
Państwo Paulina i Piotr 
Mielnikowie w październiku będą 
obchodzą jubileusz diamentowych 
godów.

Podczas rodzinnego spotkania, zor-
ganizowanego na początku września, 
burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun 
wręczył wyjątkowej parze medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, nadane 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego. Do 
pierwszego spotkania jubilatów doszło 
w czasie II wojny światowej. Pani Pau-
lina pracowała w tych najtrudniejszych 
czasach w szpitalu jako sanitariuszka 
(współpracowała również z partyzanta-
mi), do którego pan Piotr, jako wojsko-
wy kierowca przywoził rannych żoł-
nierzy. Piotr Mielnik przeszedł niemal 
cały szlak bojowy II wojny światowej 
od Pińska przez Moskwę, Warszawę, 
Wał Pomorski aż do Berlina. Po wojnie 
osiedlił się w Dzierżoniowie. Był inicja-
torem powstania komunikacji miejskiej 
w Dzierżoniowie i kierowcą pierwszego 
autobusu, kursującego na trasie Dzier-
żoniów – Pieszyce. W późniejszych 
czasach nasz bohater pracował jako kie-

rowca karetki pogotowia ratunkowego. 
Piotr Mielnik jest odznaczony licznymi 
medalami i odznakami, w tym: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi. Pani Paulina Mielnik przed ślubem 
mieszkała w Dobrocinie, gdzie wraz z 
rodzicami pracowała w gospodarstwie 

rolnym, zawodowo była także związana 
Silesianą.  Jubilaci zawarli małżeństwo 
18 października 1947 w Roztoczniku, 
mają dwóch synów, troje wnuków i tro-
je prawnuków. W imieniu mieszkańców 
Dzierżoniowa wciąż młodej duchem pa-
rze składamy najserdeczniejsze życzenia 
stu lat razem.

Dzierżoniów 
pozyskał 
kolejnego 
inwestora, 
który stworzy 
nowe miejsca 
pracy. W naszej 
podstrefie trwa 
już budowa 
fabryki HMP SA 
– producenta 
opakowań 
ekologicznych. 

Wytwórca palet, 
palet nietypowych, 
dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb 
klientów, skrzyń, prze-
kładek do szkła, wypeł-

nień drzwi i płyt tylko 
do końca tego roku 
zainwestuje w Dzier-
żoniowie ponad 11 mln 
zł. Z końcem 2012 roku 
wartość inwestycji wy-
niesie 20 mln. Wyko-
nywane przez HMP 
ekologiczne palety są 
w 100% produkowa-
ne z papieru makula-
turowego, stąd nowa 
fabryka będzie jedną z 
najbardziej ekologicz-
nych w Dzierżoniowie. 
HMP została założona 
w 1998 r. w Chełmie. 
– Zakład w Dzierżo-
niowie jest pierwszym, 

który powstaje poza 
macierzystą siedzibą 
spółki. Szukając nowej 
lokalizacji przedstawi-
ciele firmy rozważali 
wiele możliwości ulo-
kowania produkcji na 
terenie polskich stref 
ekonomicznych, wy-
bierając ostatecznie 
Dzierżoniów – mówi 
burmistrz Marek Pio-
run. W planach firmy 
jest zatrudnienie do 

końca przyszłego roku 
co najmniej trzydzie-
stu pracowników. To 
najprawdopodobniej 
nie ostatnia dobra in-
formacja o naszej go-
spodarce. Burmistrz 
Dzierżoniowa prowa-
dzi zaawansowane ne-
gocjacje z przedstawi-
cielami zagranicznych 
koncernów. Na terenie 
podstrefy dobiega koń-
ca budowa pierwszej 

hali w Dzierżoniow-
skim Parku Przemysło-
wym, budowę trzeciej 
już hali produkcyjnej 
zakończył działający 
od sześciu lat w dzier-
żoniowskiej podstrefie 
Harris Calorific Inter-
national Sp. z o.o., w 
którym pracuje dziś 
035 osób. Dzięki nowej 
inwestycji zatrudnienie 
wzrośnie o kolejne 56 
osób.

