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30 boisk do gry w pe-
tanque powstało na te-
renie dzierżoniowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Już od września można  
z nich korzystać. 
To dobra wiadomość dla 

wszystkich miłośników bul, 
zarówno amatorów, któ-
rzy grają dla przyjemno-

ści, jak i zaawansowanych  
zawodników, a i takich  
w Dzierżoniowie nie brakuje.

Bulodrom powstał na tere-
nie zielonym pomiędzy par-
kingiem i boiskiem ze sztucz-
ną nawierzchnią. Boiska  
o wymiarach 4 na 15 m są 
klinkierowe, wypełnione  
miałem kamiennym. 

Profesjonalny bulodrom 
Sport

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

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego w Dzierżoniowie
Oświata

Rok szkolny 2015/2016 
rozpoczęty i to niezwykle 
uroczyście. Na Dolnośląską 
Inaugurację Roku Szkolnego  
do dzierżoniowskiego  
Gimnazjum nr 3 zjechały 
same osobistości. Był bi-
skup, wojewoda, przed-
stawiciele samorządów, 
kuratorium oświaty i ko-
mendanci wojewódzkich 
służb. No i 510 uczniów  
i 45 nauczycieli ZG 3, któ-
rzy w tym roku szkolnym  
wyruszą w podróż ścieżka-
mi edukacji.

Inaugurację poprzedzi-
ła uroczysta msza św. spra-
wowana przez Biskupa Die-
cezji Świdnickiej Ignacego 
Deca o godz. 8.30 w kościele  
pw. Królowej Różańca Św. 
Znamienici goście po części 
oficjalnej na Forum Szkoły 
mieli okazję zwiedzić nowo-
czesny budynek szkoły z funk-
cjonalnymi salami lekcyjnymi, 
wyposażonymi w najnow-
sze pomoce dydaktyczne,  
w tym w tablice interaktyw-
ne, projektory multimedialne 
i komputery, z kompleksem 

sportowym złożonym z boisk 
wielofunkcyjnych, sal gim-
nastycznych z zapleczem  

szatni i sanitariatów, bibliote-
ką szkolną z czytelnią i pra-
cownią multimedialną.

Firm udzielających zni-
żek dużym rodzinom jest 
coraz więcej. Rodziny 3+ 
korzystają w Dzierżonio-

wie z bonifikat na towary  
i usługi. Sprawdź, jakie  
firmy dołaczyły do progra-
mu otatnio.

Dołączają nowi partnerzy
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

„ICOMP.PL” Łukasz Juszczyk i Radosław Padula Sp. Jawna 
ul. Diorowska 24 tel. 74 831 13 36 www.icomp.pl

•	 10% zniżki przy zakupie artykułów biurowych,
•	 10 % zniżki przy zakupie usług serwisowych,
•	 5 % zniżki przy zakupie plecaków, tornistrów i zabawek,
•	 2% zniżki przy zakupie sprzętu komputerowego.

Nowi partnerzy:

Lubisz petanque? Bierz bule  
i przychodź na OSiR. Tam zagrasz  
na klinkierowych specjalnych boiskach

FOTO – TECHNI -COLOR S.C. G. Kotasek J. Kotasek 
ul. Kościelna 6, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 46 59,  
www.fototechni.pl

•	 10% zniżki przy zakupie artykułów fotograficznych,
•	 10% zniżki przy wykonaniu usług fotograficznych,
•	 10% zniżki przy zleceniach w plenerze i poza studiem.

