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Celem badania jest uzy-
skanie opinii klientów na te-
mat stopnia zadowolenia  
m.in. z terminowości  
realizowanych spraw, wa-
runków obsługi i godzin  

pracy, ale także uprzejmości 
i fachowości pracowników, 
jakości zamieszczanych in-
formacji.

- Do tej pory opinie klien-
tów instytucji samorządo-

wych zbierali ankieterzy. 
W tym roku ankiety będzie 
można wypełnić na stro-
nach poszczególnych in-
stytucji od 23 marca do 30 
kwietnia w wersji elektro-
nicznej. Dopiero w przy-
padku nieosiągnięcia próby 
statystycznej od 10 kwietnia  
w zbieranie ocen klientów za-
angażowani zostaną ankiete-
rzy – mówi sekretarz miasta 
Anna Grochowina.

Ankiety przeznaczo-
ne są dla klientów urzędu,  
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Dzierżoniowskiego Ośrod-
ka Kultury, Muzeum Miej-
skiego, Miejsko-Powiatowej  
Biblioteki Publicznej,  
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Dzierżoniowskiego  
Zarządu Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. oraz  
publicznych placówek oświa-
towych. 

Czy jesteś zadowolony z fachowości pracowników 
samorządu, terminowości spraw realizowanych 

w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych, 
warunków obsługi i godzin pracy? Twoja ocena  
jest dla nas ważna, możesz ją wyrazić w badaniu  
ankietowym poziomu zadowolenia klientów. 

Wypełnij ankietę i oceń on-line
Poziom zadowolenia klientów

oddajemy w Państwa ręce nowy, inny niż dotychczas, numer Gońca 

Dzierżoniowskiego. Samorządowy informator Dzierżoniowa wydawany będzie 

w formie kwartalnika kolportowanego do Państwa skrzynek pocztowych. 

Zależy nam na tym, by Goniec był źródłem informacji o tym, co dzieje się  

w Dzierżoniowie za sprawą urzędu, instytucji kultury, sportu oraz jednostek 

pracujących na rzecz osób starszych. W pewnej części będzie to również  

pierwsze źródło informacji. 

Mam nadzieję, że ta zmieniona forma przekazywania informacji o działalności 

naszego samorządu przypadnie Państwu do gustu i stanie się wygodnym 

narzędziem komunikacji. Przypominam także, że codzienny kontakt samorządu 

z mieszkańcami odbywa się za pomocą strony www.dzierzoniow.pl oraz  

profilu Dzierżoniów Miasto na Facebooku.

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski

Drodzy dzierżoniowianie,

Redaguje: 

Wydział Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, tel. 74 645 08 18, 

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Skład i druk: 

www.imagedrukarnia.pl

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
To czas duchowego wzbogacenia 
dającego radość, pokój i nadzieję. 

W imieniu własnym, radnych oraz pracowników  
Urzędu Miasta życzymy wszystkim mieszkańcom Dzierżoniowa,  

aby te Święta przyniosły nam radość oraz wzajemną życzliwość.  
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Nas pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Mirosław Piorun
Przewodniczący

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Dariusz Kucharski
Burmistrz Dzierżoniowa
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To już trzecia edycja dni 
otwartych. Wszystkie psy, 
które zostaną adoptowane  
w tych dniach, otrzyma-
ją, oprócz książeczki zdro-
wia, także wyprawkę – m.in. 
smycz, obrożę, karmę i adre-
sówkę. 

Organizatorzy przewidzieli 
dla odwiedzających dodatko-
we atrakcje: loterię fantową, 
malowanie twarzy dla dzieci  
i poczęstunek.

Przyjdź i znajdź czworo-
noga, któremu zapewnisz 
prawdziwy dom, a on z pew-
nością odwdzięczy się do-

zgonną przyjaźnią. „Azyl” czeka  
na zainteresowanych w godz. 
od 10.00 do 16.00. 

Chcesz bezpłatnie adoptować psiaka?  
Zrób to 16 lub 17 maja podczas  

Drzwi Otwartych Schroniska „Azyl”, które  
zajmuje się opieką nad niechcianymi zwierzętami  
i znajdowaniem dla nich nowych domów.

Dni otwarte „Azylu” 
Adopcja zwierząt

Dworzec, którego do nie-
dawna właścicielem było PKP, 
straszy. Ten fakt oraz brak 
perspektyw na zmiany były 
powodem przejęcia budyn-
ku przez miasto. Udało się to 
zrobić bez kosztów. 

- Teraz rozpoczyna się 
najtrudniejsza część. Mam 
na myśli zdobycie ze-
wnętrznego dofinasowa-
nia. Do tego potrzebna jest 
kompletna dokumentacja, 
nad którą pracujemy. Naj-
pierw będzie to koncepcja,  
na podstawie której powsta-
nie projekt techniczny – mówi  
zastępca burmistrza Dzierżo-
niowa Albert Blacharz. 

Centrum przesiadkowe ma 
być przede wszystkim funk-
cjonalne i łączyć wszystkie 
usługi komunikacji publicznej. 
Jego sercem będzie budynek 
dworca, ale mocno zmieni się 

także pobliski teren przystan-
ków komunikacji miejskiej. Po 
zrealizowaniu inwestycji cen-
trum będzie także wizytówką 
dla odwiedzających Dzierżo-
niów turystów. 

W ogłoszonym konkur-
sie wskazane są rozwiązania,  
wypracowane przez zespół 
zajmujący się powstaniem 
centrum przesiadkowego.  

Jakie? Np. monitoring umoż-
liwiający pasażerom pod-
gląd z poczekalni na przy-
stanki autobusowe, system 
multimedialny umożliwia-

jący informowanie o tym,  
co dzieje się wmieście i po-
lecający turystom najciekaw-
sze miejsca, bezpłatny dostęp  
do internetu, bezpłatne punk-
ty do doładowań urządzeń  
mobilnych

- Możliwe, że właśnie przy 
realizacji tej inwestycji po-
wstanie pierwszy w okolicy 
punkt umożliwiający nała-

dowanie samochodów elek-
trycznych - dodaje Albert Bla-
charz. 

Zachowana zostanie funk-
cja gastronomiczna, na piętrze 

budynku dworca najprawdo-
podobniej powstanie hostel, 
na parterze punkty usługowe,  
z których korzystać będą mo-
gli i mieszkańcy i turyści. 

Zgłoszenia do konkursu  
na wykonanie koncepcji  
architektonicznej i funkcjo-
nalno-przestrzennej centrum 
przesiadkowego przyjmowa-
ne będą do 24 czerwca. 

Ta inwestycja zmieni nie tylko wygląd dworca, 
ale także znaczą część terenu w jego okolicy. 

Dzierżoniów ogłosił właśnie konkurs na koncepcję 
regionalnego centrum przesiadkowego. Będzie ona 
zawierać kilka nowatorskich rozwiązań.