Inwestycje w dzierżoniowskiej podstrefie ekonomicznej

Przybędzie miejsc pracy

Trwa budowa zakładu HMP – producenta ekologicznych opakowań. 
Na terenie dzierżoniowskiej podstrefy powstają kolejne miejsca pracy 
dla mieszkańców 

Wyjątkowy jubileusz mieszkańców Dzierżoniowa

Diamentowa para

Państwo Paulina i Piotr Mielnikowie w otoczeniu rodziny i przyjaciół 

W wybudowanej w Dzierżoniowskim Parku 
Przedsiębiorczości hali trwają prace wykoń-
czeniowe

Korzystają z dzierżoniowskich 
doświadczeń

Ponad sto polskich samorządów uczestniczyło w konferen-
cji promującej osiągnięcia uczestników programu dosko-
nalenia jakości, bazującego na doświadczeniach dzierżo-
niowskiego urzędu. 
Przez ponad dwa lata 27 uczestników programu z Dolnego 
Śląska i Małopolski realizowało własne, dostosowane do 
poziomu zarządzania zadania. Dla Dzierżoniowa, który na 
przeprowadzenie wyjątkowego w skali kraju projektu pozy-
skał 6 mln zł była to okazja do… Więcej na stronie 3

Wyróżnienia 
dla uczniów

Uczniowie dzierżoniowskich szkół odebrali od radnych i 
burmistrza wyróżnienia za udział w ogólnopolskiej kampa-
nii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania jest sposobem 
na promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowań pro-
społecznych, jako alternatywy alkoholu, narkotyków i prze-
mocy. Szczegóły na stronie 3 

Dzierżoniów na tropach 
wiedzy 

Co Einstein powiedział swojemu fryzjerowi, dlaczego diety 
nie działają, jaka jest tajemnica wirusów i czym są burze 
hormonalne – odpowiedzi na te i wiele innych pytań już nie-
bawem poznają mieszkańcy Dzierżoniowa zafascynowani 
nauką. O trwającym w naszym mieście od 18 do 21 paź-
dziernika Dolnośląski Festiwal Nauki. Czytaj na stronie 4

Radni wybrali ławników
Wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżonio-
wie i Sądu Okręgowego w Świdnicy zajmowali się dzier-
żoniowscy radni podczas wrześniowej sesji. Rozpatry-
wanie uchwał poprzedziły podziękowania, jakie za pracę 
na rzecz  Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego otrzymał odchodzący na emeryturę prezes 
DTBS-u Ryszard Stupiński.
Relacja z 13 sesji Rady Miejskiej na stronie 2

Rada już w pełnym składzie
Jadwiga Więckowska uzupełniła skład dzierżoniow-
skiej rady. Zmiana wynikała ze złożenia mandatu 
przez Ewę Florczak, pełniącą dziś funkcję prezesa 
Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. 
Zmiany osobowe w składzie rady spowodowały tak-
że konieczność zmian w poszczególnych komisjach 
szczegóły na stronie 2
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13 sesja Rady Miejskiej

Ryszard Stupiński, prezes 
Dzierżoniowskiego 
Towarzystwa 
Budownictwa 
Społecznego, przechodzi 
na emeryturę. 

26 września w trakcie sesji 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa, 
kończącemu wieloletnią pracę 
pierwszemu prezesowi DTBS-
u wręczono podziękowania i 
gratulowano wkładu w rozwój 
mieszkalnictwa. – Efektem 
pracy pana Ryszarda Stupiń-
skiego jest powstanie w naszym 
mieście 240 mieszkań w syste-
mie budownictwa społeczne-
go. Służą dziś one ponad 600 
mieszkańcom Dzierżoniowa 
– mówił burmistrz Marek Pio-

run. Pierwszy prezes DTBS-u 
swoją funkcję pełnił przez 13 
lat. – Zostanie po mnie widocz-
ny ślad i z tego faktu jestem naj-
bardziej zadowolony. Dziękuję 
serdecznie za pomoc miasta i 
rady nadzorczej, bez której nie 
byłoby tych mieszkań. Przez te 
wszystkie lata mogłem liczyć 
na Państwa wsparcie. Życzę 
powodzenia w dalszym rozwo-
ju dzierżoniowskich TBS-ów 
– mówił odbierając podzię-
kowania Ryszard Stupiński. 
Odchodzącego na emeryturę 
pierwszego prezesa DTBS-u 
zastąpi Roman Matusiak, peł-
niący wcześniej funkcję preze-
sa Dzierżoniowskiego Zarządu 
Budynków Mieszkalnych. 

Jadwiga Więckowska 
uzupełniła skład 
dzierżoniowskiej rady. 
Zmiana wynikała ze 
złożenia mandatu przez 
Ewę Florczak, pełniącą 
dziś funkcję prezesa 
Dzierżoniowskiego 
Zarządu Budynków 
Mieszkalnych. 

