
Bursztynowa, Rubino-
wa, Szafirowa i Srebrna to 
nazwy dróg osiedlowych, 
jakie zostaną wybudowane 
w Dzierżoniowie na tere-
nie dawnego „chmielu”. 
Pomiędzy ul. Akacjową, 
Złotą a os. Tęczowym po-
wstają budowane przez 
dzierżoniowską spółdziel-
nię mieszkania. Na tym 
terenie wydzielono rów-
nież ponad 30 działek pod 
budowę domków jednoro-
dzinnych. I właśnie dojazd 
do tych działek umożliwią 
nazwane przez dzierżo-
niowskich radnych drogi. 
Wyjątkiem będzie ul. Bur-
sztynowa, która oprócz 
dojazdu do nieruchomości 
połączy także os. Tęczowe 
z ul. Akacjową. Nazwanie 
dróg umożliwi nadanie nu-

merów porządkowych dla 
nowych nieruchomości. 
Złożone przez przyszłych 

mieszkańców wnioski z 
propozycjami nazw bur-
mistrz skierował wcześniej 

do konsultacji z Towarzy-
stwem Miłośników Dzier-
żoniowa.

Ponad przeciętną wybili się 
dzierżoniowscy gimnazjaliści 
w egzaminach, od wyników 
których uzależniony jest dostęp 
do szkoły średniej. W tym roku 
egzamin składał się nie z trzech, 
jak poprzednich latach, a z 
sześciu części. Ocenę punktową 
po raz pierwszy zastąpił 
wskaźnik procentowy. 

Od lat średnie uzyskiwane przez 
dzierżoniowskich uczniów są lepsze 
od wojewódzkiej i tej wypracowa-
nej przez gimnazjalistów w Polsce. 
Wskaźnik wojewódzki nie jest zbyt 
ważny, ponieważ dolnośląskie do 
czołówki nie należy. Potwierdzeniem 
poziomu nauczania jest dla osób za-
rządzających oświatą to, jak wypa-
damy na mapie kraju. – Myślę, że to 
suma wielu działań prowadzonych 
przez miasto w kwestii edukacji. Do-
bra i przeprowadzona w odpowiednim 
czasie reorganizacja sieci szkół, wa-
runki, w jakich uczy się młodzież, roz-
poznawanie problemów w oświacie i 
wspólne ich pokonywanie na poziomie 
lokalnym. Dobra praca dyrektorów 
szkół i nauczycieli. To także efekt po-
nadprogramowych projektów realizo-
wanych w dzierżoniowskich szkołach 
dzięki pieniądzom zdobytym przez 
dzierżoniowski urząd – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek Piorun, 
podkreślając równocześnie znaczenie 
realizowanego przez lata w mieście 

programu Samorządowa Szkoła Śro-
dowiskowa. Jakie wyzwania Dzier-
żoniów stawia sobie na najbliższe 
lata? – Od wprowadzenia programu 
Samorządowa Szkoła Środowiskowa 
dbamy o wszechstronny rozwój. Temu 
też służyły takie projekty, jak „Każdy 
Może Zostać Omnibusem” czy „Na-
uka to Wyzwanie – Mamy na to Roz-
wiązanie”. Dzierżoniów prowadzi 

również wiele projektów wyrównują-
cych szanse edukacyjne. Pracujemy 
nad zdobywaniem kolejnych pieniędzy 
na tego typu działania, bo są one sku-
teczne. Na wyniki uzyskiwane przez 
gimnazjalistów niemały wpływ ma 
także przygotowanie uczniów do całe-
go procesu egzaminacyjnego – mówi 
zastępca burmistrza ds. społecznych 
Ryszard Szydłowski. 
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Drogi wewnętrzne na „chmielu”

Bursztynowa, Rubinowa, Szafirowa i Srebrna – takie nazwy dróg zaproponowali mieszkańcy osiedla domków jednorodzin-
nych, jakie powstaje na terenie dawnego „chmielu”

Uczniowie skończyli rok szkolny w dobrych nastrojach

Gimnazjaliści zdali egzamin

Uczniowie ostatnich klas dzierżoniowskich gimnazjów dobrze napisali egzamin kończący szkołę i w dobrych 
nastrojach rozpoczynają wakacje

Jak mieszkańcy 
przedwojennego 
Dzierżoniowa spędzali 
wolny czas? Jaka 
moda obowiązywała 
w naszym mieście, 
gdy nazywało się 
jeszcze Reichenbach? 
Odpowiedzi na te i 
inne pytania związane 
z niedawną historią 
Dzierżoniowa znajdziemy 
w Muzeum Miejskim.