Centrum komunikacyjne
Inwestycje

Dworzec i jego okolice będą wyglądać zupełnie inaczej. Powstanie tu centrum przesiadkowe

Na os. Tęczowym wyko-
nana zostanie kanalizacja  
deszczowa dla odwodnie-
nia drogi i jej komplekso-
wa przebudowa. Ustawione  
zostaną krawężniki betonowe, 
wykonana podbudowa drogi  
i jej nawierzchnia z kostki  
betonowej. Powstaną też  
miejsca postojowe, także  
dla osób niepełnospraw-
nych. Na odnowionych 
słupach oświetlenia ulicz-
nego zamontowane zosta-
ną oprawy oświetleniowe 

LED. Koszt całej inwestycji  
to ponad 157 tys. zł.

Na os. Kolorowym analizie 
poddana zostanie sieć dróg, 
chodników, ścieżek rowero-
wych, ciągów pieszo-jezd-
nych i miejsc postojowych,  
przy uwzględnieniu potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
oraz dróg pożarowych wraz  
z odwodnieniem oraz oświe-
tleniem ulicznym. Koncepcja 
uwzględni także elementy  
małej architektury i zieleni 
oraz terenów rekreacyjnych.

Mieszkańcy os. Kolorowego i Tęczowego  
będą zadowoleni z poprawy estetyki osiedli  

i stanu bezpieczeństwa drogowego. Do końca  
czerwca przebudowana zostanie droga wzdłuż 
budynków 24 i 25 na os. Tęczowym. Do końca 
września powstanie zaś koncepcja projektowa  
zagospodarowania terenu os. Kolorowego.

Na osiedlach
Inwestycje
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Czy pierwsze sto dni od-
biegały od tego, co zamie-
rzał Pan zrobić w tym czasie?

Z doświadczenia wiem, 
że na początku ważne jest 
bardzo, wręcz bardzo szcze-
gółowe poznanie miejsca 
swoich działań. Mam na myśli  
i „kuchnię” urzędu, instytucji 
podległych miastu, i oczy-
wiście ludzi. Dobry grunt do 
pracy na najbliższe cztery lata 
jest już gotowy. Nie ukrywam, 
że w tych pierwszych dniach 
bardzo przydatne było zdoby-
te wcześniej doświadczenie.  
To nie jest pierwsza organiza-
cja, do której wchodzę i którą 
będą zarządzał. Cieszy mnie, 
że fakt zmiany burmistrza nie 
wpłynął na bieżące funkcjo-
nowanie miasta. Duża w tym 
zasługa pracowników. Podo-
ba mi się ich zaangażowanie.  

Nic Pana nie zaskoczyło?
Mocno jestem zasko-

czony stopniem rozwoju 
przedsiębiorczości i tak bar-
dzo zaawansowanym po-
ziomem technologicznym 
dzierżoniowskich firm. Jak 
na trzydziestotrzytysięczne 
miasto mamy duży potencjał 
rozwojowy. Wcześniej nie 
miałem okazji zobaczyć tego 
w takich detalach. Miłym za-
skoczeniem były także częste 
sygnały i informacje o pla-
nach o rozwoju naszych firm. 

W samym urzędzie nie spo-
dziewałem się tak dużej licz-
by obowiązujących procedur 
i całej otoczki związanej z sa-
modoskonaleniem. Wgryzam 
się w to jeszcze.

Największy wysiłek wkła-
da Pan teraz w sprawy zwią-
zane z lokalną gospodarką. 

Nie można inaczej. Go-
spodarka jest kołem zama-
chowym rozwoju. Spotykam 
się teraz z przedstawicielami 
największych dzierżoniow-
skich przedsiębiorstw, ale tak-
że z osobami prowadzącymi 
jednoosobowe czy rodzinne 
firmy. Ich opinie są dla mnie 
równie ważne. Pytam o ocze-
kiwania, o ocenę funkcjono-
wania miasta. Chcę, by ten 
etap zakończył się poważ-
nym raportem. Chętnie się 
tą wiedzą podzielę. Mam na-
dzieję, że już przy pierwszym 
własnym podejściu do podat-
ków uda mi się wprowadzić  
m.in. ich większe zróżnico-
wanie. W sprawach podatko-
wych miasta mają ograniczo-
ne możliwości. Ale na kwestie 
transportu, komunikacji czy 
ułatwień dla pracowników 
firm będę reagował szybko. 
Nie będę faworyzować żadnej 
z firm, ale chcę faworyzować 
gospodarkę. To najważniej-
sza dziedzina, najsilniej prze-
kładająca się na pozostałe  

obszary.
Jak bardzo procentuje do-

świadczenie pracy w bizne-
sie, w komercyjnych firmach 
i również niemałe doświad-
czenie w samorządzie?

Mam wrażenie, że szyb-
ko znajduję wspólny język  
z przedstawicielami bizne-
su, choć na początku mia-
łem obawy. Nie chciałem, by 
spotkania z przedsiębiorcami 
były miłymi rozmowami przy 
kawie. To były miłe rozmowy, 
ale też konkretne i zawsze coś 
wnoszące. Praca w biznesie,  
w spółce prawa handlowego 
daje mi pewnie obraz proble-
mów, potrzeb, i - co uważam 
za bardzo ważne - sposobu 
myślenia. Bardzo cenię sobie 
także doświadczenie z pracy 
w spółdzielni mieszkaniowej. 
Relacje miasto-spółdzielnia 
już dziś są dużo lepsze. Pracu-
jemy z prezesem na zasadzie 
partnerstwa, a skorzystają 
na tym wszyscy mieszkań-
cy. Efekty wspólnych dzia-
łań miast i spółdzielni będą  
z każdym rokiem coraz bar-
dziej widoczne. 

Jak bardzo zmienia się 
rzeczywistość, prywatna sfe-
ra życia, gdy zostaje się bur-
mistrzem?

Zaczynamy przechodzić 
do trudnych pytań (uśmiech)? 
Bardzo często spotykam się  
z sympatią, ale też na co dzień 
odczuwam oczekiwania. 

Ale tego na pewno się Pan 
spodziewał…

Byłem świadomy za-
kresu obowiązków i od-

powiedzialności związanej  
z rozwojem szkolnictwa, z in-
westycjami, opieką społecz-
ną, i z tym, że miasto znacz-
nie bardziej niż do tej pory 
musi się skupić na potrzebach 
i ofercie dla seniorów. Chodzi 
o organizację opieki, pomocy 
i oferty aktywnego spędza-
nia czasu przez osoby, które 
skończyły aktywność zawo-
dową. Pracujemy mocną nad 
tą ofertą. Inną sprawą są in-
dywidualne problemy miesz-
kańców. Każdego staram się 
wysłuchać, podpowiedzieć 
i jeśli mogę, to pomóc. Są 
to sprawy najważniejsze dla 
każdej osoby, a niestety czę-
sto będące poza możliwo-
ściami miasta. 

