ludźmi. 
Czytelnicy traktowali moje felietony jako 
obiektywne źródło informacji z pierwszej 
ręki. Proszono mnie, abym pisał felietony na 
tematy z życia miasta, o których nigdy nie 
przeczytają w „ Wiadomościach Bielawskich 

” –  informatorze samorządu bielawskiego, 
na tematy związane z  nieprawidłowościa-
mi  w zarządzaniu i funkcjonowaniu Biela-
wy, których z każdym dniem przybywało i 
trudno było czasami  dokonać wyboru, o 
jakiej aktualnej sprawie należy pisać.
Trudne zadanie stało przede mną , gdyż 
jestem dociekliwym obserwatorem rze-
czywistości, mam indywidualny sposób 
pisania, swoją wrażliwość w spostrzeganiu 
rzeczywistości. Niełatwo jest pisać o skom-
plikowanych wydarzeniach, które zachodzą 
w polityce prostym językiem zrozumiałym 
dla każdego czytelnika, zachowując dy-
stans, obiektywizm !
Wiedząc, jaki wpływ na kształtowanie opinii 
społecznej mają media, jaki mają zasad-
niczy wkład w debatę publiczną i procesy 
opiniotwórcze w społeczeństwie  jak kształ-
tują język, zarządzają  informacją -  starałem 
się pisać felietony tak, aby zawarte w teksie 
myśli wzbudzały wśród czytelników reflek-
sje, dyskusje, przemyślenia .
Czytając moje felietony, czytelnik miał moż-
liwość porównania mojego zdania ze swo-
imi osobistymi spostrzeżeniami, przemyśle-
niami, opiniami, bo moje  felietony również 
charakteryzowały się kompromisowym 
spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywi-
stość , spojrzeniem ponad podziałami. Bo 
każdy przecież ma prawo mieć swoje zda-
nie i mieć swoje wątpliwości. 
 Nikt tak naprawdę  nie wie, jakie argumen-
ty trafiają do czytelników, i czy w ogóle one 
trafiają, jeżeli ktoś ma już od wielu lat zako-
rzenione poglądy prawicowe czy lewicowe, 
lub gdy w ogóle ich nie ma.
Chciałbym podkreślić, że prawdą jest, iż 
nieprzerwalnie od 49 lat funkcjonuję w po-
lityce nie tylko lokalnej. Przez 19 lat pełnię 
funkcję sekretarza Rady Powiatowej SLD w 
Dzierżoniowie, oraz nieprzerwalnie przez 
ostatnie 16 lat byłem radnym Rady Miej-
skiej Bielawy.
 Wszystko to, wbrew pozorom , nie ułatwi-
ło mi zadania w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytania : Jak należy pisać, aby nie kiero-

wać się sympatią lub antypatią do zacho-
dzących wydarzeń? Jak pisać o sprawach 
drażliwych, które dzielą niejednokrotnie 
ludzi, aby nie być posądzonym o stronni-
czość, brak obiektywizmu , zaangażowanie 
polityczne  w odniesieniu do zaistniałych 
bieżących posunięć politycznych partii  
rządzącej w kraju i podejmowanych działa-
niach  władzy wykonawczej,  związanych z 
funkcjonowaniem Bielawy? 
Aby uniknąć tego typu insynuacji czy po-
mówień, by nie być posądzanym o sprzyja-
nie komukolwiek, wybrałem drogę pisania 
prawdy opartej na zaistniałych faktach, na 
bazie dostępnych dokumentów, posiada-
nej wiedzy w danym temacie, posiłkowa-
łem się również  informacjami  publikowa-
nymi w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta w Bielawie.
 Korzystałem z moich obserwacji, pisałem 
felietony w osobistym tonie, jako mój indy-
widualny punkt widzenia w sprawie.  Jako 
radny rady miejskiej Bielawy miałem swoje 
zdanie i własne opinie w opisywanych spra-
wach, które  nie zawsze musiały pokrywać 
się  z odczuciami czytelników. Starałem się 
być wiarygodny i obiektywny w swoich 
felietonach, tak jak jestem w codziennym 
życiu jako człowiek lewicy.
Moim zdaniem  -  czy to się komuś podoba, 
czy też nie  -  prawda zawsze po upływie  
czasu sama się obroni.
W felietonach nie osądzałem, gdzie leży 
prawda, bo nie to było moim zadaniem, 
starałem się unikać odpowiedzi po czyjej 
jest stronie, gdyż, jak podkreślałem, każ-
da ze stron ma swoje argumenty, na swój 
sposób je przedstawia i twierdzi ,że tylko 
ona ma, oczywiście według siebie, niezbite 
argumenty.  Nikt nie jest w stanie osądzić ( 
bo zawsze o to toczy się spór), kto ma rację 

i kto ma wydać ostateczną prawidłową od-
powiedź, rozstrzygać, jak być powinno. Do 
mnie nie należała ocena opisywanych za-
istniałych zdarzeń wydawanie werdyktów i 
wskazywanie , gdzie leży prawda, bo ja też 
tego nie wiem. 
Nie koloryzowałem opisywanych spraw, 
starałem się pisać zawsze rzetelnie i z jak 
największym obiektywizmem, a treści 
felietonów zawsze dotyczyły faktów. Nie 
mogłem stać obojętnie z boku i patrzeć 
na to wszystko, co źle się dzieje  wokoło 
nas. Byłem przekonany, że muszę opisać 
najważniejsze  sprawy,  które działy się w 
naszym kraju, w moim mieście Bielawie, bo 
o to przecież prosili mnie moi czytelnicy, 
których  szczególnie interesowały wyda-
rzenia  niewygodne dla rządzących w kraju, 
Bielawie. 
Jeżeli jakieś osoby, czytając moje felieto-
ny, poczuły się dotknięte lub urażone , to 
wszystkie te osoby przepraszam. Prezen-
towane przeze mnie opinie, poglądy nie 
odnosiły się do konkretnych osób , ale do 
sytuacji, zdarzeń, zachowań.
Moją powinnością było, kierując się zasa-
dami prawdy, obiektywizmu, szacunku 
i tolerancji , informowanie o najważniej-
szych wydarzeniach w mieście i w kraju, o 
których rządzący chcieliby jak najszybciej 
zapomnieć, które chcieliby zataić.
 Mam tu na myśli wydarzenia  kontrower-
syjne, ale też wstydliwe, nieprzynoszące  
ani chwały, ani dumy rządzącym.  
Informowałem o sprawach szczególnie 
istotnych, bulwersujących, które budziły 
szczególne emocje, wzbudzały szczególne 
zainteresowanie. O sprawach, których wy-
jaśnienia i analizy domagali się mieszkańcy 
Bielawy, licząc np. że doczekają się efektów 
działań policji i prokuratury w sprawie nie-
prawidłowości przy czterech miejskich in-
westycjach.
 Przeważnie były to sprawy niekomforto-
we dla rządzących w kraju i dla burmistrza 
naszego miasta Piotra Łyżwy, ale mające 
wpływ na codzienne życie, codzienny byt 

mieszkańców Bielawy. Uznałem, że nie 
wszyscy mieszkańcy mają wiedzę na temat 
tego, co się dzieje w mieście, a powinni ją 
mieć. 
Wielokrotnie podkreślałem, że nigdy nie 
było moim zamiarem na łamach felietonu 
kogokolwiek krytykować, pouczać, jak ma 
postępować i co ma zrobić. Starałem się nie 
dokonywać ocen postępowania nikogo.
 Nie oceniałem ludzi, bo uważam, że jeżeli 
chce się kogoś ocenić, to należy najpierw 
ocenę zacząć od samego siebie. Zawsze 
służyłem jedynie na łamach gazety dobra 
radą , a czy korzystano z moich rad - to już 
zupełnie inna sprawa.
W czasie pracy felietonisty starałem się 
trzymać życiowej zasady na żadnym forum 
internetowym nigdy z nikim nie polemi-
zowałem, nie udzielałem żadnych odpo-
wiedzi, nie reagowałem na żadne zaczepki 
słowne, zawarte  w komentarzach do moich 
felietonów.
Nie chciałem być utożsamiany z osobą wy-
wołującą za pomocą komentarzy niezdro-
we reakcje, nie było moim zadaniem karmić  
ludzi emocjami, wywoływać  niepotrzebne 
nieporozumienia. Uważam , że lepiej iść 
drogą dialogu , a nie kierować się w stronę 
niepotrzebnego konfliktu. Nie dałem się 
nigdy sprowokować do dyskusji na forum 
internetowym tylko dlatego ,że piszący ko-
mentarze chcą zachować swoją anonimo-
wość( a mają do tego prawo). Korzystając 
z tego prawa, ja nie udzielam żadnej odpo-
wiedzi na żadne komentarze.
Wszystkie komentarze czytam, bo są po-
trzebne, stanowią źródło informacji, dają 
czasami  inne spojrzenie i pogląd na daną 
sprawę .Prezentowane poglądy całkowicie 
inne niż moje zawsze szanuję, bo należę do 
ludzi pozytywnie nastawionych do życia i 