Wystawa „Dzierżoniów 
oczami dawnych mieszkań-
ców” to zbiór pamiątek i 
dokumentów przybliżają-
cych nam życie w przedwo-
jennym Dzierżoniowie. To 
również hołd złożony dwóm 
zmarłym niedawno bada-

czom historii Dzierżoniowa, 
jakimi byli Hans J. Fehst – 
absolwent dzierżoniowskiej 
König-Wilhelm-Schule oraz 
Henryk Kwiatkowski – Za-
służony dla Dzierżoniowa i 
wieloletni kronikarz miasta.

Wystawę „Dzierżoniów 
oczami dawnych mieszkań-
ców” można oglądać do 14 
października. Muzeum Miej-
skie Dzierżoniowa znajduje 
się przy ul. Świdnickiej 30 
(dawny Dom Harcerza). Wy-
stawy i ekspozycje historyczne 
zwiedzać można w następu-
jące dni: wtorek 9.00-16.00; 
środa 11.00-18.00; czwartek 
9.00-16.00; piątek 9.00-16.00; 
niedziela 11.00-16.00 (wstęp 
bezpłatny).

Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę

Oczami dawnych 
mieszkańców

Do połowy sierpnia 
potrwa inwentaryzacja 
w wypożyczalni 
dla dorosłych w 
dzierżoniowskiej 
bibliotece. Książki 
wypożyczone do tego 
czasu będzie można 
oddawać dopiero po 15 
sierpnia. 

W przeciwieństwie do 
poprzednich inwentaryza-
cji, tym razem nie będzie 
możliwy zwrot książek z 
wypożyczalni w innych 
działach. Wszystkie pozy-
cje zostaną przyjęte dopie-

ro w drugiej połowie sierp-
nia i tylko w tym dziale, 
w którym zostały wypoży-
czone. Do połowy sierpnia 
korzystanie z wypożyczalni 
dla dorosłych nie będzie 
możliwe. – Zachęcam czy-
telników, by w tym czasie 
korzystali z innych działów 
naszej placówki i z usług 
filii przy ul. Sikorskiego 
2 – mówi dyrektor Miej-
sko-Powiatowej Biblioteki 
Jadwiga Horanin. W za-
sobach dzierżoniowskiej 
biblioteki jest ponad sto 
tysięcy książek. 

Inwentaryzacja w bibliotece

Uwaga, czytelnicy

Elżbieta Nowakowska-
Akkermans, prezes Banku 
Spółdzielczego w Dzierżo-
niowie, odebrała podczas 
czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej gratulacje i wy-
razy uznania za zdobycie 
„Orła Agrobiznesu”. Prezes 
dzierżoniowskiego Banku 
Spółdzielczego jest od wie-
lu lat członkiem działającej 
przy burmistrzu Społecznej 
Rady Przedsiębiorców, a 

kierowana przez nią pla-
cówka, także od lat, wspo-
maga rozwój dzierżoniow-
skiej przedsiębiorczości. To 
nie pierwsze wyróżnienie 
dla Banku Spółdzielczego, 
który za jeden z najważniej-
szych celów działalności 
stawia sobie profesjonalną 
i przyjazną obsługę lokal-
nego biznesu. Na terenie 
naszego powiatu działają 
33 placówki bankowe.