Żeby dobrze pracować 
trzeba też umieć odpoczy-
wać. Zdradzi Pan swój spo-
sób na naładowanie akumu-
latorów?

Staram się wypoczywać 
aktywnie. Pomimo codzien-
nych trudności, nie ukrywam, 
że także stresów, praca bur-
mistrza to przede wszystkim 
zaszczyt i duma. I to są te 

elementy, które częściowo 
neutralizują stresy. W czasie 
wolnym staram się oderwać 
od codziennych zadań pracą 
w ogrodzie. Przynajmniej raz 
w tygodniu pływam, rzadziej, 
ale jednak, udaje mi się wy-
brać na bardzo długi spacer 
po naszych górach. Poza tym 
rower, tenis. I to wystarcza. 
Po wypoczynku fizycznym 
sfera psychiczna funkcjonuje 
znacznie lepiej. 

Za nami pierwsze 100 dni pracy  nowego burmistrza 
Dzierżoniowa. Czym był wypełniony ten czas?  

Jakie sprawy najbardziej go pochłaniały? 
 Co go zaskoczyło? Co już zmieniło się w naszym 
mieście? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo  
w rozmowie z Dariuszem Kucharskim.

Dobrze wykorzystany czas
Wywiad

Burmistrz Dariusz Kucharski 
wygrał wybory z hasłem 
Nowoczesny Dzierżoniów 
na ustach. Teraz wprowadza 
je w życie

Obok spraw związanych z rozwojem 
dzierżoniowskiej gospodarki, 
oświaty i spraw społecznych 

inwestycje, także te drogowe, 
najbardziej pochłaniały 

burmistrza w trakcie 
pierwszych 100 dni 

jego pracy
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Co uważa Pan za najwięk-
szy sukces tych minionych 
stu dni?

Przez taki okres wiel-
kich sukcesów osiągnąć nie 
można. Nie było to zresz-
tą moim celem. Za sukces 
uznaję bardzo płynne wej-
ście w pracę urzędu. Mó-
wiłem o tym wcześniej, ale 
to niezwykle ważne, bo nie 
stać nas na tracenie cza-
su. Umiejętność rozmowy  
i pracy z ludźmi pozwo-
liła też na płynne wejście 
w realizację rozpoczętych 
już zadań. Również zbu-
dowanie zespołu, z którym 
pracuję na co dzień, uwa-
żam za dobry prognostyk. 
To osoby wewnątrz urzędu  
i pracujące dotychczas poza 
samorządem. Dobry zespół 

jest niezbędny. 
Co będzie ważne dla 

Dzierżoniowa w najbliższej 
przyszłości?

Bardzo mnie cieszy to, 
że udało mi się szybko wpro-
wadzić inwestycję oczeki-
waną przez mieszkańców. 
Mam na myśli nowoczesny 
plac zabaw, jaki powsta-
nie pomiędzy osiedlami. To 
efekt oszczędności w prze-
targach, także rozmów ze 
spółdzielnią mieszkanio-
wą. To zadanie wypadło  
z poprzedniego budżetu i nie 
było wpisane do tegorocz-
nego, na którym pracuję, bo 
za pierwszy naprawdę swój 
budżet będę mógł uznać ten  
na 2016 rok. 

Kiedy będziemy mogli 
usłyszeć, że mamy nowo-

czesny Dzierżoniów? Przepis 
na niego to projekt na jedną 
kadencję, czy wymaga dłuż-
szej pracy?

Hasło Nowoczesny 
Dzierżoniów jest otwarte  
i w pewnym sensie symbolicz-
ne. To jest oczywiście proces. 
Dla jednych będzie to zakoń-
czenie kwestii np. remontu 
dróg i spraw poprawy komu-
nikacji, sieć ścieżek rowero-
wych, większej liczby miejsc 
do parkowania. Dla innej  
grupy mieszkańców to kwe-
stia poziomu bezrobocia,  
które wciąż jest za duże,  
a jeszcze dla innych - edu-
kacja lub sprawy osób star-
szych. Nie uwypuklałem 
tego bardzo szczególnie  
w swoim programie. Po mi-
nionych stu dniach, po ana-

lizach i po tym, co widzę  
w Dzierżoniowie, wiem, że 
kwestie dotyczące osób 
starszych mają bardzo duże 
znaczenie. Brakuje dziś np. 
miejsca, w którym więk-
sze grupy mogą się spo-
tkać, rozwijać zainteresowa-
nia, uczestniczyć aktywnie  
w życiu i w zmienianiu mia-
sta. Podobnie jest z bardzo 
prężnymi w Dzierżoniowie 
organizacjami pozarządo-
wymi. W tych obszarach po-
trzebne są duże zmiany. Mam 
na to pomysł i niebawem się 
nim z Państwem podzielę. 
Nowoczesny Dzierżoniów  
to hasło nie na jedną czy dwie 
kadencje. To proces, który 
mam nadzieję będzie konty-
nuowany również przez ko-
lejnych burmistrzów. 

Wszystkie inwestycje prze-
biegają planowo. O prze-
biegu i zaawansowaniu prac 
informujemy mieszkańców  
w każdy poniedziałek na 
www.dzierzoniow.pl. Tu też 
można znaleźć szczegółowe 
informacje na temat tymcza-
sowej organizacji ruchu. 

 2,5 miliona złotych  
taniej

Po zakończeniu prac po 
Dzierżoniowie będzie się 
jeździło lepiej i wygodniej, 
a dzięki podjęciu wyzwania 
realizacji tych trzech dużych 
zadań właśnie w tym ter-
minie miasto zaoszczędzi  
2,5 mln zł. 

Przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Piłsudskiego i Daszyń-
skiego na rondo to koszt  
770 tys. zł, z czego 371 tys. zł  
to dofinansowanie z woje-
wództwa. Remont ul. Pił-

sudskiego realizowany jest  
w ramach tzw. „schetynówek”. 
Kosztuje 2 mln 900 tys zł,  
a z programu rządowego 
miassto zdobyło 1 mln zł 238 
tys. zł. Koszt prac na ul. Bata-
lionów Chłopskich to kwota 
ponad 4 mln 85 tys. zł. Wła-

ściciel drogi – województwo 
dolnośląskie – zapłaci 1 mln 
937 tys. zł, miasto sfinansuje 
resztę.

 Zobacz, gdzie  
parkować

Dojazd do dzierżoniow-
skiego rynku i przyległych ulic  
ze względu na trwające in-
westycje drogowe w centrum  
miasta jest utrudniony. Kie-
rowców prosimy o wyro-
zumiałość i parkowanie aut 
poza ścisłym centrum. 

Największy bezpłatny par-

king to teren głównej płyty 
targowiska dostępny w po-
niedziałki, środy i piątki. Przez 
cały tydzień dostępny jest 
teren na „koronie” stadionu 
(wjazd od ul. Wrocławskiej). 