do ludzkich komentarzy, bo rozumiem, że 
każdy człowiek inaczej spostrzega rzeczy-
wistość.
Niektórym osobom trudno było zrozumieć, 
że wszystko to, co opisywałem naprawdę 
działo się w Bielawie, gdzie miała być lepsza 
zmiana, dlatego otwarty jestem na rozmo-
wy i mogę spotkać się z każdym komenta-
torem zamieszczającym swoje komentarze 
pod moimi felietonami w celu dokonania 
wymiany poglądów, podjęcia dyskusji na 
argumenty. Odpowiem na wszystkie pyta-
nia i wątpliwości. 
W dobie Internetu niektórzy komentatorzy 
myślą ,że są w Internecie anonimowi, dlate-
go między innymi nie potrafimy rozmawiać 
na argumenty, brakuje  elementarnej kul-
tury wypowiedzi, a chamskie wypowiedzi 
stają się nieodzownym elementem wpisów  
internetowych. 

Szanowni Czytelnicy!
Gdy ten ostatni mój felieton dotrze 
do Waszych rąk, trwać będą końco-
we przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia i za parę dni witać bę-
dziemy Nowy 2019 Rok. Składać bę-
dziemy sobie tradycyjnie życzenia 
świąteczne i noworoczne, aby przy-
szły rok był lepszy niż ten, który już 
powoli mija i przechodzi do historii. 
Również i ja pragnę przyłączyć się 
do życzeń. Szanowni  Czytelnicy ży-
czę wszystkiego najlepszego, spo-
kojnych, przepełnionych rodzinnym 
ciepłem i radością świąt Bożego Na-
rodzenia, wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym Nowym Roku.
 

Adam Pajda

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim , którzy w ciągu ostatnich dwóch 
lat mieli wpływ na kształt napisanych przeze  mnie  48  felietonów, 
poruszających problemy codziennego życia mieszkańców Bielawy, 

opisujących sprawy dotyczące polityki lokalnej, wewnątrzkrajowej i 
międzynarodowej.

Raport
policyjny

Zdarzenia
Przed 11:00, 12 grudnia na 
drodze wojewódzkiej nr 382 
pomiędzy Dzierżoniowem, a 
Świdnicą doszło do zdarze-
nia drogowego. Policjanci 
ustalili, że kierujący samo-
chodem audi 34 letni męż-
czyzna, w sposób niepra-
widłowy wykonał manewr 
wyprzedzania i doprowadził 
do zderzenia bocznego z ja-
dącym w tym samym kierun-
ku samochodem kia, pro-
wadzonym przez 39-latka. 
Samochód pokrzywdzone-
go zjechał z drogi i uderzył 
w drzewo. Z uwagi na uraz 
kręgosłupa kierowcy pojaz-
du kia, postępowanie prze-
prowadzą funkcjonariusze 
Wydziału Dochodzeniowego 
dzierżoniowskiej jednostki 
policji.

12. grudnia, przed 13:00 w 
Piławie Górnym na stacji 
paliw doszło do zdarzenia 
drogowego. Kierujący sa-
mochodem dostawczym 
fiat ducato mężczyzna, nie 
zachował bezpiecznej od-
ległości między pojazdami 
i najechał na tył pojazdu 
marki kia. Nikt nie doznał 
poważnych obrażeń, a na 
sprawcę nałożono mandat 
karny.

Za miesiąc odbędzie się 27. 
Finał WOŚP. Dzierżoniowscy 

policjanci biorą udział 
w przygotowaniach 

wolontariuszy, aby zbiórka 
odbywała się w sposób 

bezpieczny.

W dniu 12 grudnia 2018 
roku w funkcjonariusz Poli-
cji wziął udział w spotkaniu 
organizacyjnym Dzierżo-
niowskiego Sztabu WOŚP. 
Uczestnictwo miało na celu 
przekazanie wskazówek, 
które mają ustrzec wolon-
tariuszy przed tym, aby stali 
się ofiarami przestępstwa.

Wczoraj odbyło się spotka-
nie organizacyjne Dzierżo-
niowskiego Sztabu WOŚP, 
w którym udział wzięli wo-
lontariusze, dzierżoniowski 
sztab WOP, oraz przedsta-
wiciel Policji. Na początku 
spotkania szef sztabu WOŚP 
Radosław Drabczyk prze-
kazał uczestnikom infor-
macje organizacyjne, a 
następnie przedstawiciel 
dzierżoniowskiej Komendy 
Powiatowej Policji st. sierż. 
Barbara Gaweł wskazała 
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Paweł Juraszek w finale Mistrzostw Świata 50 m stylem dowolnym zajął piąte miejsce. Sprinter Dziewiątki Dzierżoniów w finale uzy-
skał czas 21 sekund, nieco gorszy niż w półfinale kiedy uzyskał bardzo dobry wynik 20.98, po raz trzeci w życiu łamiąc barierę 21 
sekund.

Juraszek piątym pływakiem na świecie!

Zaczynam się bać, a może to tylko jakiś pod-
świadomy niepokój. Choć uważam, że moje 
pisanie nie jest szkodliwe, a wręcz nic niezna-
czące, to jednak jak zawsze napisanie czegoś 
niezgodnego z przyjętym zwyczajem, uszano-
waniem, odbieganiem od poprawności poli-
tycznej i utartych schematów, budzi jakieś złe 
emocje i emocje w ogóle. Jedni piszą, abym już 
to pisanie zakończył, inni, abym się takimi opi-
niami nie przejmował i robił tak zwane swoje, 
a ja myślę, że dopóki jest, o czym pisać, bo jest 
jeszcze wiele na świecie do naprawy – pisać 
trzeba. A nawet apostołować, choć może się to 
nie podobać mojej lokalnej władzy świeckiej i 
duchownej. Parafrazując wypowiedź ojca Ada-
ma Szustaka z jednego z internetowych spo-
tkań, ośmielony mogę powiedzieć: „- Trzeba 
pisać, pisać, pisać…”. 
Tym razem nie jechałem na składaku, ale sze-
dłem pieszo, prowadząc wózek ogrodowy, ku-
piony bardzo dawno temu w pawilonie „Sowa”, 
jaki był na ulicy Dzierżyńskiego, gdzie teraz jest 
poczta i bank. Mijając się ze starszym małżeń-
stwem, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy 
z tego, że jednak to moje pisanie w Internecie 
może być czasami przydatne. 
Starsza pani zwróciła się do swojego męża 
wskazując na mnie:
- To jest pan Stawicki!
Pierwsza myśl to taka, że w czymś podpadłem. 
Przecież zdaję sobie sprawę, że nie wszystko się 
udaje. Będę się tłumaczył, bo przecież stchó-