24 sesja Rady Miejskiej

Orzeł bankowości

Elżbieta Nowakowska-Akkermans, prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, 
odbiera gratulacje i wyrazy uznania radnych za zdobycie „Orła Agrobiznesu”
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Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. 
Świdnicka 23, tel. 74 646 46 29
DOK tradycyjnie przygotował w tym 
roku dla najmłodszych wycieczki, 
atrakcje kinowe i spektakl.
1. Wycieczki:
Zbiórka przed każdą wycieczką 
pod DOK-iem o godz. 8.45. Wy-
jazd o godz. 9.00. Zapisy do 2 
lipca.
6 lipca – SOBÓTKA-ŚLĘŻA
W programie: Przejazd do Sobótki 
i zwiedzanie Muzeum Ślężańskie-
go, wejście na szczyt Ślęży przez 
Wieżycę (wieża widokowa), zej-
ście do Przełęczy Tąpadła. 
9 lipca – ZAMEK W BOLKOWIE, KO-
LOROWE JEZIORKA MARCISZÓW
W programie: zwiedzanie zamku i wy-
staw czasowych, spacer wokół daw-
nych sztolni w skałach otaczających 
Ciechanowice (kolorowe jeziorka).
25 lipca – SZKLARSKA PORĘBA
W programie: Dino Park – zwiedza-
nie ścieżki edukacyjnej i wioski in-
diańskiej, plac zabaw, Wodospad 
Podgórnej, zwiedzanie miasta.
2. Spektakl
27 lipca, godz. 10.00 – „Atak clownów” 
– przestawienie Teatru na Walizkach z 
Wrocławia. Spektakl tworzą komedio-
we scenki fabularne, estradowe i inter-
akcyjne. Widzowie zobaczą dowcipny 
pokaz iluzji, żonglerkę, a także pantomi-
miczne scenki zatytułowane „Balonik”, 
„Cukierek” i „Salon gier”.
3. Wakacje z Kinem „Zbyszek”
Począwszy od 9 sierpnia w każ-
dy czwartek miesiąca (9, 16, 23 
i 30) wyświetlane będą dwa cy-
kle filmów – o godzinie 11.00 i 
20.00. Pierwszy będzie skierowa-
ny do młodszych odbiorców, drugi 
zaś – do młodzieży i dorosłych.
9 sierpnia, czwartek
11.00 – „Bolek i Lolek na Dzikim 

Zachodzie”
20.00 – „Wilcze echa”
16 sierpnia, czwartek
11.00 – „Szatan z siódmej klasy”
20.00 – „Aria dla atlety”
23 sierpnia, czwartek
11.00 – „I ty zostaniesz Indianinem”
20.00 – „Agent nr 1”
30 sierpnia, czwartek
11.00 – „Wyspa złoczyńców”
20.00 – „Rozwodów nie będzie”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. K. K. Baczyńskie-
go, Oddział Dziecięcy, Rynek 2, 
tel. 74 646 46 41 
Biblioteka zaprasza na cykl zajęć 
komputerowych, filmy i pogadan-
ki do Filii i Czytelni Multimedial-
nej przy ul. Sikorskiego 2, tel. 74 
645 61 64. 
1. Zajęcia komputerowe
Od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do 15.00, w czwartki 
od godz. 9.00 do 12.00. 19 lipca 
konkurs „Plac zabaw”, 26 lipca 
konkurs „EURO 2012”.
2. Filmy niespodzianki
We wtorki, środy i czwartki o godz. 
11.00. W czwartki po filmie poga-
danki i konkursy rysunkowe.

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 
Strumykowa 1, tel. 74 645 05 41
Dzieci i młodzież z Dzierżoniowa 
korzystające ze wsparcia Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dzierżo-
niowie mogą korzystać codzien-
nie od 22 czerwca do 31 sierpnia 
w godzinach od 10.00 do 19.00 
z bezpłatnego wejścia na basen 
kąpielowy odkryty w czasie waka-
cji. Bilety wstępu wydawane będą 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Dzierżoniowie, ul. Krasickie-
go 25. Na ten cel przeznaczonych 

zostało 600 biletów. 100 biletów 
trafiło do dzieci z Domu Dziecka 
w Dzierżoniowie.

Caritas Diecezji Świdnickiej – 
Świetlica Środowiskowa, ul. Ki-
lińskiego 8, tel. 74 851 25 04, 
832 11 44 
Bezpłatne półkolonie dla 15 
dzieci w wieku 7-15 lat z drugim 
śniadaniem i obiadem dla uczest-
ników. Zajęcia w godz. od 9.00 
do 15.30 od 1 do 14 sierpnia. 
Zainteresowani mogą zapisać się 
do Świetlicy Środowiskowej, co 
umożliwi im udział nie tylko w wa-
kacyjnych półkoloniach, ale także 
zajęciach świetlicowych w trakcie 
roku szkolnego.
W trakcie półkolonii przewidziano 
zabawy, gry, zajęcia twórcze i spor-
towe, pogawędki i rozmowy, a także 
wycieczki do Zagórza Śląskiego, do 
Świdnicy oraz wyjścia na basen.