„Samochodowy Transport Drogowy” Stefan Jarzynka 
ul. Podwalna 6, 58-200 Dzierżoniów, tel. 603 241 474

•	 3 % zniżki przy zakupie węgla na jednej tonie

Sklep Motoryzacyjno – Przemysłowy „CAR-MAK” Makowiecka  
Ewa, os. Tęczowe 5e, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 00 29

•	 10 % zniżki przy zakupie asortymentu w sklepie - artykuły 
motoryzacyjne

CUKIERNIA „AMBROZJA” s.c. D. J. Bednarczykowie  
i B. J. Jankowscy, ul. Miodowa 6-8, tel. 74 831 36 88,  
www.cukiernia-ambrozja.pl

•	 10 % zniżki przy zakupie ciast, tortów i lodów
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- Będzie je można otrzy-
mać m.in. w trakcie pre-
zentacji, bezpośrednio od 
organizacji pozarządowych 
reprezentujących środowiska 
senioralne i kombatanckie 
oraz w jednostkach organi-
zacyjnych gminy działających  
w obszarze pomocy spo-
łecznej (OPS, DDPS, ŚDS).  
To sposób na pomoc w szyb-
kim ratowaniu życia i zdro-
wia starszych i chorujących 
mieszkańców – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Projekt zakłada umiesz-
czenie ważnych informacji  
o pacjencie w jednym miej-
scu. W Pudełkach Życia znajdą 
się w ważne dane - telefony  
do osób najbliższych, infor-
macje o chorobach, uczule-
niach, przyjmowanych lekach.  
Takie pudełko powinno znaj-
dować się w oznaczonej spe-
cjalną naklejką lodówce – by 
ratownicy mogli bez proble-

mu znaleźć potrzebne infor-
macje. Ich lista została skon-
sultowana z dzierżoniowskim 
Szpitalem Powiatowym.

- Pudełko Życia to tylko 
jedno z nowych działań skie-
rowanych do osób starszych. 
To dla mnie bardzo ważna 
grupa mieszkańców, dlate-
go zależało mi, aby o swoich 
najważniejszych potrzebach 
mówili i decydowali sami se-
niorzy. Dzieje się to w ramach 
pracy Dzierżoniowskiej Rady 
Seniorów – zaznacza Dariusz 
Kucharski.

Rada jest organem opi-
niotwórczym. Zajmuje się  
m.in. wspieraniem aktywności 
ludzi starszych, przełamywa-
niem stereotypów dotyczą-
cych starości oraz budowa-
niem należnego autorytetu 
seniorów, zapobiegając ich 
marginalizacji.

Co piąty mieszkaniec 
Dzierżoniowa jest seniorem. 
Rada podpowiada więc, jak 

poprawić jakość ich życia. 
Aktywne środowisko osób 
starszych posiada ogrom-
ny potencjał, może stać się 
spoiwem jednoczącym po-
kolenia i wzmacniającym 
całą lokalną społeczność.  
Wśród zadań na 2015 r. Rada 

zadeklarowała także swo-
je propozycje wpływające  
na polepszanie opieki  
zdrowotnej osób starszych, 
stworzenie specjalnego  
informatora dla seniorów  
i powstanie „Klubu Sportowe-
go Seniora”.

1500 Pudełek Życia trafi we wrześniu  
do seniorów i innych zainteresowanych 

mieszkańców Dzierżoniowa. To pierwszy efekt 
działania powołanej przez burmistrza Dariusza 
Kucharskiego Dzierżoniowskiej Rady Seniorów.

Od seniorów i dla seniorów
Pudełka Życia 

Remont pokoju i zaple-
cza nauczyciela wychowania  
fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 3 kosztował 20 tys. 
zł, a monitoring wizyjny pra-
wie 15 tys. zł. Kolejne 15 tys. zł 
wydatkowano na malowanie 
korytarzy szkolnych.

Mniej, bo 6 tys. zł, wyda-
ła Szkoła Podstawowa nr 5  
na usunięcie przecieku po-
sadzki przy kratce ściekowej 
w kuchni oraz wymianę obu-

dowy kanału wentylacyjnego 
w piwnicy.

Remonty w Szkole Pod-
stawowej nr 6 to ponad  
31 tys. zł. Usunięto awarię 
instalacji wodnokanalizacyj-
nej w stropie między kuchnią  
i salą gimnastyczną, wymie-
niono okna w sali gimna-
stycznej, wykonano konser-
wację parkietu w sali zajęć 
dydaktycznych. Pod wzglę-
dem przeciwpożarowym 

dostosowane zostało także 
działające w budynu szko-
ły przedszkole. Tak samo jak  
to w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 9.