Bezpłatny parking najbli-
żej rynku znajduje się przy  
ul. Miodowej. Rano proble-
mów z zaparkowaniem nie ma, 
ale w godzinach południo-
wych nie zawsze znajdzie-
my wolne miejsce. W takim 
przypadku można skorzystać  
z sąsiedniego parkingu przy  
ul. Radiowców.

W Dzierżoniowie trwa kilka dużych inwestycji 
drogowych. Prowadzone są one równolegle  

ze względu na duże zewnętrzne dofinansowanie. 
Remontowana jest ul. Batalionów Chłopskich  
i ul. Piłsudskiego, a na jej skrzyżowaniu  
z ul. Daszyńskiego powstaje rondo.  
Inaczej wjeżdżamy i wyjeżdżamy z rynku. 

Inwestycje w centrum miasta
Inwestycje

W centrum Dzierżoniowa trwają remonty dróg.  
Po ich zakończeniu będziemy jeździć  

po mieście sprawniej i bardziej komfortowo
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Czy wiesz... 
...dlaczego najstarszy 

kościół w Dzierżoniowie nosi 
wezwanie Świętego Jerzego?

Kult męczennika rozwinął 
się w Europie po III krucja-
cie (1189-1192), gdy krzy-
żowcy odbudowali kościół  
św. Jerzego w Liddzie. Tra-
dycja przypisała udział  
w wyprawie przedstawicielom 
rodu Reichenbachów, póź-
niejszych wójtów Dzierżonio-
wa. Kult św. Jerzego łączył  
w sobie średniowieczne ide-
ały rycerza i chrześcijanina, 
stąd jego szczególna popu-
larność w tamtym okresie. Ten 
święty szczególną czcią ota-
czany był na dworze księcia 
Henryka III Białego. Kapelan 
władcy był również kapela-
nem Reichenbachów, praw-
dopodobnie więc za przy-
czyną członków tego rodu, 
w myśl nowej mody, nadano 
dzierżoniowskiemu kościo-
łowi parafialnemu wezwanie 
św. Jerzego, który został też 
patronem miasta. Dokumen-
ty joannickie przechowywane  
w Pradze podają, że kościół 
nosił w 1338 r. także wezwa-
nie św. Jadwigi Śląskiej. Kiedy, 
dlaczego i w jakich okolicz-
nościach św. Jadwiga została 
patronką świątyni, tego nie-
stety nie wiadomo.

...że w średniowieczu 
przy kościele św. Jerzego ist-
niała biblioteka?

Kronikarze miasta zgodnie 
odnotowują fakt, że w 1272 
roku powstała przykościelna 
biblioteka. Erich Hasse za-
znacza, że początkowo jej 
zbiory były bardzo skromne  
i składały się głównie z prze-
pisywanych ręcznie przez 
klasztornych mnichów frag-
mentów Biblii i tekstów pieśni.  
Na przestrzeni kolejnych 
trzech wieków zasoby biblio-
teki doszły jednak do znacz-
nych rozmiarów i były znane 
na całym Śląsku. Istnienie 
biblioteki umożliwiło też za-
pewne powstanie w mieście 
szkoły, poświadczonej w do-
kumencie z 1336 roku i ufun-

dowanej przez mieszczan. 
Prawdopodobnie podlegała 
parafii, jednak nie zachowały 
się o niej żadne informacje. 
Według kronikarzy poziom 
kształcenia był wysoki, ukoń-
czyło ją wielu uczonych i mę-
żów stanu. 

Sama biblioteka została 
zniszczona w czasach re-
formacji. Kronikarze nie są 
zgodni co do dokładnej daty. 
Proboszcz Karol Jan Zoller 
twierdził, że wraz z przejściem 
kościoła w ręce protestantów, 
księgozbiór został rozproszo-
ny. Resztki wspaniałej kolekcji 
zostały zabrane przez komtu-
ra joannitów, barona von Bre-
schin w 1743 roku. 

...że pod koniec XV stu-
lecia kościół św. Jerzego stał 
się ośrodkiem pielgrzymko-
wym?

Dzierżoniowska fara  
w 1463 r. otrzymała od le-
gata papieskiego Hieronima 
Lando przywilej odpustowy. 
Oznaczało to, że za udział  
w niektórych nabożeństwach 
można było dostąpić łaski od-
pustu. Odtąd świątynia stała 
się miejscem kultu euchary-
stycznego, otrzymując 40 dni 
odpustu z okazji wystawień 
Najświętszego Sakramentu 
we wszystkie czwartki, a także 
6 dni związanych ze świętami 
apostołów. Udzielanie odpu-
stów spowodowało, że pod 
koniec XV wieku Dzierżoniów 
stał się ośrodkiem pielgrzym-
kowym, który przyciągał 
wiernych z okolicznych miej-
scowości. Przywilej nakładał 
na radę miejską obowiązek 
przyjmowania wszystkich 
osób, które przybywały „w po-
bożnym, modlitewnym celu  
i zatrzymywały się na dłużej”. 
Odpust można było uzyskać 
po spełnieniu określonych 
warunków: spowiedź, uczest-
niczenie w Eucharystii, przy-
jęcie komunii świętej, mo-
dlitwa w określonej intencji.  
W kościele św. Jerzego roz-
wijał się też prawdopodobnie 
kult maryjny, związany z wize-
runkiem Madonny z Dzieciąt-

kiem, odkrytym podczas prac 
konserwatorskich w listopa-
dzie 2007 r. Powstanie fresku 
mogło mieć związek z Brac-
twem Chrystusa i Najświętszej 

Maryi Panny, istniejącym przy 
kościele od 1510 roku. Wize-
runek był prawdopodobnie 
koronowany. 9 grudnia 2008 
roku biskup świdnicki Ignacy 
Dec nadał freskowi tytuł Matki 
Bożej Dzierżoniowskiej - Mat-
ki Miłosierdzia. 

...dlaczego na schodach 
ambony w XVII wieku nama-
lowano postać smoka?

W połowie XVI wieku ko-
ściół św. Jerzego stał się wła-
snością luteran. W sierpniu 
1607 r. pożar zniszczył starą 
katolicką ambonę. Dwa lata 
później ufundowano nową 
kazalnicę. Jak mówi legenda 
zapisana w jednym z doku-
mentów z kuli ratuszowej,  
21 maja 1609 r. pastorowi 
Jerzemu Faustowi, wspina-
jącemu się po schodach na 
ambonę stanął na drodze 
szatan w postaci skrzydlate-
go smoka. Pastor uderzył go 
jednak Biblią, a diabeł zniknął. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
na schodach wymalowano 
sylwetkę smoka, aby każdy 
duchowny idący wygłaszać 
kazanie, mógł go podeptać 
i oczyścić swoje myśli przed 
głoszeniem Słowa Boże-
go. Niestety, malowidło nie 
zachowało się do dnia dzi-
siejszego, przetrwała jednak 
ambona w niemal nienaru-
szonym stanie. 