Klub Sportowy Sułek przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Dzierżonio-
wie, os. Błękitne 25, tel. 793 
651 257.
W czasie wakacji Uczniowski Klub 
Sportowy Sułek przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Dzierżoniowie or-
ganizuje trzy turnusy kolonii nad 
morzem. Są jeszcze wolne miej-
sca na II i III turnus. 
II turnus – 16-28 lipca, Jarosła-
wiec – Ośrodek Wczasowo-Kolo-
nijny „Marysieńka”
III turnus  – 3-15 sierpnia, Pogorze-
lica – Ośrodek Wczasowo-Kolonijny 
„Kalina”, www.kalina.com.pl.
W obu ośrodkach pokoje 3-, 4-os. z 
łazienkami, cztery posiłki dziennie, 
plaża ok. 400 m od morza, duży, 
bezpieczny, ogrodzony i zalesiony 
teren, boiska sportowe, świetlice, 

sale dyskotekowe, trampolina. 
Program kolonii przewiduje ogni-
ska, zajęcia sportowe, aerobiku 
i tańca nowoczesnego, wycieczki 
do Ustki, Darłowa lub Trzebiatowa, 
Rewala, Niechorza, Międzyzdro-
jów, rejs statkiem. W Jarosławcu, 
oprócz tego, zajęcia na basenie 
(na terenie ośrodka) oraz fakulta-
tywnie wyjście do Aquaparku 85 zł 
(4 wejścia). Koszt: 980 zł. Bliższe 
informacje oraz zapisy u kierowni-
ka kolonii  Jacka Sulewskiego, tel. 
793 651 257 oraz Bożeny Dziub, 
tel. 604 107 714. W celu rezerwa-
cji miejsca należy dokonać przed-
płaty w wysokości 250 zł. Liczba 
miejsc do poszczególnych grup 
ograniczona. II turnus – 90 osób w 
wieku 7-13 lat, III turnus – 45 osób 
w wieku 9-15 lat. Więcej informacji 
na stronie www.klubsulek.pl.

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, 
ul. Wrocławska 51, tel. 74 836 
70 27
Półkolonie w ZSSS od 1 do 7 lipca, 
odpłatność 150 zł za osobę, zajęcia 
w godzinach od 8.30 do 20.00.
1 lipca – trening tenisa stołowe-
go na sali gimnastycznej, zajęcia 
integracyjne,
2 lipca – trening tenisa stołowego 
na sali gimnastycznej, gry i zabawy,
3 lipca – trening tenisa stołowe-
go na sali gimnastycznej, zajęcia 
integracyjne,
4 lipca – wycieczka do Jedliny 
Zdroju (park linowy),
5 lipca – trening  tenisa stoło-
wego na sali gimnastycznej, gry i 
zabawy,
6 lipca – trening tenisa stołowe-
go na sali gimnastycznej, zajęcia 
integracyjne,
7 lipca – turniej tenisa stołowego.

Lato w mieście

Wakacyjne „ccoo? ggddzziiee? kkiieeddyy?”

Wszystkie dzieci i młodzież, które spędzają 
wakacje w mieście, mogą skorzystać z 
atrakcyjnej oferty przygotowanej dla nich przez 
dzierżoniowskie instytucje i organizacje. Wiele 
z nich zakończyło już nabór na obozy, kolonie i 
inne formy spędzania wolnego czasu, ale poniższa 
oferta jest ogólnie dostępna dla zainteresowanych. 
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Rosnące zainteresowanie 
nordic walkingiem 
jest również widoczne 
w naszym mieście. 
Spacerujących z 
„kijkami” można coraz 
częściej spotkać na 
obrzeżach i czasem 
w samym centrum 
Dzierżoniowa. Nordic 
walking można uprawiać 
indywidualnie lub 
grupowo. 

I właśnie dla zwolenników 
wspólnych spacerów specjal-
ne zajęcia organizuje Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Zapraszamy 
w każdy wtorek i czwartek o 
godzinie 17.30. Start spod ba-
senu krytego przy ul. Sienkie-
wicza. Wszystkiego o nordic 
walking możesz się dowiedzieć 
korzystając np. z serwisów 
www.nordicwalking.com.pl, 
www.strefanordicwalking.pl 
lub www.chodzezkijami.pl. 

Pracujesz w domu, prowadzisz mikro lub małą firmę  
i brakuje Ci przestrzeni biurowej oraz miejsca do 
spotkań biznesowych?