W Zespole Gimnazjów nr 3  
na usunięcie awarii insta-
lacji cyrkulacji c.w.u. w sali 

gimnastycznej i awarii insta-
lacji wodnej w pomieszcze-
niu technicznym wydano  
3,5 tys. zł. Dodatkową  
inwestycją, poza bieżącymi  
remontami, była renowacja 
dachu jednego z budynków 
ZG 3 za 70 tys. zł.

Świeżo po wakacyjnych remontach
Oświata

Nowy rok szkolny uczniowie dzierżoniowskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych rozpoczęli 

w odświeżonych placówkach. Wakacyjne remonty 
kosztowały miasto ponad 105,5 tys. zł. Część z tych 
pieniędzy wydano na dostosowanie przeciwpożarowe 
budynków i usunięcie awarii. Szkoły kupiły nowe 
wyposażenie, wymalowały pomieszczenia.

Wyremontowana sala lekcyjna w SP 6

Zadania Rady: 
1. współpraca z władzami miasta Dzierżoniowa w zakresie  

zadań, których realizacja dotyczy osób starszych, 
2. monitorowanie potrzeb osób starszych w Dzierżoniowie 

oraz ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie, 
3. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących  

rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, 
4. inicjowanie zadań mających na celu współpracę Dzierżo-

niowa z osobami starszymi, 
5. informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań  

na rzecz osób starszych, które podejmowane są przez  
organizacje pozarządowe i miasto Dzierżoniów.
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Do tej pory boisko przy 
ul. Wrocławskiej żyło tyl-
ko w czasie meczów Lechii,  
a sam obiekt wyraźnie odsta-
je już od jakości infrastruktu-
ry sportowej Dzierżoniowa.  
- Rozpoczynając pracę 
nad potrzebnymi już zmia-
nami przyjęliśmy jedno 
najważniejsze założenie.  
To ma być miejsce tętniące  
życiem, służące głów-
nie, choć nie tylko, piłka-
rzom. Zależało nam tak-
że, aby nie robić niczego 
wbrew opinii środowiska 
sportowego. Zwłaszcza,  
że niektóre rozwiązania moż-
na uznać za odważne – mówi 
zastępca burmistrza Dzierżo-
niowa Andrzej Bolisęga. 

Udogodnienia
Najważniejsze doty-

czy sztucznej murawy  
na głównym boisku piłkar-

skim Dzierżoniowa. – To bę-
dzie sztuczna płyta najnow-
szej technologii, chłodzona  
w lecie wodą. Ta decyzja 
wpłynie też na to, co dzieje 
się na dwóch dzierżoniow-
skich Orlikach. Dziś trenują  
na nich młodzi piłkarze  
Lechii i szkółek sportowych.  
A że zainteresowanie piłką 
jest u nas bardzo duże, licz-
ba tych treningów powoduje, 
że osoby, które nie trenują,  
a chcą popołudniami po pro-
stu pograć, mają utrudniony 
dostęp do Orlików – mówi 
zastępca burmistrza Dzierżo-
niowa Andrzej Bolisęga. 

Takie rozwiązanie umożli-
wi skupienie wszystkich dru-
żyn piłkarskich na stadionie. 
Sztuczne boisko, w przeci-
wieństwie do naturalnego, 
nie ma bowiem ograniczeń. 
Można na nim trenować nie-
mal bez przerwy. 

Nie tylko piłka nożna
- Na stadionie będzie tak-

że nowy, większy i spełnia-
jący oczekiwania młodych 
ludzi skatepark, siłownia 
plenerowa i miejsce dla tre-
nujących parkour. Wygospo-
darujemy także miejsce dla 
najmłodszych mieszkańców.  
W ten sposób stadion  
stanie się miejscem, do któ-
rego można przyjść z całą 
rodziną – dodaje zastępca 
burmistrza. 