...że w Dzierżoniowie 
mieli swoją siedzibę zakonni-
cy-rycerze?

11 maja 1138 r. książę świd-
nicki Bolko II Mały przeka-
zał patronat nad farą miejską 
rycerskiemu zakonowi jo-
annitów, zwanemu również 
szpitalnikami. Nie jest znana 
lokalizacja pierwszej siedziby 
zakonu. W 1364 r. komandorią 
joannicką stał się sąsiadujący 
z kościołem okazały budynek 
zwany „kamiennym dworem”. 
Dom został rozbudowany  
i jako dwór komtura, połączo-
ny ze świątynią specjalnym 
gankiem, prowadzącym za 
wielki ołtarz. Kolejnym eta-
pem działalności joannitów 
była przebudowa samego 
kościoła. W XV wieku rozpo-
częto też budowę wieży. Kres 
działalności joannickiej w Re-
ichenbachu położyła refor-
macja. Komturowie przestali 
pełnić funkcje proboszczów 
parafii, co było kilkusetletnim 
zwyczajem. W 1576 r. komtur 
dzierżoniowski dokonał kon-
wersji na luteranizm i ożenił 
się. Joannici jeszcze przez 
jakiś czas zarządzali dobra-
mi ze Strzegomia, jednak ich 
siedziba popadła w ruinę, 
dokonano więc jej rozbiór-
ki. Niedługo później kościół  
św. Jerzego przejęli prote-
stanci. Joannici byli jednym 
z trzech zgromadzeń zakon-
nych, rezydujących w Dzier-
żoniowie, obok bożogrobców 
(również zakonu rycerskiego) 
i augustianów-eremitów. 

• Opr. Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Poznaj lepiej świętego Jerzego
Ciekawostki historyczne
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 Na nowe inwestycje
Od roku do 3 lat zwolnienia 

z podatku od nieruchomo-
ści mogą uzyskać przedsię-
biorcy uruchamiający nową  
inwestycję. Okres zwolnienia 
z podatku za grunty, budynki  
i budowle lub ich części zaję-
te na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej uzależnio-
ny jest od wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.

 Na tworzenie nowych 
miejsc pracy

Zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości podlegają 
również grunty, budynki i bu-
dowle lub ich części zajęte na 
prowadzenie działalności go-
spodarczej w związku z two-
rzeniem nowych miejsc pracy 
na terenie Dzierżoniowa.

Okres zwolnienia uzależ-
niony jest od ich liczby i wy-
nosi odpowiednio od 1 roku 
do 3 lat.

 Zasady
Przedsiębiorca korzystają-

cy ze zwolnienia od podatku 
od nieruchomości na nową 
inwestycję lub tworzenie no-
wych miejsc pracy zobowią-
zany jest do ich utrzymania 
przez okres co najmniej 5 lat 
– w przypadku dużych przed-
siębiorstw lub 3 lat - w przy-
padku mikro, małych i śred-
nich firm. 

W celu uzyskania zwolnie-
nia od podatku od nierucho-
mości z powyższych tytułów, 
konieczne jest dokonanie 
zgłoszenia w urzędzie przed 
rozpoczęciem realizacji no-

wej inwestycji lub utworze-
niem nowych miejsc pracy.

 Informacje
Formularze dotyczące 

zwolnienia od podatku od 
nieruchomości, wynajmu lo-
kali w DCB oraz DIP na prefe-
rencyjnych warunkach moż-
na pobrać ze strony www.
dzierzoniow.pl z zakładki  
„GOSPODARKA”.

Szczegółowych informacji 

na temat pomocy dla przesię-
biorców udziela Danuta Min-
kina - naczelnik Wydziału Roz-
woju Gospodarczego Urzędu  
Miasta w Dzierżoniowie,  
pok. nr 4, tel. 74 645 0 819, 
e - mail: dminkina@um.dzie-
rzoniow.pl. Można je uzyskać 
rownież u referenta tego 
wydziału - Marcina Szczepa-
nowskiego pod nr tel. 74 645 
0 821, e - mail: mszczepa-
nowski@um.dzierzoniow.pl.

Jesteś przedsiębiorcą lub zamierzasz rozpocząć 
własną działalność? Zobacz, jaką pomoc i wsparcie 

dla biznesu oferuje miasto m.in. w ramach programów  
pomocowych czy w formie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Gospodarka

Do tej pory odbywał się 
pod murami obronnymi przy 
ul. Miodowej, teraz zostanie 
przeniesiony na teren parafii 
kościoła św. Jerzego. 

Jarmark zamieni się w fe-
styn rodzinny z koncertami 
lokalnych i zaproszonych  

zespołów. Podobnie jak  
w latach poprzednich, miesz-
kańcy będą mogli wziąć 
udział w loterii fantowej.

Nowością będzie za to 
możliwość zwiedzenia ko-
ścioła św. Jerzego i skarbca  
z przewodnikiem. 

W tym roku zmieni się forma niektórych 
dzierżoniowskich imprez plenerowych.  

Jedną z nich jest kwietniowy Jarmark św. Jerzego. 

Odpust zamiast jarmarku
Kultura

W tym roku na imprezie 
dedykowanej patronowi 
Dzierżoniowa nie będzie  

rycerzy – będą za to  
inne atrakcje

Wolne lokale 

Dzierżoniów dla przedsiębior-

ców rozpoczynających lub 

rozwijających swoją działalność 

oferuje na preferencyjnych 

warunkach wolne lokale w:

1. Dzierżoniowskim Centrum 

Biznesu - II piętro w budynku 

położonym przy ul. Rynek 36:

- lokal nr 203 o pow. 41,10 m2,

- lokal nr 204 o pow. 17,72 m2,

- lokal nr 207 o pow. 38,41 m2,

- lokal nr 208 o pow. 15,85 m2,

2. Dzierżoniowskim Inku-

batorze Przedsiębiorczości  

- II piętro budynku nr 23 przy 

ul. Świdnickiej 38, (teren byłej 

„Diory”) tj.:

- pom. nr 26 – pow. 18,27 m2,

- pom. nr 27 – pow. 18,67 m2,

- pom. nr 28 - pow. 34,64 m2,

- pom. nr 34 – pow. 53,01 m2,

- pom. nr 36 - pow. 34,64 m2.

Podmioty gospodarcze  

z Dzierżoniowskiego Centrum 

Biznesu i Dzierżoniowskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości 

są objęte zwolnieniem z podatku 

od nieruchomości w ramach  

Programu Pomocy De Minimis.
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-Ta zmiana ma poprawić 
skuteczność komunikacji  
z mieszkańcami – mówi ko-
mendant Straży Miejskiej 
Dzierżoniowa Andrzej Mich. 

Strażnicy pracują od  
poniedziałku do soboty  
(6.30 - 22.00). W piątki patro-
lują miasto wspólnie z policją.  
W niedzielę często pełnią 
służbę w czasie ważnych 

wydarzeń odbywających się  
w Dzierżoniowie.  