Biuro coworkingowe to idealne miejsce na spotkanie z 
klientem, kontrahentem, przeprowadzenie rozmowy kwalifika-
cyjnej, a także skorzystanie z w pełni wyposażonego stanowi-
ska do pracy biurowej z dostępem do internetu. 

Godzina użytkowania biura kosztuje tylko 5 zł! Już dziś 
zgłoś rezerwację! Szczegółowe informacje uzyskasz w Wy-
dziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Dzierżonio-
wie, tel. 74 645 08 19. 

39 uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 9 w 
Dzierżoniowie wraz z 
pięciorgiem opiekunów 
odwiedziło na przełomie 
maja i czerwca 
Chorwację, by w ramach 
projektu eTwinning 
„Nature Explorers Club” 
odkrywać jej kulturę, 
historię, geografię, faunę 
i florę.

Chorwacja przywitała 
ich temperaturą 30 stopni 
Celsjusza, błękitnym, bez-
chmurnym niebem i szma-
ragdową wodą, w której ucz-
niowie z ochotą się pluskali 
przez cały pobyt od 29 maja 
do 6 czerwca. Dzierżonio-
wianie byli zakwaterowani 
na wyspie Čiovo, niedale-

ko Trogiru, który zwiedzi-
li. Odbyli też rejs po rzece 
Cetinie przepływającej 
przez Omis i piękny kanion 
w górach Mosor, zapoznali 

się z fauną i florą rzeki Krki 
w Parku Narodowym, od-
wiedzili Split i ruiny pałacu 
Dioklecjana z III w., a także 
okoliczne wyspy Szolta i 

Drvenik. Piękne krajobrazy, 
ciekawe zajęcia i przyjaźni 
Chorwaci na pewno pozo-
staną na długo w pamięci 
uczestników wyjazdu.

Konferencją nauczycieli zakończył się projekt 
„Żyjemy we wspólnej Europie”, w którym 
uczestniczyła SP 3. Przez ostatnich 18 miesięcy 
uczniowie szkoły wyjeżdżali do Czech, poznawali 
walory turystyczne ziemi dzierżoniowskiej, Kotliny 
Kłodzkiej oraz współpracowali z rówieśnikami zza 
południowej granicy. 

Projekt promował zdrowy styl życia, aktywny wypoczy-
nek – szczególnie pieszą i górską turystykę. Uczestnicy pro-
jektu brali też udział w szkoleniach z udzielania pierwszej 
pomocy i ratowania życia. W Dzierżoniowie zorganizowano 
Festiwal Piosenki Klasowej, w trakcie którego uczniowie 
z powiatu dzierżoniowskiego oraz goście z Czech prezen-
towali swoje artystyczne umiejętności. Dzięki projektowi 
zrealizowano także działanie związane z poznawaniem li-
teratury obu krajów. W czasie Bajkowej Nocy czytano oraz 
wyświetlano polskie i czeskie legendy oraz baśnie. Ucznio-
wie szkół z Dzierżoniowa i Lanškroun, aby pogłębić nawią-
zane znajomości i przyjaźnie, raz w miesiącu komunikowali 
się ze sobą za pośrednictwem internetu.

Konferencja kończąca projekt była dla nauczycieli dosko-
nałą okazją do wymiany doświadczeń i metod pracy w szkolni-
ctwie polskim i czeskim. 

Koordynator projektu
Regina Walendowska 

Dzierżoniowscy 
strażnicy zorganizowali 
i przeprowadzili akcję 
„Bezpieczne wakacje”. 

– Staraliśmy się przekazać 
młodzieży elementarne przepi-
sy prawa i zasady współżycia 
społecznego, gwarantujące 
poprawne funkcjonowanie w 
grupie rówieśników, poszano-
wanie naturalnego środowi-
ska, a przede wszystkim zasady 
ostrożności i ograniczonego 
zaufania do wszystkiego, co 
obce – mówi prowadząca zaję-
cia z młodzieżą Małgorzata 
Jarzynka-Oleksy. 

Organizowane przez 
strażników spotkania wpisują 
się we wspieranie placówek 
oświatowych w działaniach 
na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa i eliminacji czynników 
skłaniających do popełniania 
czynów karalnych. To próba 
podniesienia poziomu odpo-
wiedzialności i wrażliwości 
najmłodszych mieszkańców 
oraz jeden ze sposobów, 
by wakacje były radosnym 
czasem poznawania świata 
i zdobywania nowych do-
świadczeń w możliwie naj-
bezpieczniejszy sposób. 