rzyć nie mam zamiaru.
- W parku wycinają zdrowe, stuletnie dęby. Fre-
zują powierzchnie pni, aby ukryć ten proceder 
– zwrócił się do mnie starszy pan.
Odetchnąłem z ulgą, bo chodzi zapewne o to, 
żebym sprawę nagłośnił, że może to coś zmieni 
i drzewa będą wycinane z większą odpowie-
dzialnością. Porozmawialiśmy chwilę. Miałem 
satysfakcję, że są jeszcze ludzie, którym w Bie-
lawie i w innych miastach, i miejscowościach 
zależy na przyrodzie, ekologii, estetycznym wy-
glądzie choć najbliższej okolicy. Z upływem ży-
cia świat dla człowieka przecież bardzo się kur-
czy. Już nawet nie chce się jeździć za granicę, 
a nawet za góry, aby zobaczyć piękne miejsca, 
i pozostaje to piękno najbliższe, które też daje 
radość i satysfakcję, gdy jest zadbane. 
A co do ulicy Dzierżyńskiego, to boję się, że 
może wrócić ponownie, jak to staje się na na-
szych oczach w Warszawie, w której rządzi Plat-
forma Obywatelska z prezydentem Rafałem 
Trzaskowskim na czele. Wszak u nas w Bielawie 
też do władzy wróciły dawne elity i ich sympa-
tycy nawet z PiSu, a Platforma Obywatelska, 
która zyskała nowe miano partii neokomuni-
stycznej, ma nawet w Bielawie swój czterooso-
bowy klub radnych. 
Nieodpowiedzialne wycinanie drzew w kon-
tekście choćby zakończonej sukcesem między-
narodowej konferencji klimatycznej w Kato-
wicach, jest zbrodnią wobec ludzkości. Można 
by powiedzieć – co tam te kilka dębów z na-

szego parku? Ale około stu drzew wyciętych w 
pieszyckim parku w 2016 roku dla stworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, to bez zna-
czenia przecież nie jest. Czy wszystkie na pew-
no były chore?
Ja w swoim początkowym pisaniu też zahaczy-
łem o wycinkę drzew. Było to na ulicy, jeszcze 
wtedy, Marcelego Nowotki. Wycięto ogromne 
topole i obiecano, że na ich miejsce posadzo-
ne będą inne, nowe drzewa tak zwanych ga-
tunków rodzimych. Tych drzew nie posadzono. 
Bielawę z drzew ogałaca się, nie dając nic w 
zamian, albo dając zbyt mało. To może dlatego 
dopiero od dwóch lat zimową porą najwyraź-
niej odczuwam smog, mimo, że mieszkam na-
wet tuż przy parku.
Choć z przykrością, muszę tu również napisać 
o nieudanej inwestycji nieekologicznej, jakim 
był zakup nowych autobusów komunikacji 
miejskiej dla naszego powiatu. Widzę jeszcze 
ten szyk ustawianych z precyzją nowiutkich 
autobusów przed Urzędem Miasta w Bielawie 
i Dzierżoniowie, i pamiątkowe zdjęcia. Powiatu 
nie było stać, na zakupienie autobusów elek-
trycznych, czy chociażby na wodór. Zlikwido-
wano przejazdy mniejszymi samochodami i 
smrodzące molochy wożą, i po jednej osobie, a 
kursy z Dzierżoniowa do Niemczy i z powrotem 
zdarzają się bez pasażerów. Decydenci chyba 
zapomnieli, że mieszkamy przecież w kotlinie 
– w Kotlinie Dzierżoniowskiej, a nazwa „kotlina” 
pochodzi od „kotła”, w którym wszystko się dusi. 

- My się dusimy!
Przypominam sobie scenkę sprzed kilku lat, kie-
dy to właśnie na wspomnianej ulicy, (teraz Jana 
III Sobieskiego), już od rana trwały głośne prace 
związane z przycinką koron drzew. Taka sezo-
nowa pielęgnacja. Odprowadzałem wnuczka 
do przedszkola. Dyskutowaliśmy przez całą 
drogę na ważne, życiowe tematy. W pewnym 
momencie wnuczek odważnie krzyknął w stro-
nę robotników:
- Nie wolno wycinać drzew!
Byłem zaskoczony tak odwagą, jak i troską 
wnuczka o ekologię. Na pewno nikt tego apelu 
nie usłyszał, bo przecież chodziły piły, ale prze-
cież odważny apel był, choć wnuczek pomylił 
wycinkę z pielęgnacją.
DOBRZE ŻYCZĘ – szanujmy drzewa i wycinajmy 
je odpowiedzialnie. Sadźmy nowe w miejscach, 
w których nie przeszkadzają i nie będą narażo-
ne w przyszłości na wycinkę.
Już za kilka dni gromadzić się będziemy rodzin-
nie przy wyjątkowym drzewku – drzewku wigi-
lijnym. To czas wyjątkowy na ponowne spojrze-
nie na wiele spraw rodzinnych i społecznych. 
Życzę wszystkim na ten świąteczny czas przede 
wszystkim spokoju, wyciszenia i refleksji. Sobie 
też. 

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

DOBRZE ŻYCZĘ  -  Szanujmy drzewa Bielawski Bloger 
Bolesław Stawicki

W czwartek Paweł Juraszek 
i Jesse Puts uzyskali w półfi-
nałach ósmy wynik (21.12), 
co sprawiło, że musieli między sobą 
rozstrzygnąć kwestię udziału w decy-
dującej rywalizacji w tej konkurencji. W 
piątek rano, na samym początku sesji 
eliminacyjnej stanęli do repasażu, który 
na swoją korzyść rozstrzygnął Polak.
Sprinter Dziewiątki Dzierżoniów uzy-
skał bardzo dobry wynik 20.98, po raz 
trzeci w życiu łamiąc barierę 21 sekund. 

Szybki był również Puts (21.08), ale nie 
starczyło to do awansu. Przypomnijmy, 
że Holender w Hangzhou bronił wywal-
czonego w tej konkurencji tytułu sprzed 
dwóch lat. Wtedy sięgając po złoto dwie 
długości basenu pokonał w 21.10. Teraz 
nawet lepszy wynik nie pozwolił choćby 
na zapewnienie sobie miejsca w finale.
A decydująca rozgrywka na tym dystan-
sie zapowiada się niezwykle pasjonu-
jąco. Caeleb Dressel i Benjamin Proud 
zrezygnowali nawet ze startu w piątko-

wych eliminacjach na 50 m stylem mo-
tylkowym, by zaoszczędzić siły na 50 m 
kraulem.
Źródło:  Przegląd Sportowy

ddz24.eu



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

Już wkrótce rozpocznie się budowa nowego bu-
dynku Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego przy ul. Sowiogórskiej. Będzie to 
budynek z windą i garażem podziemnym. Miesz-
kania jedno, 2 i 3 pokojowe o zróżnicowanej po-
wierzchni od 40 do 66 m2. Każde z obszernym bal-
konem lud tarasem i mini ogródkiem dla mieszkań 
na parterze. Tym razem nie będą to jednak typowe 
mieszkania na wynajem w systemie TBS.

Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

W systemie dojścia do własności sytuacja przedsta-
wia się zupełnie inaczej. Mieszkania są co prawda 
wynajmowane, jednakże lwia część czynszu idzie 
na spłatę kredytu, który TBS zaciąga na realizację 
budynku. Po pięciu latach Najemcy zyskują pra-
wo do wykupu swojego mieszkania spłacając tę 
część kredytu, która przypada na ich mieszkanie. 
Oznacza to, że przystępujący do programu wiążą z 
tym mieszkaniem swoją przyszłość a indywidualne 
wykończenie daje im możliwość urządzenia miesz-
kania według własnych wyobrażeń i możliwości. W 

związku z tym mieszkania w systemie najmu z doj-
ściem do własności będą wykończone w tzw. stan-
dardzie deweloperskim. Posiadać będą komplet 
instalacji: wod-kan ze wszystkimi podejściami (bez 
armatury), elektryczna z gniazdami i wyłącznikami 
(bez opraw oświetlenia), telekomunikacyjna i TV 
SAT (zakończone gniazdami dostępowymi), stolar-
kę okienną z parapetami i antywłamaniowe drzwi 
wejściowe (bez drzwi wewnętrznych), podłoża pod 
posadzki (betonowe zatarte na ostro), ściany tyn-
kowane cienkowarstwowo, zatarte na gładko (bez 

malowania i glazury) oraz c.o. z grzejnikami i lo-
gotermami - to takie mini węzły cieplne, które po-
zwalają najemcy samemu regulować ilość ciepła 
dostarczaną do lokalu.