Zmiany osobowe w skła-
dzie rady spowodowały także 
konieczność zmian w poszcze-
gólnych komisjach, ponieważ 
każdy z dzierżoniowskich 
radnych musi pracować w co 
najmniej dwóch stałych komi-
sjach rady. Jadwiga Więckow-
ska jest mężatką i mamą trojga 
dzieci. Pełni funkcję Prezesa 
dzierżoniowskiego oddziału 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci. Pracuje jako psycholog w 
Szkole Podstawowej nr 5 oraz 
w Świetlicy Środowiskowej 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
i Punkcie Interwencji Kryzyso-
wej przy ulicy Nowowiejskiej 
73. Była radną Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa V kadencji, w 
której m.in. zainicjowała, opra-
cowała i wdrożyła realizowany 
w naszym mieście program 
korekcji wad postawy u dzieci 
„Proste plecy”. Posiada duże 
doświadczenie w zakresie 
opieki społecznej, edukacji i 
ochrony zdrowia. – Dziękuję 
wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem i zapewniam, 
że nadal będę aktywnie i rze-
telnie pracowała i służyła po-
mocą wszystkim, którzy będą 
jej potrzebowali – mówiła Ja-
dwiga Więckowska chwilę po 
złożeniu ślubowania, która w 
tej kadencji będzie również pra-
cować w Komisji Rozwoju Go-
spodarczego Miasta i Komisja 
Edukacji i Spraw Społecznych.

Zakończył się remont sali 
gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 3

Jedna z wielu tegorocznych 
inwestycji w dzierżoniowskich 
placówkach oświatowych 
polegała na wykonaniu ocie-
plenia, elewacji zewnętrznej 
wymianie okien, remoncie 
centralnego ogrzewania i wnę-
trza sali wraz z zapleczem. Na 
kosztujące 499 tys. zł zadanie 
miasto otrzymało 253 tys. zł z 
Województwa Dolnośląskie-
go, w ramach Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej. W tym roku nowy wy-
gląd i funkcjonalność zyskała 
również sala gimnastyczna 

budynku Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Przy Zespole 
Gimnazjów nr 3 trwa budowa 
dwóch boisk sportowych „Or-
lika”, zakończył się również 
remont kompleksowy remont 
Szkoły Podstawowej nr 5. 
Dzięki inwestycjom zrealizo-
wanym w Dzierżoniowie przez 
Starostwo Powiatowe z nowo-
czesnego boiska sportowego 
korzystać mogą uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącego. 
Niedawno oddano także do 
użytku halę sportową i boisko 
wraz z bieżnią przy II Liceum 
Ogólnokształcącym. To rów-
nież inwestycja zrealizowana 
przez Starostwo Powiatowe. 

Wyborem ławników 
do Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie i 
Sądu Okręgowego w 
Świdnicy zajmowali się 
dzierżoniowscy radni 
podczas wrześniowej 
sesji. 

Rozpatrywanie uchwał 
poprzedziły podziękowa-
nia, jakie za pracę na rzecz  
Dzierżoniowskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Spo-
łecznego otrzymał odcho-
dzący na emeryturę prezes 
DTBS-u Ryszard Stupiń-
ski. Gratulacje za nomina-
cję na funkcję sekretarza 
Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych Środowisko Żołnierzy 
Polskich Oddziałów Samo-
obrony z Kresów Południo-
wo-Wschodnich otrzymał 
znany w środowisku dzier-
żoniowskich kombatantów 
Edward Bień. Podziękowa-
nia otrzymali także Oskar i 
Konrad Wnuk, dwaj miesz-
kańcy, którzy przekazali  
eksponaty do dzierżoniow-
skiego muzeum. – Dzięki 

uprzejmości pana Oskara i 
Konrada trafiła do nas m.in. 
kolekcja narzędzi rzemieśl-
niczych, profili stolarskich. 
Dostaliśmy również cenne 
dokumenty z dzierżoniowski-
mi pieczęciami z XIX wieku, 
odnoszące się do wydarzeń 
naszego miasta oraz obraz 
św. Jerzego z 1915 roku. 
Uprzejmie za to dziękuję i 
cieszę się, że już niebawem 

eksponat stanowiącą niema-
ły wkład w rozwój muzeum 
będą dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców – mówił 
dyrektor dzierżoniowskie-
go muzeum w organizacji 
Henryk Smolny. Najwięcej 
czasu zajęła radnym proce-
dura wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego w Dzier-
żoniowie i Sądu Okręgo-
wego w Świdnicy (patrz 

ramka). Kolejne podejmo-
wane przez radnych uchwa-
ły dotyczyły m.in. zmian w 
budżecie i wieloletniej pro-
gnozie finansowej miasta, 
zaliczenia odcinka ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
do kategorii dróg gminnych 
oraz powołania Społecznej 
Rady Programowej Dzier-
żoniowskiego Ośrodka 
Kultury. Przez najbliższe 
cztery lata pracować w niej 
będą zastępca burmistrza 
Dzierżoniowa Ryszard 
Szydłowski, radne Wanda 
Kunecka i Iwona Matyja, 
reprezentujący amatorski 
ruch artystyczny Stefan 
Kunert oraz przedstawiciel 
Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa Piotr Piesz-
czoch. W części roboczej 
sesji radnym przedstawio-
no również sprawozda-
nie z wykonania budżetu 
Dzierżoniowa za pierwsze 
półrocze 2011 roku oraz 
sprawozdanie z działalno-
ści burmistrza w okresie 
międzysesyjnym. Kolejna 
sesja Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa odbędzie się 31 
października. 