Coworking

Biuro na specjalną potrzebę

Nordic walking 

Chodź z nami 

eTwinning w SP nr 9

Zielona szkoła w Chorwacji

Uczniowie SP nr 9 w ramach realizacji projektu eTwinning pojechali na zieloną szkołę do Chorwacji

Dzierżoniowska straż miejska

Bezpieczeństwo uczniów

Małgorzata Jarzynka-Oleksy prowadzi zajęcia w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”

Lanškroun i Dzierżoniów we wspólnej Europie 

Koniec projektu

Jeden z najbardziej poczytnych 
miesięczników o koszykówce 
opublikował listę pięciu najbardziej 
znanych boisk asfaltowych w kraju. 
Na piątym miejscu znalazło się 
boisko na os. Jasnym, na którym co 
roku rozgrywany jest B-Ball Jam.

„Można postawić odważną tezę, że je-
śli nie zagrałeś na boisku na os. Jasnym w 
Dzierżoniowie, to nie zaznałeś smaku praw-
dziwego ulicznego basketu w tym kraju” 11 
pt tak zaczyna się informacja o miejscu, 
które dla przeciętnego mieszkańca niczym 
szczególnym się nie wyróżnia. – Gdyby to 
boisko mogło mówić, nie przestało by opo-
wiadać o akcjach, które się tu wydarzyły 
– to słowa Macieja „Perły” Woźniaka 
cytowane w gazecie. To właśnie dzięki sza-
leństwu na punkcie koszyków popularnego 

„Perły” Dzierżoniów zaistniał i widoczny 
jest na streetballowej mapie Polski. – Na 
boisku na os. Jasnym grali najlepsi uliczni  

baskeciarze z całego kraju.  Tutaj trenują 
zawodnicy Beware Squadu i wychowanko-
wie B-Ball – mówi ,,Perła”.

Dzierżoniów miasto sportu

Dzierżoniów w magazynie o ostreetballu

Już 21 lipca do Dzierżoniowa znów przyjadą pasjonaci ulicznej koszykówki

Żyjemy we wspólnej Europie
Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”
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Wokół wyremontowanej 
niedawno największej 
dzierżoniowskiej 
podstawówki rozpoczęły 
się prace związane z 
zagospodarowaniem 
terenu szkoły. 

W tym roku obejmą one 
część frontową i teren od 
strony parku. W ramach 
kosztującego 130 tys. zł zada-
nia wykonane zostaną ciągi 
komunikacyjne i tereny zie-
lone. W przyszłym roku mia-
sto wykona podobne prace 
przy dużej sali gimnastycz-
nej. Powstaną także nowo-
czesny plac zabaw dla dzieci 
młodszych, wielofunkcyjne 
boisko sportowe ze sztucz-
ną nawierzchnią, bieżnia i 
skocznia w dal. W budże-
cie zaplanowano na ten cel 
wstępnie 800 tys. zł. Pierw-
szy etap zagospodarowania 
terenu szkoły zakończy się w 
sierpniu. Wykonawcą robót 

jest dzierżoniowska firma 
Wykonawstwo Robót Drogo-
wych Tomasz Cydzik. W mi-

nionym roku miasto zakoń-
czyło kompleksowy remont 
szkoły, którą wybudowano 

w ramach „tysiąclatek”. Przy 
tej okazji powstała również 
specjalna sala do rehabilita-
cji, w której prowadzone są 
zajęcia z dziećmi niepełno-
sprawnymi oraz z ucznia-
mi wymagającymi pomocy 
przy likwidacji wad postawy. 
Kosztujące ponad 4 mln zł 
prace były największym tego 
typu zadaniem w oświacie 
na przestrzeni ostatnich lat. 
Dziś Szkoła Podstawowa nr 
5 jest jedną z największych i 
najnowocześniejszych pod-
stawówek w województwie. 

Potrafisz rozśmieszać 
innych? Wszyscy 
słuchają opowiadanych 
przez Ciebie dowcipów? 
Spróbuj się w 
kabarecie! Do końca 
sierpnia Dzierżoniowski 
Ośrodek Kultury 
prowadzi zapisy 
do miejskiej grupy 
kabaretowej. 