Do kogo adresowana jest ta oferta

To propozycja przede wszystkim dla młodych lu-
dzi, którzy swoje życie chcą związać z tym miej-
scem. Nie potrzebują zdolności kredytowej, nie 
muszą wiązać się z bankiem umową hipoteczną 
i żyć z potężnym obciążeniem rat kredytu. W tym 
programie kredyt zaciąga DTBS a przyszli właści-
ciele stają się na początek najemcami. Już po 5 
latach będą oni mogli wykupić swoje mieszkanie 
lub pozostać w programie, aż do czasu komplet-
nej spłaty mieszkania. To taki „leasing” z opcją wy-
kupu. Czynsz będzie co prawda wyższy niż na po-
zostałych zasobach DTBS, ale za to od pierwszego 
miesiąca prawie 3/4 tego czynszu idzie na spłatę 
mieszkania. Z oferty mogą również skorzystać 
osoby starsze, które chcą zmienić standard miesz-
kania bo np. wchodzenie na III-IV piętro stanowi 
już duży wysiłek. W nowym budynku DTBS bę-
dzie winda więc mieszkania na każdej z czterech 
kondygnacji będą łatwo dostępne - również dla 
niepełnosprawnych. Do tego doskonała lokaliza-
cja przy nowo wybudowanej ulicy Sowiogórskiej, 
niedaleko przedszkola, dużego sklepu i kościoła. 
Wewnątrz mikro osiedla powstanie również teren 
rekreacyjny i plac zabaw dla dzieci.

Jak wejść do programu?

Aby w niedalekiej przyszłości stać się właścicie-
lem mieszkania wystarczy na początek dokonać 
wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 5 000 zł. Na-
stępnie, gdy zbierze się odpowiednia pula chęt-
nych podpisane zostaną umowy partycypacyjne 
na 25 % wartości inwestycji co oznacza kwotę od 
47 do 65 tys. zł w zależności od wielkości mieszka-
nia i 11 tys. na poczet wykupu miejsca postojowe-
go w podziemnej hali garażowej. Przy podpisaniu 
umowy trzeba będzie dysponować tylko połową 
tej kwoty. Pozostała część będzie wymagana do-
piero w czerwcu przyszłego roku. Budowa roz-
pocznie się w marcu a jej zakończenie planowane 
jest na przełomie 2019 i 2020 roku.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami Pro-
gramu zapraszamy do odwiedzin strony www.
dtbs.pl lub bezpośredniego kontaktu w siedzibie 
DTBS przy ul. Kopernika 25A/1.

prawidłowe zachowania 
podczas zbierania kwot do 
puszek. Pamiętajmy, że w 
każdym społeczeństwie są 
osoby, które szukają oka-
zji łatwego wzbogacenia 
się, w sposób sprzeczny z 
prawem, często na ludzkiej 
krzywdzie. Dlatego poniżej 
przedstawiamy kilka drob-
nych wskazówek, których 
przestrzeganie na pewno 
przyczyni się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa wolon-
tariuszy: 

Unikajmy miejsc rzadko 
uczęszczanych przez ludzi, 
takich jak podwórka, bramy 
przejściowe, a po zmroku 
parki lub skwery,

Nie chodźmy sami. Najle-
piej zbierać datki w towa-
rzystwie rodziny, przyjaciół, 
kolegów,

Otoczmy opieką dzieci, któ-
re zbierają pieniądze do pu-
szek i zwróćmy uwagę, czy 
nie dzieje się im krzywda. 
Najlepiej, aby dzieci kwe-
stowały pod opieką doro-
słych, 

W razie napadu nie staraj-
my się za wszelką cenę rato-
wać skarbonki. Pamiętajmy, 
że nasze zdrowie jest naj-
ważniejsze. Postarajmy się 
natomiast zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów doty-
czących rysopisu sprawcy,

Podczas ucieczki sprawcy, 
głośno wzywajmy pomocy 
i jak najszybciej przekażmy 
Policji informację o kradzie-
ży, 

Jeżeli podejrzewamy kogoś 
o złe zamiary, nie obawiaj-
my się skorzystać z pomocy 
osób dorosłych lub powia-
domić Policję, 

Pod żadnym pozorem nie 
zostawiajmy puszki z pie-
niędzmi bez nadzoru - nie-
którzy tylko na to czekają, 

Unikajmy też dużego tłoku. 
Możemy nawet nie zauwa-
żyć zniknięcia puszki.

Przypominamy też wszyst-
kim przekazującym datki 
o tym, że zgodnie z regu-
laminem numer na identy-
fikatorze wolontariusza i 
numer na jego puszce mu-
szą być takie same. Ważną 
informacją jest również to, 
że wolontariusze kwestują 
wyłącznie na ulicach miast, 
miasteczek i wsi. Nie zbie-
rają datków chodząc po do-
mach. 

Zapamiętaj numery telefo-
nów alarmowych: 997 lub 

Raport
policyjny Nowość na dzierżoniowskim rynku budowlanym!
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Nowa elektryka – plan na lata

10 KWIETNIA
na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej za-
twierdzili podział na częściowe Walne Zgroma-
dzenia spółdzielni, ustalili porządek obrad i ich 
harmonogram. Ponadto zatwierdzili sprawozda-
nie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

22 MAJA
członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z 
analizą wyników ekonomiczno-finansowych za I 
kwartał 2017 roku, a także zapoznali się ze sta-
nem zaawansowania wykonania instalacji cie-
płej wody użytkowej w zasobach spółdzielczych

10 LIPCA
nowo wybrana Rada Nadzorcza spośród swe-
go grona wybrała Prezydium RN oraz ustaliła 
składy komisji stałych RN

Sprawozdania

Aktualnie w ponad 2.550 
mieszkaniach płynie z kranów 
ciepła woda systemowa. 
Obecnie podłączane są lokale 
na os. XXV-lecia PRL, a 
wkrótce monterzy zapukają do 
mieszkań na os. Konstytucji 3 
Maja i przy ul. Żeromskiego. 
Coraz więcej jest też budynków 
w których 100% mieszkańców 
zdecydowało się na likwidację 
junkersów. Przypadki odmowy 
montażu instalacji to około 
10% mieszkań.

Często stawiane są pytania co dalej z 
takimi mieszkaniami, czy są bezpieczne, a 
w szczególności, czy nie stanowią zagro-
żenia dla sąsiadów. I tutaj odpowiedzial-

ność rozkłada się po połowie pomiędzy 
spółdzielnię, jako zarządcą nieruchomo-
ści, a użytkownika danego mieszkania, 
jako właścicielem „junkersa”. Obowiąz-
kiem spółdzielni jest kontrola i utrzy-
manie w należytym stanie technicznym 
przewodów kominowych i instalacji ga-
zowej oraz dbałość o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców, a obowiązkiem 
mieszkańca jest kontrola i utrzymanie w 
należytym stanie „junkersa” oraz montaż 
czujki czadu w mieszkaniu. Może zdarzyć 
się, że jeżeli ze względu na likwidację 
większości junkersów w pionie pozosta-
nie wpięty do komina jeden „junkers”, to 
wtedy taki przewód kominowy nie będzie 
już częścią wspólną i finansowanie np. 
wkładu kominowego – jeżeli taki zale-
ci kominiarz – obciąży już bezpośrednio 
dane mieszkanie, w którym pozostanie 
„junkers”. Natomiast w trosce o bezpie-
czeństwo wszystkich mieszkańców danej 
klatki będzie okresowo sprawdzane czy 

pozostawiony „junkers” ma ważny roczny 
przegląd wystawiony przez uprawnionego 
instalatora.

Oczywiście w każdej chwili będzie 
możliwa rezygnacja z „junkersa” i sko-
rzystanie z instalacji CWU. Do zakoń-
czenia prac i rozliczenia zadania będzie 
to możliwe w ramach wynegocjowanej 
ceny, którą pokrywa spółdzielnia z fun-
duszu remontowego. Po tym okresie nie 
będzie obowiązywać już cena wynego-
cjowana z firmą i ewentualna różnica 
pomiędzy nową ceną, a kwotą dopłaty z 
funduszu remontowego (taka sama kwota 
dla wszystkich) będzie do pokrycia przez 
mieszkańca, który zdecyduje się na likwi-
dację junkersa i podłączenie ciepłej wody. 

Z uwagi na dodatkowe koszty, które 
obciążą mieszkanie w przypadku póź-
niejszego podłączenia do instalacji cie-
płej wody, warto poważne przemyśleć 
czy decyzja o nieinstalowaniu CWU jest 
słuszna. 