Podziękowania 
dla pierwszego prezesa 
DTBS-u

Inwestycje w oświacie 2011

Sala w trójce na piątkę 

13 sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Rada już w pełnym składzie

13 sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Radni wybrali ławników

Dzierżoniowianie Oskar i Konrad Wnukowie przekazali cenne eksponaty do dzierżoniow-
skiego muzeum. W środku dyrektora muzeum w organizacji Henryk Smolny

Wykaz ławników do orzekania 
w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 
na kadencję w latach 2012-2015
Kamila Bień, Justyna Blacharz, Anna 
Buczyńska, Łucja Gackiewicz, Robert 
Grajek, Ewa Kaczmarkiewicz, Danuta 
Kauza, Grażyna Machowska, Alina 
Makieła, Anna Malec, Małgorzata 
Maroszyk, Grażyna Papuzińska, Piotr 
Pieszczoch, Alicja Piorun, Małgorza-
ta Rosa, Maria Skowronek, Barbara 

Szajkowska, Iwona Śliwka, Urszu-
la Tomczuk.

Wykaz ławników do orzekania 
w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie na kadencję w latach 
2012-2015
Maria Bensari, Stanisława Gull, Da-
niela Jaruga, Krystyna Klucz, Ewa 
Kupczak,  Bogumiła Kutarba, Alicja 
Łazor, Aneta Sadkowska.

Wykaz ławników do orzekania w Wy-
dziale Cywilnym i Wydziale Karnym 
Sądu Okręgowego w Świdnicy na 
kadencję w latach 2012-2015
Edyta Chłosta, Mirosława Chmielewska, Zbi-
gniew Czarnecki, Waldemar Ćmak, Danuta 
Janusz, Józef Juchno, Barbara Kozłowska, 
Kazimiera Krasnodębska, Jan Krzemiński, 
Aldona Kwinta, Jolanta Maniecka, Jan Mo-
drzejewski, Krystyna Skowrońska, Stanisła-
wa Słysz, Jadwiga Sowula, Barbara Szkarłat, 
Zofia Wypych, Helena Zielińska. 
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Ponad sto polskich samorządów 
uczestniczyło w konferencji 
promującej osiągnięcia uczestników 
programu doskonalenia jakości, 
bazującego na doświadczeniach 
dzierżoniowskiego urzędu. 

Przez ponad dwa lata 27 uczestników 
programu z Dolnego Śląska i Małopolski 
realizowało własne, dostosowane do po-
ziomu zarządzania zadania. Dla Dzierżo-
niowa, który na przeprowadzenie wyjąt-
kowego w skali kraju projektu pozyskał 
6 mln zł, była to okazja do bezpłatnych 
szkoleń pracowników, przeprowadzenia 

szkoleń e-learningowych, podzielenia się 
własnymi doświadczeniami i benchmar-
kingu. – W ocenie MSWiA realizowany 
przez nas projekt jest jednym z najważniej-
szych w skali kraju spośród finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wynika to z faktu skali przedsięwzięcia, 
chęci dzielenia się własnymi rozwiąza-
niami, coraz częściej stosowanymi przez 
inne samorządy – mówi sekretarz miasta 
Anna Grochowina, która zaznacza, że 
przekazując swoje dobre praktyki miasto 
zawsze stara się podpatrzeć, czy spraw-
dzone w innych samorządach rozwiązania 