Planowane na kilka etapów 
prace zakładają odnowie-
nie trybun, zadaszenie tej od 

strony osiedli, budowę oświe-
tlenia, systemy nagłośnienia,  
monitoringu, dużą tablice 
elektroniczną. Najprawdo-
podobniej właśnie na terenie 
stadionu zimą będziemy mo-
gli pojeździć na łyżwach. 

Do końca stycznia gotowa 
będzie dokumentacja pro-
jektowa. Konstruowana jest  
w taki sposób, aby łącz-
ny koszt prac na i wokół  
stadionu nie przekraczał  
5 mln zł. W pierwszym  
etapie montowane będzie 
oświetlenie i remontowana 
jedna z dwóch trybun.

Wiemy już, jak zmieni się nasz stadion  
i jak te zmiany wpłyną na sportowe życie  

w Dzierżoniowie. Jakie rozwiązania będą  
zastosowane przy modernizacji stadionu?  
Niektóre mogą być zaskakujące.

Funkcjonalna sportowa wizytówka
Zmiany na stadionie

Szczegółową koncepcję zmian  
na dzierżoniowskim stadionie prezentowano  

i omawiano w lipcu w Urzędzie Miasta

Dlatego od nowego roku 
szkolnego w dzierżoniow-
skich podstawówkach i gim-
nazjach prowadzone będą 
nowe zajęcia pozalekcyjne 
– edukacja ekonomiczna.  
Miasto przeznaczy na nią 
18.720 zł.

Nauczyciele przeszli w mi-
nionym roku szkolnym spe-
cjalne kursy przygotowujące 
do prowadzenia zajęć. Ucząc  
młodych mieszkańców  
podstaw przedsiębiorczości 
i umiejętności zarządzania 
pieniędzmi będą korzystać  
z wydawnictwa „Świat  

Pieniądza” poleconej przez 
Społeczną Radę Przedsię-
biorców działającą przy  
burmistrzu.

- Nie każdy będzie przed-
siębiorcą, ale wiedza o me-
chanizmach gospodarki jest  
bardzo istotna również  
dla pracowników – mówi  
Dariusz Kucharski. - Chcemy, 
by edukacja ekonomiczna  
był realizowana już od naj-
młodszych lat.

Zajęcia z przedsiębior-
czości ruszą 14 września.  
W ciągu 12 tygodni młodzi 
dzierżoniowianie dowie-

dzą się czym jest pieniądz,  
dlaczego pracujemy, jak  
poruszać się po dżungli  
wolnego rynku, czy pieniądz 
łączy, czy dzieli, dlacze-
go jedne narody są bogate,  
a inne biedne.

Edukacją ekonomiczną 
objęte będą jako pierwsze 

klasy II i IV SP 3, klasy I, IV  
i V SP 5, cztery oddziały  
w SP 6, klasy I i IV SP 9,  
a także uczniowie ZG 3  
i G 1. Szkoły dysponują  
420 egzemplarzami książ-
ki „Świat Pieniądza”, któ-
re uczniowie będą mogli  
wypożyczyć na czas nauki.

Bycie przedsiębiorczym nie oznacza bycia 
przedsiębiorcą. To także bycie świadomym 

obywatelem i konsumentem – tego chcemy uczyć 
najmłodszych mieszkańców – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. 

Dzierżoniowskie szkoły uczą przedsiębiorczości
Edukacja

„Świat Pieniądza” to pozycja,  
z której młodzi dzierżoniowianie  

będą się uczyć przedsiębiorczości
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To ona właśnie otrzyma-
ła zaproszenie do negocjacji  
w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na wykonanie dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji 
technicznej inwestycji. Mia-
sto przyznało jednak także  
II nagrodę, pieniężną. 4 tys. zł  
zdobyła spółka komandy-
towa z Poznania Goldman  
& White Line Architects  
Spółka z o.o.