Straż Miejską spotkamy co-
dziennie w okolicach rynku 
i ulic przyległych. Ta obec-
ność ma pomóc w szybkiej 
interwencji i w rozwiązywa-
niu problemów zgłaszanych 
przez mieszkańców centrum, 
a wynikających z czasowych 
zmian w organizacji ruchu. 

Nie dwóch, a czterech strażników patroluje 
Dzierżoniów w godzinach popołudniowych. 

Piątkowe patrole z policją spotkamy na naszych  
ulicach do północy. W siedzibie straży działa też  
nowy system łączności umożliwiający rejestrowanie 
rozmów telefonicznych.

Zmiany w Straży Miejskiej
Bezpieczeństwo

Przedwiośnie i początek wiosny to 
czas, w którym nasila się problem 

nielegalnego pozbywania się 
odpadów. O tym, jak próbują sobie 

poradzić z tym strażnicy  
w Dzierżoniowie, już niebawem  

na www.dzierzoniow.pl

Znasz dzierżoniowskich radnych?
By przybliżyć mieszkańcom miasta wybranych przez nich reprezentantów, od tego numeru Gońca 

Dzierżoniowskiego rozpoczynamy prezentację sylwetek dzierżoniowskich radnych. Cykl rozpoczynamy  
od przybliżenia Państwu osoby przewodniczącego RM Mirosława Pioruna oraz Stanisława Maniaka.

Reprezentanci lokalnej społeczności

Jest przewodniczącym 
Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa, członkiem Komisji 
Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych. Dyżury pełni 
w poniedziałki od godz. 
14.30 do 15.30. Można się  
z nim kontaktować pod  
nr tel. 74 645 08 22 lub 
pisząc na adres poczty  
elektronicznej: mpiorun@
tailor.home.pl. 

- Zachęcam i za-
praszam mieszkańców do 
współdecydowania o tym,  
co dzieje się w Dzierżo-
niowie. Jedną z form takiej 

aktywności jest udział ses-
jach Rady Miejskiej. Są one 
otwarte dla każdego – 
mówi przewodniczący Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa.

Mirosław Piorun urodził 
się w Łagiewnikach,  
z Dzierżoniowem związany 
jest od 1966 r. Jest żonaty, 
ma dwie dorosłe córki.  
Z wykształcenia jest ele-
ktronikiem. Ma również 
duże doświadczenie w pra-
cy samorządowej. Swoją 
działalność rozpoczął  
w 2002 r., kiedy to w wybo-
rach samorządowych został 
wybrany na radnego IV ka-
dencji.

W kolejnej kadencji 
pełnił funkcję wice-
przewodniczącego Rady 
Miejskiej, a także koordy-
natora Komisji Budżetu  
i Finansów oraz Komisji Re-
wizyjnej. Przewodniczył 
Komisji Statutowej i jest 
współtwórcą aktualnego 
statutu Dzierżoniowa. 

Mirosław Piorun Sebastian Maniak

W niewielu radach 
miejskich zasiada Mistrz  
Europy, Świata i wielok-
rotny Mistrz i Wicemistrz  
Polski w Taekwon-do. 
36-letni dzierżoniowianin 
jest prezesem Sportowego 
Klubu Taekwon-do “Tiger”  
i trenerem. 

Ukończył studia magister-
skie na Akademii Ekonom-
icznej we Wrocławiu. Jest 
zastępcą przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej i jest 
członkiem Komisji Edu-
kacji i Spraw Społecznych. 
Dyżuruje w piątki przed po-
siedzeniem Komisji Edukacji 

i Spraw Społecznych (przed 
godz. 14.00) w tygodniu 
poprzedzającym sesje RM. 
Kontakt telefoniczny pod  
nr 501 073 411 lub mailem: 
taekwondo-tiger@wp.pl.

Prywatnie jest żonaty, 
ma troje dzieci. Jest 
doświadczonym manager-
em i aktywnym sportowcem 
– aktualnym Mistrzem Świata 
w Taekwon-do oraz Mis-
trzem Europy. W młodości 
był członkiem kadry nar-
odowej juniorów w piłce 
ręcznej. Sporty walki trenuje  
od 1990 roku. 

W 2009 r. został Trenerem 
Roku, rok później otrzymał 
od miasta wyróżnienie za 
pracę trenerską. Jest lau-
reatem 4 “Taekwondoków” 
- nagród środowiskowych 
przyznawanych przez  
prezesa Polskiej Federacji  
Taekwon-do. W 2013 r.  
otrzumał tytuł Lokal-
nego Lidera Organizacji 
Pozarządowej NGO.
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Konkurs literacki to jeden 
z czterech konkursów tema-
tycznych, które zaplanowano 
w Dzierżoniowie z okazji ob-
chodów 25-lecia samorząd-
ności w Polsce. Może w nim 

wziąć udział każdy, kto do 30 
kwietnia prześle lub dostarczy 
do dzierżoniowskiej biblioteki 
niepublikowane wcześniej 
wspomnienia, doświadcze-
nia i refleksje mieszkańców 

naszego miasta, dotyczące 
lokalnej samorządności po 
1989 roku. Powinny być one 
opatrzone metryczką autora 
(imię, nazwisko, adres, nr tel.).

Objętość prac – do 6 stron 
druku w czcionce Times New 
Roman. Mogą być one ilu-
strowane fotografiami, rysun-
kami czy grafikami, które nie 
będą wliczone do objętości 
zgłoszonego utworu.

Nadesłane prace oceni ko-

misja konkursowa powołana 
przez organizatorów. Lista 
laureatów konkursu zostanie 
ogłoszona 15 maja, a wręcze-
nie nagród nastąpi 27 maja 
podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej z okazji obchodów 
25 lat samorządności.

Regulamin konkursu lite-
rackiego można znaleźć na 
stronie www.dzierzoniow.pl 
i na stronie http://www.mbp.
dzierzoniow.pl.

Podziel się swoimi przeżyciami i doświadczeniami  
z minionego ćwierćwiecza. Weź udział w konkursie 

literackim “25 lat samorządności w Dzierżoniowie”. 
Napisz opowiadanie, wspomnienie, reportaż, kartkę 
z pamiętnika. Autorzy najlepszych prac otrzymają 
nagrody pieniężne.

Literacko o 25-leciu samorządu
Konkurs dla mieszkańców

Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka Publiczna im.  Krzysz-
tofa Kamila  Baczyńskiego  
w Dzierżoniowie posiada  
w swoich zbiorach ponad 
108  tysięcy pozycji: książ-
ki, roczniki czasopism, filmy, 
audiobooki, gry komputero-
we. Biblioteka oferuje także 
Czytelnikom bezpłatny do-
stęp do ponad 2  500 tytu-
łów e-booków (głównie po-
zycji popularnonaukowych  
i podręczników akademic-
kich) na platformie PWN. 