mogą być zastosowane w Dzierżoniowie. 
W ramach projektu nasz urząd przekazy-
wał m.in. doświadczenia we wprowadza-
niu systemowego zarządzania jakością, 
przeprowadzania samooceny stosowanym 
powszechnie w Europie Modelem CAF 
(Common Asessment Framework) rów-
nocześnie doskonaląc samoocenę EFQM. 
Realizacja projektu pozwoliła na zbliżenie 
jakości pracy dzierżoniowskiego urzędu do 
najlepiej zarządzanych europejskich orga-
nizacji. Potwierdza to wynik testu, jakiemu 
nasz urząd poddali zagraniczni eksperci, 
zakończonego wysoką oceną i certyfika-
tem EFQM 5*.  To pierwszy taki certyfikat 
przyznany polskiej organizacji niebizne-
sowej. Czy to oznacza, że zarządzanie w 
dzierżoniowskim samorządzie jest już na 
najwyższym poziomie? – Nie – odpowiada 
burmistrz Marek Piorun. – Oznacza to, 
że potrafimy podchodzić do zarządzania 
systemowo, uczyć się od najlepszych, eli-
minować powtarzanie błędów, pracować 
nad sobą, wymagać od siebie coraz więcej, 
systematycznie doskonalić swoje umiejęt-
ności, doskonale wiedzieć, co i w jaki spo-
sób należy zmienić oraz mądrze te zmiany 
wprowadzać – dodaje burmistrz. Realizo-
wany przez Dzierżoniów projekt zakończy 
się w grudniu. Więcej na ten temat można 
przeczytać na stronie www.dzierzoniow.
pl, w zakładce „EFQM”. O „Programie 
doskonalenia jakości usług publicznych w 
urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z 
wykorzystaniem doświadczeń urzędu mia-
sta w Dzierżoniowie” można przeczytać na 
stronie www.jakoscwurzedzie.pl.

Beneficjenci Programu 
doskonalenia jakości usług publicznych 
w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski 
z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu 

Miasta w Dzierżoniowie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Sta-
rostwo Powiatowe w Kłodzku; w Miechowie i we Wroc-
ławiu. Gminy: Bielawa; Bochnia; Bolesławiec; Dobczyce; 
Gmina Dzierżoniów; Dzierżoniów; Jedlina Zdrój; Kłodzko; 
Gmina Łagiewniki; Nowy Targ; Piława Górna; Pieszyce; 
Gmina Siepraw; Stronie Śląskie; Strzegom; Sułkowice; 
Świdnica; Miasto i Gmina Świerzawa; Trzebinia; Trzebni-
ca; Wałbrzych; Zabierzów; Zator. Beneficjenci projektu, 
którzy skorzystali ze szkoleń e-learningowych: Staro-
stwo Powiatowe w Dzierżoniowie i gminy: Czernichów; 
Sękowa; Pleśna; Polkowice, Lądek-Zdrój.

Doskonalenie jakości usług

Korzystają z dzierżoniowskich doświadczeń

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun wręcza burmistrzo-
wi Bielawy Ryszardowi Dźwinielowi certyfikat udziału w 
projekcie polegającym na doskonaleniu usług na podsta-
wie doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Oprócz 
Bielawy, z tej możliwości skorzystało 25 dolnośląskich i 
małopolskich samorządów. Na zdjęciu po prawej sekre-
tarz województwa dolnośląskiego Dariusz Kowalczyk

Dyrektor departamentu administracji publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i administracji Andrzeja Trzęsiara (pierwszy z lewej), marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, wicewojewoda dolnośląski Ilona Antoni-
szyn-Klik i burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun podczas konferencji promującej 
osiągnięcia uczestników programu doskonalenia jakości w samorządach

Sztuki plastyczne, 
taniec, teatr, i muzyka 
to dziedziny, w których 
młodzi i dorośli mieszkańcy 
Dzierżoniowa mogą rozwijać 
swoje zainteresowania, 
uczestnicząc w 
organizowanych przez 
Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury zajęciach. 

W Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury prowadzone są zajęcia: 
malarstwa, rysunku i grafiki (dzie-
ci i młodzież); haftu artystyczne-
go; piosenki poetyckiej; piosenki 
estradowej; kapeli ludowej; tańca 
towarzyskiego; tańca ludowego; 
tańca estradowego; warsztaty recy-
tatorskie; modelarstwa lotniczego.

Przy DOK-u funkcjonują: 
Koło Plastyków Amatorów; Miej-
ska Orkiestra Dęta; Zespół Pieśni 
i Tańca Ślężanie; Zespół Pieśni i 
Tańca Mali Ślężanie; Ewenement, 
Mały Ewenement i Ewenemencik 
(taniec nowoczesny); Teatr Kątem; 
Teatr Dziecięcy PePePe.

Dzień otwarty zespołów
i sekcji amatorskich

Masz artystyczną duszę?