Zbliżamy się do końca montażu ciepłej wody

W MINIONYCH MIESIĄCACH ZARZĄD SM NADZOROWAŁ: 

 � docieplenia budynków przy ul. Norwida 8 i ul. Prusa 6, 

 � remont wiatrołapów i ganków na os. XXV-lecia 22 kl. VI, 6C, przy ul. Norwida 4B,

 � remont schodów wejściowych na os. XXV-lecia 20 kl. VII, 22 kl. II i III, 

 � wymiana domofonów na os.XXV-lecia 22 kl. VI, 21 kl. VI, VIII i X, 2C, 3 kl. I, 

 � modernizację zieleni przy ul. Żeromskiego 37,

 � malowanie klatek schodowych na os. XXV-lecia 31 kl. I, 

 � rewitalizację terenu w rejonie os. XXV-lecia 48-52.

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

2

INSTALACJA CWU

Właśnie odebraliśmy pierwszą klatkę schodową z wymienioną instalacją elektryczną. Niestety to jest zadanie rozpisane na lata, a bardzo potrzebne. 
Praktycznie wszędzie mamy do czynienia z instalacją elektryczną wykonaną z aluminium, jednofazową, sprawiającą bardzo wiele problemów. Nie 
można do niej bezpiecznie podłączyć płyt indukcyjnych, nie spełnia także aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Dlatego musi zostać wymieniona.

Zakres robót jest dość duży. 
Do każdego mieszkania do-
prowadzamy nowy kabel pię-
ciożyłowy, przeznaczony do 
zasilania trójfazowego. W miej-
scu gdzie obecnie znajduje się 
licznik prądu pojawi się mała 
obudowa z bezpiecznikami 
automatycznymi. Same liczniki 
zostaną przeniesione do skrzy-
nek na klatce, a jeżeli będzie 
taka możliwość, to do piwnic. 
Instalacja zyska dodatkowe 
zabezpieczenia. Ponieważ do 
tej pory instalacja elektryczna 
była powiązana z instalacją 
dzwonkową i oświetleniową, 
wymieniamy również dzwon-
ki i przyciski dzwonków, a tam 
gdzie nie było jeszcze wymie-
niane oświetlenie na klatce.
Ze względów bezpieczeństwa 
montowane są pożarowe wy-
łączniki prądu przy wejściu do 
budynku. W piwnicach mon-
towane zaś nowe szafki roz-

dzielcze i nowe podłączenia. 
Niestety, to jest zadanie rozcią-
gnięte na lata. 
- W przyszłym roku będziemy 
kontynuować wymianę in-
stalacji tylko w kilku klatkach, 
ponieważ do listopada przy-
szłego roku spłacamy jeszcze 
z funduszu remontowego cie-
płą wodę. W szerszym zakresie 
będziemy mogli przystąpić do 
wymiany instalacji od 2020 
roku. Cały czas szukamy moż-
liwości pozyskania dofinanso-
wania na ten cel – mówi Rafał 
Januszkiewicz, wiceprezes bie-
lawskiej spółdzielni.

Wymiana instalacji 
elektrycznej 

w naszych zasobach 
rozpoczęta!

Dzień Postaci z Bajek po angielsku

W piątek, 30 listopada, ob-
chodzony był w Szkole Pod-
stawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziałami 
Gimnazjum Dzień Postaci z 
Bajek. W tym roku zawita-
ła do nas Myszka Miki, która 
niedawno obchodziła swoje 
90 urodziny. Z tej okazji na 
uczniów czekało wiele atrak-
cji, a szkoła zamieniła się w 
prawdziwy Disneyland. Wszy-
scy bawili się fantastycznie. 

Dzieci z klas 1 – 3 wzięły udział 
w specjalnie przygotowanej 
lekcji języka angielskiego, 
podczas której poznawały bo-
haterów „Myszki Miki”. 

Pani dyrektor, Elżbieta Niem-
czyk, jako wzorowa „mama” 
przeczytała „swoim dzieciom” 
bajkę, którą później mogły 
obejrzeć w wersji angielskiej. 
Najmłodsi uczniowie przygo-
towali również zakładki do 
książek z motywem Myszki 

Miki lub Minnie. Za zaanga-
żowanie wszystkie klasy 1 – 3 
otrzymały specjalne dyplomy. 

Atrakcją był również konkurs 
plastyczny. Uczniowie mogli 
przygotować prace plastycz-
ną na temat Myszki Miki lub 
Minnie. Wszystkie prace zo-
stały nagrodzone ocenami z 
języka angielskiego. Dla klas 
4 – 8 nauczyciele języka an-
gielskiego przygotowali spe-
cjalne zadania z Myszką Miki 

w roli głównej. To był bardzo 
udany dzień. Na kolejnego 
bajkowego gościa nauczycie-
le języka angielskiego zapro-
sili wszystkich już za rok.
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112 (połączenia bezpłatne).

Złodziej grasujący w 
powiecie dzierżoniowskim, 
który dokonywał kradzieży 

żeliwnych elementów 
infrastruktury drogowej, 

już usłyszał zarzut.
Bielawscy kryminalni za-
trzymali mężczyznę, który 
dokonał kradzieży rusz-
tów żeliwnych do wpustów 
ulicznych, pokryw żeliw-
nych włazów kanałów desz-
czowych, o łącznej wartości 
ponad 27000 złotych. Nie-
stety duża część odzyska-
nego mienia został znisz-
czona.

W połowie listopada do Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie, zgłosił 
się przedstawiciel powiatu 
dzierżoniowskiego zawia-
damiając o kradzieży żeliw-
nych elementów infrastruk-
tury drogowej takich jak: 
kratki do wpustów desz-
czowych i pokryw włazów 
do studni. W związku z tym, 
że drogi w powiecie mają 
różnych zarządców okazało 
się, że pokrzywdzonych jest 
więcej. Zaboru podobnego 
mienia dokonano na szko-
dę gmin: Bielawa, Dzier-
żoniów i Pieszyce. Łączne 
straty wyniosły 27280 zło-
tych. Na wynik pracy po-
licjantów z powiatu dzier-
żoniowskiego nie trzeba 
było długo czekać. Już 27 
listopada złodziej został za-
trzymany przez bielawskich 
kryminalnych. Funkcjona-
riuszom udało się też od-
zyskać zrabowane mienie, 
które niestety w dużej mie-
rze zostało rozbite, przez 
co stało się bezużyteczne. 
Następnego dnia 21-latek 
usłyszał zarzut kradzieży, za 
który grozi mu kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Znaczne ilości narkotyków 
przejęli dzierżoniowscy 

kryminalni.
Za posiadanie środków 
odurzających odpowie te-
raz przed sądem mężczy-
zna, ustalony i zatrzymany 
przez dzierżoniowskich 
policjantów. W mieszkaniu 
i pomieszczeniach gospo-
darczych podejrzanego, 
funkcjonariusze znaleźli, 
oraz zabezpieczyli narko-
tyki w postaci amfetaminy 
i marihuany, z których moż-

Raport
policyjny Zostali uhonorowani Medalem 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości

Duże wyróżnienie spotkało ponad 50 dolnoślą-
zaków, którzy 17 grudnia w Urzędzie Wojewódz-
kim we Wrocławiu odznaczeni zostali Medalem 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, nadanym 
przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego. Medalem ustanowionym w maju 
tego roku „dla uczczenia 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia 
Państwa Polskiego” uhonorowano związanych 
z Dzierżoniowem: Irenę Bukalską, Mariusza Dra-
pikowskiego, Kazimierza Janeczkę, Jarosława 
Kresę, Janusza Manieckiego i Zbigniewa Ze-

nia. Wyróżnienie dzierżoniowian jest tym cen-
niejsze, że w gronie odznaczonych 17 grudnia 
znaleźli się też m.in.: prezes Zarządu Okręgu 
Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, w 1944 roku uczestnik Operacji 
Ostra Brama – płk Ryszard Filipowicz, zastępca 
Prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, rektor 
– komendant Akademii Wojsk Lądowych im. ge-
nerała Tadeusza Kościuszki gen. Dariusz Skorup-
ka oraz pisarz Stanisław Srokowski. Na awersie 
Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 
który odznaczeni odebrali z rąk Wojewody Paw-

ła Hreniaka, 
znajduje się 
orzeł w ko-
ronie oraz wizerunki: Józefa Piłsudskiego, Woj-
ciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskie-
go, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera. Na 
rewersie cytat z kazania „O miłości ojczyzny” 
przedwojennego ormiańskokatolickiego arcy-
biskupa Lwowa Józefa Teofila Teodorowicza: 
„To, co zdołały pokolenia tamte, dlaczego byście 
temu nie mogli podołać i wy?”
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Raport
policyjny

na uzyskać blisko 5 360 por-
cji.

Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego z Komen-
dy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie prowadząc 
działania zmierzające do 
ograniczenia przestępczo-
ści narkotykowej zatrzy-
mali mieszkańca powiatu 
dzierżoniowskiego podej-
rzanego o tego typu prze-
stępstwa. Do zatrzymania 
doszło 3 grudnia 2018r tuż 
po tym, jak funkcjonariu-
sze ustalili, że mężczyzna 
może w zajmowanych przez 
siebie pomieszczeniach go-
spodarczych posiadać środ-
ki odurzające. Podejrzenia 
potwierdziły się w stu pro-
centach. Wstępne badania 
wykazały, że zabezpieczone 
substancje, to: marihuana w 
ilości 4 porcji i amfetamina 
w ilości 5354 porcji.

Przypomnijmy, że w świetle 
obowiązujących przepisów 
za posiadanie narkotyków 
grozi kara do 3, a gdy przed-
miotem przestępstwa jest 
ich znaczna ilość nawet do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. Natomiast na 12 lat do 
więzienia może trafić osoba 
zajmująca się handlem nar-
kotykami. 

dd
z2

4.
eu

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

Duże zainteresowanie zmianą ogrzewania
W spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców 
Gminy Pieszyce dotyczącym udziału w projekcie 
zmiany ogrzewania na ekologiczne wzięło udział 
ponad 40 osób. Spotkanie odbyło się w piątek 30 
listopada w Centrum Kultury w Pieszycach.

Spotkanie prowadził Marek Rybiański ze OTS 
Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technolo-
gii Energetycznych, które obok Gminy Pieszy-
ce jest organizatorem projektu. Na spotkaniu 
omówiono zasady przystąpienia mieszkańców 
do projektu i wyjaśniono najbardziej nurtujące 
mieszkańców kwestie.

- Projekt jest cały czas otwarty i to, że ktoś z 
mieszkańców w nim nie uczestniczył nie ozna-
cza, że nie może włączyć się do projektu. Wręcz 
przeciwnie – informuje zastępca burmistrza 
Pieszyc, Krzysztof Galiak. – Chcemy dotrzeć 
jak najszerzej z informacją do mieszkańców i 
zaprosić Państwa do włączenia się we wspólne 
dbanie o środowisko. W powiecie dzierżoniow-
skim do projektu przystąpi prawdopodobnie 
pięć gmin, a na każdą z nich przypadnie około 
1 miliona złotych.

Gmina Pieszyce przystąpi do konkursu na po-
zyskanie dotacji dla mieszkańców, chcących 
wymienić kotły i piece opalane w swoich bu-
dynkach jednorodzinnych. Chodzi przede 
wszystkim o zmianę pieców węglowych na 
pompy ciepła, fotowoltaikę, instalacje gazowe 
oraz kotły na pelet. Dofinansowanie dla miesz-
kańców może sięgnąć do 85% dofinansowania 
kosztów kwalifikowanych (od 15 do 40 tys. zł).

- Jesteś zainteresowany? Wypełnij ankietę – to 

cię do niczego nie zobowiązuje!

Obecnie mieszkańcy mogą złożyć wstępną de-
klarację i wypełnić ankietę udziału w projekcie. 
Można je wypełnić internetowo na stronie www.
cieplo.cte.fea.pl. Pozwoli to na ocenę skali zainte-
resowania projektem. 

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt 
z kierownikiem Wydziału Gospodarki Gruntami i 
Rolnictwa – Sylwią Orlińską (tel. 74 836 52 68, e-
-mail: s.orlinska@pieszyce.pl).
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PIESZYCE

Piernikowe warsztaty 
w Rościszowie

Coroczną tradycją rościszowskiej biblioteki 
stały się przedświąteczne warsztaty pieczenia 
dla dzieci. Tym razem w piątkowe popołudnie 
dnia 14.12.2018r. w wypełnionej po brzegi bi-
bliotece unosił się pełen korzennych przypraw, 
wspaniały zapach pieczonych pierniczków, 
który wprawił wszystkich w wyjątkowy klimat 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 
Zabawa była doskonała tym bardziej, że tym 
razem królowały nie tylko piernikowe ludziki, 
gwiazdeczki, serca, czy bałwanki, ale główną 
bohaterką wieczoru była piernikowa choinka 
– wieżyczka. Prowadząca warsztaty Pani Ania 
postarała się by wcześniej napiec całą górę 
piernikowych gwiazd różnej wielkości po to, 
by każde dziecko w najbardziej indywidualny 
sposób mogło z pomocą dorosłych „ złożyć” 
swoją choinkę. Wszyscy do zadania podeszli 

profesjonalnie, kolorowym i białym lukrem 
oraz przeróżnego rodzaju posypkami deko-
rowali swoje choinki i upieczone w różnych 
kształtach piernikowe ciasteczka. Uczestnicy 
chętnie oddali się również twórczości plastycz-
nej tworząc papierowe anioły oraz malując 
każdy po małym fragmencie mega choinki. 
Wszystkie upieczone i udekorowane pierniki 
dzieci zabrały ze sobą i stwierdziły, że to bar-
dzo dobry pomysł na świąteczny prezent dla 
najbliższych. Dziękuję Pani Ani za Jej pomysło-
wość i wielką chęć dzielenia się swoją dobrą 
energią i sercem współtworząc nasze warsz-
taty już kolejny raz. Zabawa była doskonała a 
słodkie aromaty wprawiły wszystkich uczestni-
ków w domowy, świąteczny i rodzinny nastrój.

Weź udział w konkursie 
„KORZENIE MOJEJ RODZINY”

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych koło w 
Pieszycach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziem-
nej w Pieszycach zapraszają do udziału w kon-
kursie pn. „KORZENIE MOJEJ RODZINY”.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja hi-
storii Pieszyc poprzez przedstawienie dziejów 
mieszkańców przybyłych ze wszystkich zakąt-
ków Polski i świata oraz poznanie własnych ko-
rzeni, propagowanie lokalnego patriotyzmu i 
zbliżenie pokoleń.

Udział w konkursie mogą brać udział ucznio-
wie, mieszkańcy miasta i Gminy Pieszyce oraz 
wszyscy związani z naszym miastem.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 
dzieci do 16 lat, młodzież powyżej 16 lat i do-
rośli.

Laureaci konkursu otrzymają bony towarowe 
w wysokości: I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł, 
III miejsce 100 zł.

Termin składania prac konkursowych upływa 
25 lutego 2019 r. (prace należy składać oso-
biście w sekretariacie szkoły). Rozstrzygnięcie 
konkursu dokona Jury złożone z przedsta-
wicieli organizatorów konkursu do 15 marca 
2019 r.

Znaki wróciły na swoje miejsce
Przy drodze z Pieszyc do Dzierżoniowa ozna-
czone niegdyś było miejsce w którym znajduje 
się zbiorowa mogiła ofiar obozu AL. Langen-
bielau. Dzięki staraniom Prezesa Fundacji Be-
iteinu Chaj - 2004 Rafaela Blau znaki wróciły na 
swoje miejsce.

- Są to nowe znaki, które wykonane 
zostały przy współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy w Pieszycach i zostały 
zatwierdzone przez Instytut Pamięci 
Narodowej – informuje Rafael Blau. 
– Cieszę się, że teraz każdy zaintere-
sowany trafi do tego miejsca pamię-
ci. To bardzo ważne, aby pamiętać o 
tych strasznych czasach. Jest to ko-
lejne działanie, obok m.in. ratowania 
Synagogi Rutika i cmentarza żydow-
skiego w Dzierżoniowie upamiętnia-
jące historię tej ziemi. 

Obóz pracy „AL. Langenbielau I” 
powstał w połowie 1944 r. jako filia 
obozu KL. Gross-Rosen i znajdował 
się na terenie między miejscowo-
ściami Langenbielau (Bielawa) a 
Reichenbach (Dzierżoniów). W lite-
raturze znany także jako „Obóz Re-
ichenbach” lub „Sportschule”.

Ogółem przez obóz przeszło około 
2000 więźniów narodowości żydow-
skiej pochodzących głównie z Polski, 
Węgier, Słowacji i Holandii. Więźnio-
wie pracowali w wielu firmach i za-
kładach produkcyjnych. Pod koniec 
wojny więźniów zatrudniano przy 
kopaniu rowów.