Na co dzień nie wszyscy  
o tym pamiętają lub po prostu 
nie wiedzą. A warto, bo np. 
można wypożyczyć cały kurs 
językowy czy animowane fil-
my dla naszej pociechy.

 E-biblioteka  
dokumentuje

Wszystkie zbiory zareje-
strowane są w komputero-
wym systemie bibliotecznym 
Aleph, dzięki czemu z każde-
go miejsca można sprawdzić 

dostępność poszukiwanej 
pozycji, stan swojego kon-
ta, przedłużyć termin zwrotu 
książek i złożyć zamówienie 
na konkretny tytuł.

Biblioteka gromadzi także 
dokumenty życia społecz-
nego - prospekty, reklamy, 
programy różnych imprez 
artystycznych, kulturalnych, 
politycznych, naukowych, 
sportowych, plakaty, ulotki, 
zaproszenia i wiele innych 
tego typu dokumentów, które 
w przyszłości będą niezbęd-
nym źródłem informacji na 
temat życia lokalnej społecz-
ności. 

Odwiedzający dzierżo-
niowską bibliotekę mają też do 
dyspozycji za darmo 22 kom-
putery z dostępem do inter-
netu. Biblioteka świadczy tak-
że płatne usługi komputerowe  
i kserograficzne (skanowanie, 
drukowanie, kserowanie itp.), 
a także usługi introligatorskie 
(m. in. oprawa prac, doku-
mentów, książek).

 Twarzą w twarz
W bibliotece zarejestrowa-

nych jest blisko 7 300 czytel-
ników, którzy wypożyczają  
rocznie  280 tysięcy pozycji. 
Ponad 9 tysięcy zarejestro-
wanych użytkowników ko-
rzysta z różnych usług bi-
blioteki, a ponad 28 tysięcy  
z oferty kulturalnej i eduka-
cyjnej. 

Ty też możesz być jed-
ną z nich. Do wyboru masz 
np. spotkania autorskie czy 
Dyskusyjny Klub Książki,  
gdy chcesz o nich poroz-
mawiać, Klub Podróżnika, 
gdy tęsknisz za dalekimi za-
kątkami świata, a także Pro-
jekt Szafa polegający na 
bezgotówkowej wymianie 
ubrań i książek lub Klub Ku-
linarny Łasuchy skupiający 
amatorów dobrej kuchni. 
Dzieci mogą uczestniczyć  
w zajęciach w Bibliotece Ma-
lucha i Klubie Książki i Ilustra-

cji, a młodzież przygotować 
się do matury w ramach bez-
płatnych konsultacji.

Jest też oferta dla senio-
rów: „Zabawy z pamięcią”  
w formie wspólnych ćwiczeń, 
bezpłatne kursy komputero-
we, a nawet Klub Kompute-
rowy Seniora. Podczas spo-
tkań uczestnicy doskonalą 
swoje umiejętności, robią 
zakupy w sieci, opracowu-
ją zdjęcia, zakładają profile 
na platformach społeczno-
ściowych, a nawet korzystają  
z bankowości elektronicznej.

Dla niedowidzących bi-
blioteka posiada w swoich 
zbiorach 136 pozycji książek 
z dużą czcionką dla dzieci  
i dla dorosłych oraz audiobo-
oki. Osoby chore lub niepeł-
nosprawne mogą korzystać  
z książki na telefon,  
w ramach której wolonta-
riusze dostarczają lektury  
do domu.

Dzierżoniowska biblioteka to nie tylko książki.  
Możesz wypożyczyć również audiobooki,  

czyli książki do słuchania na kasetach i płytach,  
kursy językowe, a nawet filmy i gry komputerowe! 
Możesz też poczytać, nie ruszając się sprzed ekranu 
komputera, bo od 2012 r. czytelnicy mają bezpłatny 
dostęp do e-booków na platformie PWN. Biblioteka  
o także wydarzenia kulturalne – wystawy, spotkania  
z autorami, Klubu Podróżnika, Klubu Kulinarnego  
Łasuchy czy „Projekt Szafa”, czyli bezgotówkowa  
wymiana ubrań i książek.

Biblioteczne multi-kulti
Nie tylko książki

Czy wiesz, że w dzierżoniowskiej 
bibliotece możesz też wypożyczyć 

filmy, gry czy audioksiążki?
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W Dzierżoniowie z pro-
gramu Karta Dużej Rodziny 
korzysta 109 rodzin z trójką 
dzieci, 27 rodzin z z czwórką 
pociech, dziewięć posiadają-
cych pięcioro dzieci, dwie – 
sześcioro i jedna – dziewię-
cioro. Wśród posiadaczy kart 
są cztery rodziny zastępcze.

Ogólnopolska Karta Du-
żej Rodziny weszła w życie  
w połowie 2014 r. Karta prze-
widuje system zniżek dla ro-
dzin zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i na usługi 
oferowane przez podmioty 
prywatne. Dzierżoniowską 
Kartę Dużej Rodziny wpro-
wadzono jeszcze wcześniej. 
Oferuje ona wiele korzyści.  
W Dzierżoniowie upraw-
nionych do otrzymania obu  
kart jest 559 rodzin, ale 
nie wszystkie jeszcze o nie  
wystąpiły.

Termin przystąpienia do 
programu nie jest ograniczo-
ny. Można to zrobić w dowol-
nym momencie. Jeśli więc 
masz trójkę lub więcej dzieci, 
nie czekaj dużej, złóż wnio-
sek (a właściwie dwa – do 
karty ogólnopolskiej i naszej, 
dzierżoniowskiej) i zacznij ko-
rzystać z przysługujących ci 

bonifikat. Możesz dzięki nim 
dużo zaoszczędzić.

Oferta dla dużych rodzin na 
terenie całego kraju jest na-
prawdę imponująca. Te rodzi-
ny mają duże zniżki lub płacą 
wręcz symboliczną złotówkę 
za wstęp do wielu muzeów  
i innych miejsc kultury, mają 
zniżki na basenach, siłow-
niach, w hotelach, miejscach 
wypoczynku, restauracjach, 
sklepach czy kawiarniach. 
Taniej mogą w wielu miastach 
zrobić remont, kupić artykuły 
szkolne, ostrzyc się, uczest-
niczyć w kursach czy skorzy-
stać z tańszych usług praw-
nych, stomatologicznych czy 
rehabilitacyjnych. Mają też 
dostęp do lepszej oferty kre-
dytów. 

Również katalog partne-
rów programu Dzierżoniow-
ska Karta Dużej Rodziny stale  
rośnie. Wielodzietni korzy-
stają już w Dzierżoniowie  
z ulg na kulturę, sport, pie-
czywo, ryby, zabawki, ar-
tykuły papiernicze, me-
ble, naukę jazdy, fitness, 
kredyty, pomoc prawną, 
internet, mechanikę samo-
chodową, zajęcia dla dzieci  
i optykę okularową.