Uczniowie dzierżoniowskich szkół odebrali od radnych 
i burmistrza wyróżnienia za udział w ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Kampania jest sposobem na promowanie zdrowego stylu ży-
cia oraz zachowań prospołecznych, jako alternatywy alkoholu, 
narkotyków i przemocy. Prowadzone przy współpracy z samorzą-
dami działania na przestrzeni ostatnich lat wspierali m.in. znani 
sportowcy, jak np. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam 
Małysz, Maciej Żurawski, Monika Pyrek czy Maja Włosz-
czowska. Spośród wyróżnionych młodych mieszkańców Dzierżo-
niowa uczestniczących w tegorocznym programie najliczniejszą 
grupę stanowili uczniowie Zespołu Gimnazjów nr 3. Skąd takie 
zainteresowanie? – „Zachowaj Trzeźwy Umysł” wplata się w nasz 
program wychowawczy – odpowiada dyrektor Elwira Cham-
czyńska. – Przykładamy naprawdę dużą wagę do uzmysławiania 
młodzieży zagrożeń płynących z różnego rodzaju uzależnień. Robi-
my to poprzez lekcje wychowawcze, spektakle profilaktyczne, czy 
zajęcia pozwalające na rozwój zainteresowań. To dużo lepsze niż 
„stanie w bramie”. Tematyka profilaktyki jest obecna codzienne 
w szkole, nie boimy się rozmawiać o tych problemach. Przecież 
właśnie wieku gimnazjalnym młodzi ludzie szczególnie narażani 
są na tego typu pokusy i ktoś musi im pokazać drugą stronę me-
dalu. Uczniowie dzierżoniowskich szkół przez ostatnie miesiące 
uczestniczyli w lekcjach profilaktycznych, warsztatach, konkur-
sach plastycznych, literackich i sportowych. 

Wyróżnienia skierowano do osób, które najlepiej spisały się w 
szkolnej rywalizacji lub wykazały znaczącą wiedzą o konsekwen-
cjach, jakie niesie ze sobą kontakt z używkami, często błędnie 
uznawanymi za niegroźne. Zespół Gimnazjów nr 3 w listopadzie 
minionego roku otrzymał certyfikat „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Podsumowanie akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Wyróżnienia 
dla dzierżoniowskich 
uczniów

Uczniowie wyróżnieni za udział w tegorocznej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” – Zespół Gimnazjów nr 3: Ju-
styna Strączek, Paweł Waligóra, Klaudia Panek, Marta 
Gorlicka, Aleksander Zawadzki, Natalia Rudnicka, Maciej 
Chodor, Magda Cybulska. Kacper Michałkiewicz (SP 5), 
Ewelina Królczyk (SP 3) 
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Na terenie osiedla 
Błękitnego wprowadzono 
zamianę organizacji ruchu.  

Kierowców wjeżdżających 
z osiedla na ul. Złotą obowiązu-
je teraz znak „stop”. Zmianę w 
organizacji ruchu wprowadzono 
na wniosek dzierżoniowskiej 
policji ze względu na fakt, iż w 
tych miejscach coraz częściej do-
chodziło do kolizji drogowych. 
Kierowców prosimy o zwrócenie 
uwagi na nowe oznakowanie

Zmiany w organizacji ruchu

Stop na Błękitnym

Ponad osiemdziesiąt procent uczniów korzystających z 
oferowanej przez miasto pomocy otrzymało ostatecznie 
promocję do kolejnej klasy.

W „Wakacjach z poprawką” wzięło udział 33 uczniów podsta-
wówek i gimnazjów, którzy rok szkolny zakończyli z jedną lub 
więcej oceną niedostateczną na świadectwie. By ułatwić zdanie ko-
misyjnego egzaminu, miasto od trzech lat organizuje specjalny cykl 
zajęć.  – To zadnie zlecamy poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
ponieważ chcemy, by uczniowie nie tylko zdali egzamin poprawkowy, 
ale również nie spotykali się z podobnymi problemami w kolejnym 
roku. Bez pomocy specjalistów od psychologii byłoby to znacznie 
trudniejsze – mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej 
Marzenna Lasota-Darowska. Wśród uczniów, którzy musieli 
chodzić na sierpniowe zajęcia, znalazła się również osoba z oceną 
niedostateczną z wychowania fizycznego. Trudno sobie wyobrazić, 
by nie zdać do kolejnej klasy właśnie z tego powodu. To przypadek 
ucznia, który przez cały rok celowo i niemal ostentacyjnie unikał 
WF-u. By przejść do kolejnej klasy, musiał więc zrezygnować z czę-
ści wakacji i przygotować się do egzaminu teoretycznego. Dzięki 
temu obowiązkowi pewnie zmieni swoją postawę. Przeprowadzone 
pod koniec sierpnia egzaminy obejmowały 46 poprawek, zdawa-
nych przez 37 uczniów.  

Edukacja – pomoc w promocji do następnej klasy

„Wakacje z poprawką” 
skuteczne
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Na jagody. Spacer po lesie, a choroby za-
kaźne
Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, sala „Pe-
gaz”, godz.: 1000-1045. Wykłady poprowadzi 
dr Katarzyna Zwolińska. Liczba miejsc: 100, 
zapisy: sekretariat@mbp.dzierzoniow.pl.