- Centrum przesiadkowe 
miało być przede wszyst-
kim funkcjonalne i łączyć 
wszystkie usługi komunika-
cji publicznej. Jego sercem 
będzie budynek dworca, 
ale mocno zmieni się także 

pobliski teren przystanków  
komunikacji miejskiej - mówi  
zastępca burmistrza Albert 
Blacharz.

Po zrealizowaniu  
inwestycji centrum będzie 
także wizytówką dla od-
wiedzających Dzierżoniów 
turystów. Znajdzie się tam 
miejsce na punkty usługowe,  
np. fryzjera, gastronomię, 
miejsca noclegowe, a nawet  
siedzibę Straży Miejskiej.  
Będzie punkt biblioteczny, 
medyczny, telewizja w po-
czekalni, bezpłatny dostęp  
do internetu, bezpłatne punk-
ty do doładowań urządzeń 
mobilnych.

Stary dworzec odejdzie do lamusa. W jego miejscu 
funkcjonować będzie nowoczesne regionalne 

centrum przesiadkowe z monitoringiem na perony 
z poczekalni, multimedialnym systemem i punktem 
informacji turystycznej, miejscami noclegowymi, 
wypożyczalnią rowerów, czytelnią i kącikiem zabaw 
dla dzieci. Na ogłoszony przez miasto konkurs 
wpłynęło pięć koncepcji zagospodarowania,  
trzy z nich walczyły o palmę pierwszeństwa  
w drugim etapie. Nagrodę główną zdobyła wrocławska 
spółka komandytowa AGP Sp. z o.o. i Wspólnicy.

Wybrana koncepcja centrum przesiadkowego
Inwestycje

Tak regionalne centrum przesiadkowe 
wyobrażają sobie projektanci 
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W pierwszy weekend września Dzierżoniów bawił się i świętował na nowych miejscach rekreacji  
przy Parku Miejskim. Najpierw emocjonowali się kibice, oglądając wspólnie mecz Polska-Niemcy  

na telebimie, a dzień później całe rodziny przyszły na otwarcie Bajkowej Alei Gwiazd i przygotowany  
dla nich festyn międzypokoleniowy. Zobacz, jak bawili się jego uczestnicy.  
Połączyliśmy osiedla, łącząc pokolenia. Okazało się, że zarówno kibicowanie, jak i wspólna  
zabawa z bohaterami kreskówek może być inspiracją do aktywnego spędzania wolnego czasu  
w rodzinnym gronie na świeżym powietrzu. To nie ostatnia tego typu impreza.  
Kolejny festyn organizowany przez miasto razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową już za rok. 
 
Więcej zdjęć na www.dzierzoniow.pl i fanpage’u Dzierżoniów Miasto na Facebooku.

Bajkowo łączymy pokolenia
Festyn Rodzinny 

W strefie kibica na górce przed nową siłownią plenero-
wą mecz Polska-Niemcy obejrzało ponad 2 tys. osób. Choć  
przegraliśmy, kibice z godnością przyjęli wynik meczu

Kibice wykazali się nie tylko patriotyzmem narodowym,  
ale i lokalnym. Już od wczesnych godzin wieczornych  
przybywali tłumnie, by zająć miejsca przed telebimem

Na sportowo rozpoczęli też Festyn Rodzinny miłośnicy  
kijków. Amatorzy nordic walking po rozgrzewce przeszli  
trasę 11 km. Tempo było spore, ale na mecie czekała na nich 
regeneracyjna grochówka

W wieloboju rodzinnym wzięło udział 70 rodzin.  
Każdy uczestnik otrzymał upominki za wysiłek oraz bon  
na grochówkę z kotła wojskowego, a pięć wylosowanych  
drużyn - dodatkowe nagrody

Rzuty piłkami, woreczkami, strzelanie kapslami do celu, 
tory przeszkód na placach zabaw i ćwiczenia na siłowni  
plenerowej nie stanowiły trudności dla uczestników rodzin-
nych potyczek