Liczba ofiar nie jest znana. Niezdol-
nych do pracy wywożono do szpitala 
w obozie Dörnhau (Kolce). Do końca 
stycznia 1945 r. zmarłych więźniów 
wywożono do obozu głównego, a 

później chowano ich na miejscu. W lutym 1945 
r. część więźniów ewakuowano do obozu KL. 
Dachau, pozostałych w dniu 8 maja 1945 wy-
zwolili żołnierze Sowieccy.
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ul. Cicha 1, 58-204 Dzierżoniów
Telefon: +48 74 831 37 31

Maria Anna Chlipała 28.11.2018    godz. 12:45   waga 3580 g.  dł. 55

Bobasy 
ziemi dzierżoniowskiej :)

Szymon Ochenduszko 6.12.2018    godz. 12:45   waga 3370 g.  dł. 53 Franciszek Kobyra 5.12.2018    godz. 14:05   waga 4415 g.  dł. 59

Marcel Bodalski 5.12.2018    godz. 10:10   waga 3170 g.  dł. 53 Marcelina Podkówka 3.12.2018    godz. 13:22   waga 3600 g.  dł. 59 Wanessa Gołuch 5.12.2018    godz. 10:50   waga 3360 g.  dł. 50

Klaudia Kass 6.12.2018    godz. 14:17   waga 2740 g.  dł. 50 Alan Kocik 7.12.2018    godz. 6:05   waga 3950 g.  dł. 58 Oskar Bronowicki 4.12.2018    godz. 13:40   waga 3120 g.  dł. 51

Nabór wniosków o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania
Od 2 stycznia 2019r. rozpoczyna się nabór wniosków o 
dotację na zmianę sposobu ogrzewania z tradycyjnego 
(węglowego, koksowego) na ekologiczne (m.in. piece 
gazowe, elektryczne, kotły na paliwa stałe lub biomasę 
charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla 
kotłów 5 klasy) dokonaną w lokalach mieszkalnych oraz 
domach jednorodzinnych (domy jednorodzinne, które 
nie kwalifikują się do Programu „czyste powietrze”, reali-
zowanego przez Ministerstwo Środowiska za pośrednic-
twem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu). 
Uchwałą nr 37/365/17 dnia 28 czerwca 2017 r. Rada 
Miejska Bielawy określiła zasady udzielania dotacji ce-

lowych ze środków budżetu Gminy Bielawa pochodzą-
cych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania służące 
ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie sys-
temu ogrzewania.
Zgodnie z w/w uchwałą - dotacja może być udzielana 
w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych 
zadania, przy czym nie więcej niż:
1) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 2.000,00 zł
2) dla domu jednorodzinnego -2.000,00 zł
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek 
wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej 

instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwa-
nych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 2.000,00 
zł
Okres kwalifikowalności wydatków – od 1 stycznia 2017r.
Na powyższy cel Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚ i GW we Wrocławiu).
Wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania po-
brać można jeszcze w bieżącym roku, w Referacie Ochro-
ny Środowiska. ( Plac Wolności 1, pok.nr 3.)
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Polecamy, bo warto!
29 grudnia - III Memoriał Jerzego Edmunda Jankowskiego
Zapraszamy do licznego udziału w III Memoriale Jerzego Edmun-
da Jankowskiego, który odbędzie się 29 grudnia 2018 r. w Bielawie. 
Memoriał (wcześniej pod nazwą Turniej o Złoty Pion im. J. E. Jan-
kowskiego) w ubiegłych latach zbierał bardzo pozytywne opinie 
zarówno pośród zawodników, jak i osób towarzyszących i kibiców. 
Ostatnia edycja turnieju, poza mocną drużyną z Bielawy, przycią-
gnęła również zawodników z polskiej i nie tylko czołówki, np. me-
dalistę Mistrzostw Europy w Warcabach.

Jak będzie w tym roku? O tym przekonamy się już 29 grudnia. Zgło-
szenia przyjmowane są mailowo na adres biuro@zlotepiony.pl lub 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie organizatorów zlote-
piony.pl.

do 31 grudnia
Niecodzienna wystawa polskiego plakatu będzie gościć w Mu-
zeum  Miejskim Dzierżoniowa. Zapraszamy na wernisaż wystawy 
„Powrót nad Odrę i Bałtyk – wystawa plakatu Ziem Odzyskanych”, 
który zaplanowano na 28 listopada o godz. 17.00. Wstęp bezpłat-
ny. Wystawa przywołuje pamięć o wydarzeniach 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 przedsta-
wicieli polskiej szkoły plakatu, którzy zdobyli międzynarodowy 
rozgłos: legendarnego artystę, satyryka i karykaturzystę – Eryka Li-
pińskiego, plakacistę, grafika i fotografa – Wojciecha Zamecznika, a 
także grafika i współtwórcę polskiej szkoły plakatu – Wiktora Górkę. 
Na wystawie znajdą Państwo także akcenty graficzne związane z 
naszym miastem. Kolekcja plakatów pochodzi ze zbiorów Muzeum 
Niepodległości w Warszawie.

do końca grudnia
Barwy i symbole narodowe zawładnęły Oknem Artystycznym 
dzierżoniowskiego ratusza. Nowa wystawa prac uczniów Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek to przykład tego, jak 
młodzi dzierżoniowianie potrafią w twórczy sposób spędzać czas, 
łącząc przyjemne z pożytecznym.

Prezentowane prace wykonane zostały od czujnym okiem na-
uczycielki plastyki Danuty Leszkowicz przez dzieci ze świetlicy. 
Uczniowie klas I-V na zajęciach poznają różne techniki plastyczne, 
wykorzystujące np. origami, 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. Odby-
wają się dwa razy w tygodniu – opowiada prowadząca je Danuta 
Leszkowicz.

Prace są regularnie wystawiane na gazetkach szkolnych, organi-
zowane są też konkursy plastyczne, zgodnie z porami roku i kalen-
darzowymi uroczystościami. - Na opanowanie techniki uczniowie 
mają całe lata, ale najważniejsza jest radość tworzenia i emocje – 
mówi nauczycielka.

Dlatego stara się inspirować i pokazywać swym podopiecznym 
także dzieła innych, np. na wystawach w Dzierżoniowskim Ośrod-
ku Kultury. - Dzieci są spontaniczne i szczere, a ich wyobraźnia jest 
nieograniczona. Są bardzo otwarte, nie boją się różnych tematów. 

18 stycznia – Kabaret K2
Zapraszamy na program Kabaretu K2 z gościnnym udziałem Igora 
Kwiatkowskiego, który powali Was swoim niepowtarzalnym uro-
kiem, błyskotliwą ripostą i niezrównanym talentem.  Obiad, randka, 
kłótnia, godzenie się i … kabaret – wszystko z kobietą smakuje le-
piej! Dlatego też Kabaret K2 rozszerza swój skład o kobietę właśnie 
i to nie byle jaką. Dominika Najdek dołącza do Michała Zenknera 
i Bartosza Klauzinskiego. Od teraz Kabaret K2 to trzyosobowy ze-
spół, który nieźle miesza na scenie kabaretowej. Są dynamiczni, 
energiczni i charakterni. Dzięki niezwykłemu stylowi K2 odkryjecie 
zupełnie nowy poziom żartu i absurdu. „Program z kobietą” to ze-
staw skeczów i scenek obyczajowych, dotyczących codziennego 
życia w bardzo krzywym i śmiesznym zwierciadle.

Jak mówią o sobie: „Skecze piszemy oczywiście po to, żeby widza 
rozbawić. Ale nie tylko. Staramy się, żeby były „o czymś”. Jednak jest 
to staranność nie nachalna, unikamy dydaktyki. Jak ktoś chce się 
tylko pośmiać, to się tylko pośmieje. Jak ktoś szuka czegoś więcej, 
to znajdzie.

Obserwujemy świat i szukamy tematów dotyczących Was i nas. Nie 

pokazujemy ich jednak w skali 1:1. Zawsze przetwarzamy rzeczy-
wistość. Podkręcamy absurdalność sytuacji. Programowo unikamy 
stosowania wulgaryzmów. Nie, że unikamy w ogóle. Unikamy prze-
klinania, które ma maskować brak żartu. Wulgaryzmu dla wulgary-
zmu. Podobnie jak szoku dla szoku. Nie boimy się poruszać kontro-
wersyjnych tematów, ale robimy to w jakimś celu.”