Po zakamarkach Dolnego Śląska - wykład 
inauguracyjny
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, Kinoteatr „Zbyszek”, godz.: 1000-1045. Wy-
kłady poprowadzi dr hab. prof. Romuald Kosi-
na. Liczba miejsc: 260, Zapisy: sekretariat@
mbp.dzierzoniow.pl.

O życiu intymnym w populacjach roślin
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, Kinoteatr „Zbyszek”, godz.: 11:00-11:45. 
Wykłady poprowadzi dr hab. prof. Romuald 
Kosina. Liczba miejsc: 260, zapisy: sekreta-
riat@mbp.dzierzoniow.pl.

Jak rozdzielić małe od jeszcze mniejszego 
– sprytne metody rozdzielania mieszanin 
cząsteczek.
Zespół Gimnazjów Nr 3, ul. Sikorskiego 2, sala 
418, godz.: 1000-1130 oraz 1200-1330. Wykłady 
poprowadzi dr Jacek Rybka. Liczba miejsc: 20, 
zapisy: gm3.dzierzoniow@wp.pl, 74 831 06 24

Uzyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej 
ze ścieków sanitarnych
Oczyszczalnia Ścieków w Dzier-
żoniowie, ul. Brzegowa  144.  
Godzina: 1000-1130 oraz 1200-1330. Wykłady 
poprowadzi mgr inż. Andrzej Bronowicki, mgr 
inż. Elżbieta Tarka, mgr inż. Marek Skrzyński. 
Liczba miejsc: 50, zapisy: wik@wik.dzierzo-
niow.pl, 74 832 37 01

Uzyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej 
ze ścieków sanitarnych
Oczyszczalnia Ścieków w Dzier-
żoniowie, ul. Brzegowa  144,  
godz.: 10:00-11:30 oraz 1200-1330.Wykłady 
poprowadzi mgr inż. Andrzej Bronowicki, mgr 
inż. Elżbieta Tarka, mgr inż. Marek Skrzyński. 
Liczba miejsc: 50, zapisy: wik@wik.dzierzo-
niow.pl, 74 832 37 01
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„Co Einstein powiedział swojemu fryzjero-
wi?”
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdni-
cka 23, sala „Pegaz”, godz.: 900-945. Wykłady 
poprowadzi mgr inż. Marcin Poręba. Liczba 
miejsc: 100, zapisy: sekretariat@mbp.dzie-
rzoniow.pl.

Co fotografia dała impresjonistom?
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, sala „Pegaz”, godz.: 1000-1045.Wykła-
dy poprowadzi dr sztuki Anna Borcz. Liczba 
miejsc: 100, zapisy: sekretariat@mbp.dzie-
rzoniow.pl.

Co fotografia dała impresjonistom?
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdni-
cka 23, sala „Pegaz”, godz.: 1100-1230 oraz 
1245-1415. Wykłady poprowadzi dr sztuki Anna 
Borcz, Janusz Łozowski. Liczba miejsc: 25, 
zapisy: sekretariat@mbp.dzierzoniow.pl.

Tajemnica naszego talerza czyli dlaczego 
diety nie działają?
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, Kinoteatr „Zbyszek”, godz.: 900-945. Wy-
kłady poprowadzi dr Marta Sochocka. Liczba 
miejsc: 260, zapisy: sekretariat@mbp.dzie-
rzoniow.pl.

Tajemnica wirusów Marburg i Ebola
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, Kinoteatr „Zbyszek”, godz. 1000-1045.
Wykłady poprowadzi dr hab. Egbert Piasecki. 
Liczba miejsc: 260, zapisy: sekretariat@mbp.
dzierzoniow.pl.

Chemia miłości i inne burze hormonalne 
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 
23, Kinoteatr „Zbyszek”, godz.: 1100-1145. Wy-
kłady poprowadzi dr Marta Sochocka. Liczba 
miejsc: 260, zapisy: sekretariat@mbp.dzie-
rzoniow.pl.