Firmy zainteresowane 
przystąpieniem do programu 
uzyskają szczegółowe infor-
macje pod nr tel. 74 645 08 90.  

Wszystko o Dzierżoniow-
skiej Karcie Dużej Rodziny 
można znaleźć na stronie  
www.dzierzoniow.pl.

767 Kart Dużej Rodziny dla 148 rodzin wydano  
w Dzierżoniowie w ubiegłym roku.  

W tym roku złożono wnioski na kolejne 64 karty  
dla 13 rodzin. W większości są to rodziny mające na 
utrzymaniu trójkę dzieci. Takie karty dają posiadaczom 
wiele przywilejów – zniżek, bonifikat i ulg na zakupy  
i usługi w mieście, ale także na terenie całego kraju.  
Warto je mieć, bo dają duże oszczędności.

Karta Dużej Rodziny się rozrasta
Kolejni partnerzy programu

Organizatorem imprezy 
jest powiat dzierżoniowski. 
W jej trakcie będzie można 

poznać profil działalności  
lokalnych NGO, wziąć 
udział w konkursach, poka-

zach, warsztatach pierwszej  
pomocy przedmedycznej, 
kiermaszu wyrobów ar-
tystycznych i kulinarnych.  
Dzieci będą mogły się  
pobawić w parku rozrywki.

Organizacje pozarządowe 
zaprezentują swoją działal-
ność i osiągnięcia na sto-
iskach wystawienniczych 
w poszczególnych strefach 

tematycznych - anima-
cyjnej, kulturalnej, sporto-
wej oraz bezpieczeństwa  
i promocji zdrowia. Ofer-
ta jest bogata i war-
to się z nią zapoznać.  
Impreza poprzedzona zo-
stanie dniami otwarty-
mi w organizacjach po-
zarządowych w okresie  
od 11 do 16 maja.

Chcesz zapoznać się z działalnością naszych 
lokalnych organizacji pozarządowych i ciekawie 

spędzić wolny czas? Już po raz trzeci w Dzierżoniowie 
odbędzie się Powiatowy Dzień Organizacji 
Pozarządowych „NGO-to jest to!”. Zapraszamy  
17 maja w godzinach od 13.00 do 18.00  
do Ośrodka Sportu i Rekreacji.

NGO – to jest to!
III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych 

W ostatnim czasie do programu 
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny 
dołączyły następujące firmy:

Centrum Twórczego Rozwoju, Rynek 23, II piętro, 
tel. 533 016 404, biuro@centrumrozwoju.net.pl, 
www.centrumrozwoju.pl 
•	 10 % zniżki przy zakupie dowolnych karnetów  

na zajęcia sportowe i rekreacyjne 

Delikatesy Morskie, Mariusz Beśka sklep spożywczo-
rolny, ul. Wrocławska 16 a, tel. 512 482 351,
sklep.rybny.beska@op.pl, http://delikatesy-morskie.pl
•	 10 % zniżki na cały asortyment sklepu (sprzedaż ryb) 

Sklep zabawkowy „Pinokio” Barbara Kosko, 
ul. Wrocławska 16, tel. 74  831 08 35, 
e-mail: b.zpinokio@wp.pl
•	 20% zniżki na cały asortyment sklepu (zabawki)  

z wyłaczeniem klocków lego
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W ramach Szkolnych Dni 
Promocji Zdrowia zorganizo-

wane zostaną zawody, turnie-
je i zabawy sportowe. Oprócz 

ruchu nie zabraknie zajęć  
na temat zdrowego trybu  
życia. W klasach uczniowie 
będą samodzielnie przygo-
towywać zdrowe śniadania  
z nowalijkami wyhodowany-
mi w klasowych ogródkach. 

Szkolne Dni Promocji 
Zdrowia zakończy Powia-
towa Konferencja na temat  

stosowanej w szkole pedgo-
giki M. Montessori. Zostaną 
na nią zaproszone nie tylko 
osoby związane z dzierżo-
niowską oświatą, ale także 
rodzice uczniów i potencjal-
nych uczniów szkoły. Wysłu-
chają oni wykładu, a potem 
wezmą udział w warsztatach. 
Początek o godz. 10.00.

Od wielu lat w kwietniu w „Szóstce” obchodzone 
są Szkolne Dni Promocji Zdrowia. W tym roku 

otworzą je 18 kwietnia Rodzinne Zawody Pływackie, 
podczas ktorych uczniowie i ich rodzice będą 
rywalizować o miano najlepszego pływaka.  
Działania zakończą się 25 kwietnia Powiatową 
Konferencją na temat pedgogiki M. Montessori.

Szkolne Dni Promocji Zdrowia w SP 6
Edukacja

Wcześniej impreza była or-
ganizowana ku czci Kazimie-
rza Górskiego. Jednak już na 
ostatnim memoriale zapowie-
dziano oficjalnie, że w roku 
2015 turniej przejmie nazwę 
zmarłego w 2014 r. Oskara 
Plinty. Odbyło się nawet sym-
boliczne odsłonięcie tabli-
cy I Memoriału Oskara Plinty  

w obecności wdowy po zmar-
łym, wyjątkowym człowieku  
i trenerze. 

Oskar Plinta to wychowa-
nek Polonii Bytom, kolega  
z drużyny juniorów później-
szego reprezentanta Polski 
– Jana Liberdy. Mieszkańcem 
Dzierżoniowa był od 1956 
roku. Związany był z klubem 

piłkarskim „Lechia”. Był wie-
lokrotnym reprezentantem  
w piłkarskiej kadrze Dolnego 
Śląska. Z „Lechią” wywalczył 
awans do III ligi, jak również 
wicemistrzostwo Dolnego  
Śląska (1960). Od połowy lat 
60. był trener w dzierżoniow-
skim klubie.

Wychował rzeszę piłka-
rzy (m.in. Jana Wojczyszyna, 
Jana Skowronka i Lesława 
Sobolewskiego, Pawła Sibi-
ka, Józefa Kostka, Wiesława 
Latałę oraz Sławomira Hara-

fa). Odznaczony brązowym  
i srebrnym medalem Polskie-
go Związku Piłki Nożnej za za-
sługi dla piłkarstwa polskiego. 
W 2001 roku został wybrany 
najlepszym trenerem 55-lecia 
w MZKS „Lechia” Dzierżoniów. 
Był honorowym członkiem 
MZKS „Lechia” Dzierżoniów. 
W latach 1956-1992 pra-
cował w dzierżoniowskiej 
„Diorze”. Odznaczony przez 
Radę Miasta Dzierżoniowa  
w roku 2006 Medalem za za-
sługi dla miasta Dzierżoniów.

16 drużyn z całej Polski z rocznika 2003 i 2004  
zmierzy się w dniach 20-21 czerwca na 

dzierżoniowskim OSiR-ze w I Memoriale Oskara Plinty. 
Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej.

I Memoriał Oskara Plinty
Sport
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