Igor Kwiatkowski to Kabareciarz, niezrównany w swej wyobraźni 
i umiejętnościach parodystycznych, od lat zaskakuje coraz to no-
wymi kreacjami, które bawią tysiące widzów. Porywające wido-
wiska współzałożyciela kabaretu Paranienormalni wyróżniają się 
błyskotliwym humorem, żartami z najwyższej półki, aktualnością 
i niemal namacalnym kontaktem z publicznością. Spotkanie z 
Igorem Kwiatkowskim  to gwarancja wielkich emocji i radosnych 
wspomnień, które pozostaną z Państwem przez lata. Dajcie się 
oczarować jego niepowtarzalnemu urokowi, błyskotliwej ripoście 
i niezrównanemu talentowi!

21 stycznia 2019 – „Kłamstwo”
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym zabawne studium... kłam-
stwa. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary ko-
chanków, a ich nadal tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystkiego 
dowiecie się Państwo podczas spektaklu „Kłamstwo”. Metaforycz-
nie udało się w spektaklu połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia 
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody’ego Allena. Oczywi-
ście sztuka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera również 
racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. Reżyser spektaklu, Wojciech 
Malajkat, niedawno powiedział : „Długo pracowaliśmy nad obsa-
dą, ta sztuka wymaga nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów, 
którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w tekście, z wdziękiem 
rozbawić publiczność i sprawić, że, paradoksalnie, kłamstwo ich 
czegoś nauczy”.  Obsada: Joanna Liszowska, Piotr Szwedes, Mikołaj 
Roznerski, Adriana Kalska.

Spektakl zaplanowano na  21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) na 
godz. 19.3 w, Kinoteatrze „Zbyszek” (ul. Świdnicka 25).  Bilety na 
wydarzenie w cenach 75 zł i 90 zł można nabyć w kasie w budyn-
ku głównym DOK-u (pn. – pt. w godz. 10.30 – 17.30, tel. 74 64 65 
019), kasie biletowej w „Zbyszku” (piątki, soboty i niedziele w godz. 
15.30 – 20.00, tel. 74 64 64 658), Dziale Organizacji Imprez (soboty w 
godz. 9:00 – 15:00) oraz w internecie na stronie organizatora (www.
monolitart.com.pl w zakładce BILETY), na stronie DOK Dzierżoniów 
(www.dok.pl/kupbilet) oraz portalach: kupbilecik.pl i abilet.pl.

27 stycznia – „Kolacja pożegnalna”
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zaprasza w niedzielę 27 
stycznia 2019 roku o godz. 17.00 na spektakl „Kolacja pożegnalna” w 
wyśmienitej obsadzie. Na deskach Teatru Robotniczego będziecie 
mieli Państwo okazję zobaczyć znakomitych aktorów: Małgorzatę 
Foremniak, Janusza Chabiora oraz Piotra Gąsowskiego w spektaklu 
De Alexandre de la Patellière & Matthieu Delaporte „Kolacja poże-
gnalna”.  Jak pozbyć się najlepszych przyjaciół? Nic prostszego, wy-
starczy zaprosić ich do siebie do domu na wystawną kolację przy 
świecach, z ich ulubioną muzyka w tle, z ich ulubionymi potrawa-
mi i przepysznym winem, które uwielbiają. Uśmiechać się do nich 
uroczo, wprawiać ich w doskonały nastrój i rozmawiać z nimi na 
tematy, które ich przyjemnie zajmują. Po prostu przemiły i niezapo-
mniany wieczór. Oczywiście nie należy ich nigdy uprzedzać, że to 
wasze ostatnie wspólne spotkanie…  Prawdziwie cudowny przepis 
na… wielką katastrofę towarzyską…, która jak się można domyślić, 
w naszym spektaklu miała miejsce.

do końca lutego 2019 – Piernikowe Miasto 
Domy, kościoły, ogrody pachnące miodem i przyprawami korzen-
nymi. Jest też wieża ciśnień i wiele budynków użyteczności publicz-
nej. A wszystko pokryte lukrowym śniegiem. Dzierżoniów z pierni-
ka  - w miniaturze oczywiście – można oglądać w Młynie Hilberta.

Piernikowe miasteczko zbudowali mieszkańcy Dzierżoniowa. 
Obiekty z miodowego ciasta i lukru powstawały na prowadzonych 
w ośrodku kultury warsztatach, w szkołach, środowiskach seniorów 
oraz domach mieszkańców. Teraz staną na wykonanej przez mo-
delarzy makiecie w jednej z sal Młyna Hilberta w Dzierżoniowie, 
prowadzonego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysło-
wego na Śląsku.  Za zwiedzanie wystawy pobierana jest opłata jak 
za wstęp do Młyna Hilberta (10 zł bilet ulgowy , 14 zł normalny). 

5 kwietnia 2019 - „Malinowa…” Stanisława Celińska
Uwielbiana przez publiczność Stanisława Celińska wraca na Dzier-
żoniowskiego Ośrodka Kultury z repertuarem z nowej płyty! „Mali-
nowa…”, która swoją premierą miała 25 maja 2018 r.,  Stanisława Ce-
lińska kontynuuje docenioną już przez publiczność rolę doskonałej 
pieśniarki, która wie jak przyciągnąć słuchacza i na czas koncertu 
wprowadzić w kameralny nastrój. Na płytę składa się 12 autorskich 
tekstów Stanisławy Celińskiej i dwie piosenki napisane przez Doro-
tę Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję – podobnie jak 
przy poprzednich płytach – odpowiedzialny jest Maciej Muraszko, 
który tym razem  wzbogacił ją o świeże, modne brzmienia. Koncert 
w Dzierżoniowie zaplanowano na 5 kwietnia o godz. 18.00. 
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Parkingi dla turystów 
przy drodze na Jugów

Udogodnienia dla turystów i ochrona przyrody 
– to główne cele inwestycji zrealizowanej przez 
Powiat Dzierżoniowski przy drodze Kamionki – 
Przełęcz Jugowska. Została ona w 85 procentach 
sfinansowana środkami z Unii Europejskiej.

Przy drodze powiatowej z Kamionek na Przełęcz 
Jugowską wybudowano cztery parkingi oraz za-
gospodarowano wody opadowe.

Inwestycja ta zrealizowana na obszarze cennym 
przyrodniczo przyczyni się do jego ochrony. Po-
prawa stosunków wodnychpozwoli zachować ga-
tunki chronione i zagrożone. Natomiast budowa 
miejsc postojowych umożliwi kierowcom zacho-
waniaprzyjazne środowisku.

– Na tym terenie występują rośliny rzadkie w Pol-
sce, objęte ochroną. Kierowcy zatrzymując się 
w miejscach niedozwolonych, mogli je niszczyć 
przez deptanie i rozjeżdżanie terenu. Teraz mają 
stworzone parkingi. Dodatkowo wiosną powsta-
ną przy nich tablice edukacyjne, z których turyści 
będą się mogli dowiedzieć, jakie najcenniejsze 
okazy przyrody tam rosną i jak je chronić – mówi 
Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w 

Dzierżoniowie.

Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmu-
lenie i pogłębienie stawu, remont murów opo-
rowych potoku w obrębie drogi oraz naprawę 
rowów przydrożnych. Zadanie o wartości 414 tys. 
zł wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Baza” z Dzierżoniowa.

Było to jedno z trzech zadań projektu „Udostęp-
nianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę 
ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżo-
niowskiego”. Wiosną zostaną zrealizowane dwa 
kolejne: budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
Niemcza – Wojsławice o długości 1,25 km, któ-
rą wykona Powiat Dzierżoniowski, oraz budowa 
ścieżki rowerowej w ciągu drogi Pieszyce – Ka-
mionki o długości 2 km, którą zrealizuje Gmina 
Pieszyce.

Projekt o wartości 3,2 mln zł jest w 85 procentach 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego.

Środki na jego realizację pozyskało Stowarzysze-
nie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Po-
wiatem Dzierżoniowskim i Gminą Pieszyce. Reali-
zacja projektu potrwa do czerwca 2019 r.