Planetarium Bajkonur
Zespół Gimnazjów Nr 3, ul. Sikorskiego. Wy-
kłady poprowadzi mgr Tomasz Lewicki. Liczba 
miejsc: 25, Zapisy: gm3.dzierzoniow@wp.pl, 
74 831 06 24

Uzyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej 
ze ścieków sanitarnych
Oczyszczalnia Ścieków w Dzierżoniowie, 
ul. Brzegowa  144, godz.: 1000-1045, 1050-
1135,1140-1225 oraz 1230-1315. Wykłady popro-
wadzi mgr inż. Andrzej Bronowicki, mgr inż. El-
żbieta Tarka, mgr inż. Marek Skrzyński. Liczba 
miejsc: 50, zapisy: wik@wik.dzierzoniow.pl, 
74 832 37 01

Historia dzierżoniowskiej synagogi 
Synagoga w Dzierżoniowie, ul. Krasickiego 
28, godz.: 1100-1145, 1150-1235 oraz 1240-1325. 
Wykłady poprowadzi mgr Anna Grużlewska. 
Liczba miejsc: 60 zapisy: agruzlewska@wp.pl
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Przeszczepy nerki – natura w serwisie i… na 
gwarancji
Zespół Gimnazjów Nr 3, ul. Si-
korskiego 2, sala lustrzana.  
Godzina: 1000-1100. Wykłady poprowadzi dr 
n. med. Sławomir Zmonarski, dr. med. Ok-
tawia Mazanowska. Liczba miejsc: 60, zapi-
sy: gm3.dzierzoniow@wp.pl, 74 831 06 24 
 
Czy można pozostać całe życie „małym” 
człowiekiem?
Zespół Gimnazjów Nr 3, ul. Sikorskiego 2, 
sala lustrzana, godz.: 1115-1200.Wykłady po-
prowadzi dr n. med. Ewa Barg. Liczba miejsc: 
60, zapisy: gm3.dzierzoniow@wp.pl, 74 831 
06 24
 
Gdy ty musisz stać się lekarzem… czyli na-
uka resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Zespół Gimnazjów Nr 3, ul. Sikorskie-
go 2, sala nr 9, godzina: 1200-1400. 
Wykłady poprowadzi dr Zygmunt Domagała, 
Linda Litwin, Sylwia Klose, Magdalena Tomas, 
Agata Pijanowska. Liczba miejsc: 45, zapisy: 
gm3.dzierzoniow@wp.pl, 74 831 06 24
 
Cmentarz żydowski – zabytek kultury Żydów 
dzierżoniowskich
Cmentarz żydowski w Dzierżoniowie, ul. Bie-
lawska 18, godz.: 1000-1030, 1040-1110, 1120-
1150 oraz 1200-1230. Wykłady poprowadzi mgr 
Anna Grużlewska. Liczba miejsc: 20, zapisy: 
agruzlewska@wp.pl

Dolnośląski Festiwal Nauki 

Dzierżoniów na tropach wiedzy 
Co Einstein powiedział 
swojemu fryzjerowi, 
dlaczego diety nie 
działają, jaka jest 
tajemnica wirusów i czym 
są burze hormonalne 
– odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań 
już niebawem poznają 
mieszkańcy Dzierżoniowa 
zafascynowani nauką. 

Od 18 do �1 października 
w naszym mieście trwać bę-
dzie Dolnośląski Festiwal Na-
uki, zainaugurowany w stolicy 
Dolnego Śląska pod hasłem 
„Nauka kluczem do natury”. 
Ma to związek z ogłoszonym 
przez ONZ Rokiem Chemii i 
dlatego organizatorzy przygo-
towali szereg imprez porusza-
jących tematykę tej dziedziny. 

W pierwszych dniach imprezy, 
wykłady, warsztaty  laborato-
ria i pokazy odbywały się we 
Wrocławiu. W październiku 
Festiwal gości m.in. w Legnicy, 
Zgorzelcu, Jeleniej Górze, Wał-
brzychu i w Dzierżoniowie. 
To pierwszy raz, kiedy nasze 
miasto wpisało się w tak dużą 
i znaną imprezę promująca na-
uki ścisłe i odkrywanie tajem-
nic świata chemii, fizyki czy 
historii. I właśnie wykład zwią-
zany z niezwykle interesująca 
historią naszych terenów „Po 
zakamarkach Dolnego Śląska” 
zainauguruje dzierżoniowską 
część Dolnośląskiego Festiwa-
lu Nauki. Wstęp na związane 
z festiwalem wydarzenia jest 
bezpłatny, ale by móc wziąć w 
nich udział, konieczne jest ma-

ilowe zgłoszenie uczestnictwa. 
Współorganizatorami Dolno-
śląskiego Festiwalu Nauki w 
Dzierżoniowie są burmistrz 
Dzierżoniowa, Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Publiczna im. 
K. K. Baczyńskiego w Dzierżo-
niowie, Dzierżoniowski Ośro-
dek Kultury, dzierżoniowska 

Synagoga, Zespół Gimnazjów 
nr � im. Stanisława Konarskie-
go w Dzierżoniowie oraz Wo-
dociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 
Dzierżoniów.

Wszystko o Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki: http://www.
festiwal.wroc.pl/2011/index.
php

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W DZIERŻONIOWIE