Kabaret jest formą sztu-
ki widowiskowej cieszącej 
się w Polsce bardzo dużym 
zainteresowaniem. Występy 
najlepszych grup przyciąga-
ją licznie również dzierżo-
niowską publiczność. Naj-
lepiej to widać po tempie, w 
jakim znikają bilety na wy-
stępy znanych kabaretów w 
naszym mieście. Zamiesz-
czane w Internecie skecze 
mają czasami setki tysięcy 

odsłon. W takich przypad-
kach na dowcipie można 
nieźle zarobić, choć trzeba 
przyznać, że konkurencja 
w tej branży jest niezwykle 
silna. 

Czy jest recepta na do-
bry kabaret, skecz, żart 
– trudno powiedzieć. Fak-
tem jest, że przy śmiechu 
czas mija szybciej i zdro-
wiej. Jeśli chcesz się dobrze 
bawić i uzdrawiać innych 
śmiechem, zastanów się. 
Może warto spróbować się 
w dzierżoniowskim kaba-
recie? Jedynym ogranicze-
niem jest wiek. Nie możesz 
mieć mniej niż 16 i wię-
cej niż 109 lat. Zapisy do 
miejskiej grupy kabareto-
wej przyjmują pracownicy 
Dzierżoniowskiego Ośrod-
ka Kultury. 

Masz ogródek lub 
balkon, którym chcesz 
się pochwalić? Jesteś 
dumny z aranżacji 
zieleni przy swym bloku 
lub zakładzie pracy? 
Weź udział w konkursie 
„Piękno kwiatów i 
zieleni wokół nas” i 
wygraj nagrody. 

Powołana przez organi-
zatorów komisja będzie oce-
niać okna i balkony, ogród-
ki i skwery przy domkach 
jednorodzinnych i blo-
kach mieszkalnych, a także 
ogródki przy placówkach 
oświatowych, pawilonach 
handlowych, usługowych i 
innych. 

Do konkursu mogą przy-
stąpić mieszkańcy Dzierżo-
niowa, instytucje, firmy, 
placówki oświatowe, stowa-
rzyszenia itp. oraz wspólno-
ty mieszkaniowe. 

Regulamin, kartę zgło-
szenia oraz wszelkie infor-
macje na temat konkursu 
można uzyskać w Biurze 

Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta lub w Centrum In-
formacji Turystycznej. Do 
konkursu można się zgła-

szać do końca lipca. Więcej 
informacji znajdą Państwo 
na stronie www.dzierzo-
niow.pl.

Ostatnie prace w „piątce”

W przyszłym roku na terenie szkoły powstaną m.in. nowoczesne boisko i bieżnia

Inwestycje 2012 – Szkoła Podstawowa nr 5

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5. W tym roku obejmą one budowę ciągów 
komunikacyjnych

Dołącz do dbających o piękno Dzierżoniowa

Niech się zazieleni wokół nas

Do końca lipca można się zgłaszać do konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”

Masz talent kabaretowy? Nie ukrywaj się i zostań członkiem powstającego 
w Dzierżoniowie kabaretu

W Dzierżoniowie powstaje grupa kabaretowa

Zostań mistrzem kabaretu

Paulina Brzeźna-
Bentkowska i Natalia 
Mielnik wicemistrzyniami 
Polski w kolarstwie 
szosowym ze startu 
wspólnego. Paulina zajęła 
drugie miejsce w wyścigu 
elity kobiet, a Natalia 
srebro wywalczyła w 
kategorii młodzieżowej do 
23 lat. 

To kolejny ogromny sukces 
naszych zawodniczek. Sukces 
tym większy, że na starcie Mi-
strzostw Polski zameldowały 
się wszystkie polskie zawod-
niczki ścigające się w zagra-
nicznych ekipach, co bardzo 
podniosło rangę zawodów. Nie 

zabrakło także najlepszych ko-
larek startujących na co dzień 
w polskich grupach. 

Paulina Brzeźna-Bent-
kowska zajęła także wysokie 
6 miejsce w rywalizacji jazdy 
indywidualnej na czas. W Mi-
strzostwach Polski wystarto-
wało wielu zawodników LKS 
Atom Boxmet Dzierżoniów. 
Pełną relację z przebiegu za-
wodów znajdą Państwo na 
stronie klubu.

Dzierżoniów jest jednym z 
głównych sponsorów kolarzy 
odnoszących sukcesy na arenie 
polskiej i w Europie. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych zwycięstw.

Sukcesy LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

Paulina i Natalia 
wicemistrzyniami Polski

Natalia Mielnik wicemistrzynią kraju w kategorii młodzieżowej do 23 lat
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