W piątek na górce królowali kibice, w sobotę – widzo-
wie, którzy mieli okazję obejrzeć z górki występy m.in. sekcji  
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Spółdzielczego Domu 
Kultury
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Największą atrakcją festynu okazało się odsłonięcie gwiazd 
Elsy i Misia Uszatka na dzierżoniowskiej Bajkowej Alei Gwiazd. 
Wydarzenie ściągnęło tłumy

Co roku w alei będą przybywać dwie kolejne gwiazdy.  
Których bohaterów? O tym zdecydują w głosowaniu, tak jak  
w tym roku, najmłodsi i seniorzy

Najmłodsi fani, a w zasadzie fanki, „Krainy Lodu” były  
zachwycone, mogąc sobie zrobić zdjęcie ze swoją idolką Elsą. 
Kolejka zdawała się nie mieć końca

Było też mnóstwo innych atrakcji, m.in. dmuchańce,  
konkurs rzutów do kosza, pokaz sztuk walki, pokaz tresury  
policyjnych psów, zabawy biblioteczne i turniej szachowy

Dzierżoniowianie oklaskiwali występy lokalnych artystów 
i zespołu „Centrala 57”. Jedni słuchali siedząc przy stolikach  
i bawiąc się na placach zabaw, inni – bezpośrednio pod sceną

Gwiazdą wieczoru był zespół „The Postman” grający muzy-
kę ulubieńców tłumu z Liverpoolu - „Beatlesów” i wyglądający 
jak ich sobowtóry

Pod sceną było dynamicznie i żywiołowo do samego  
wieczora. Na zakończenie koncertu „Postmani” obdarowali 
publikę muzycznymi niespodziankami

Zwieńczeniem festynu był pokaz sztucznych ogni.  
Fajerwerki nad osiedlowymi dachami obejrzeli z ochotą  
i mali, i duzi
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Ostatnio coraz wcześniej 
pojawiają się u młodzieży do-
legliwości bólowe i trudno-
ści z wykonywaniem zadań  
ruchowych. Rośnie także licz-
ba dzieci z nadmierną masą 
ciała. Pojawiają się przypad-
ki osteoporozy młodzień-
czej. Statystyki są alarmujące  
– ponad 80 procent dzie-
ci ma płaskostopie, koślawe 
kolana i krzywy kręgosłup. 
Głównej przyczyny tego sta-
nu rzeczy należy upatrywać 
w zmianie naszego trybu ży-
cia – z aktywnego ruchowo 
na tzw. siedzący.

Dzieci od kilku do kilku-
nastu godzin dziennie prze-
bywają w pozycji siedzącej,  
która jest najbardziej obcią-
żającą pozycją dla kręgo-
słupa. Grają na komputerze, 
oglądają TV, siedzą w szkole,  
podczas odrabiania lekcji  
i zajęć dodatkowych. Zatem 
w przypadku stwierdzenia 
u młodego człowieka wady 
postawy, niezbędne jest  
odpowiednie postępowanie 
korekcyjne. 

W Dzierżoniowie z takiej 
oferty zajęć można skorzy-
stać w Miejskim Centrum 

Rehabilitacyjnym „Piątka”  
w Szkole Podstawowej nr 5.  
Celem zajęć jest uzyska-
nie prawidłowej postawy  
u dziecka poprzez likwido-
wanie powstałych napięć  
i zaburzeń równowagi mię-
śniowo-powięziowej, na-
bywania świadomości ciała, 
dokonywania zmian w nawy-

kach ruchowych.  
W centrum organizowane 

są także konsultacje i zajęcia 
otwarte dla rodziców. Otrzy-
mują oni wskazówki pracy 
domowej w zakresie utrzy-
mania efektów terapii.

Opr. na podst. inf.  

W. Szymczak,  

nauczyciela-rehabilitanta SP5

Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. 
Współczesny świat i postęp cywilizacji usypia jego 

potrzebę. W zastraszającym tempie zwiększa się  
liczba dzieci z wadami postawy, a w przypadku 
ich stwierdzenia niezbędne jest odpowiednie 
postępowanie korekcyjne. Oferuje je Miejskie  
Cetrum Rehabilitacyjne „Piątka”.

Zredukuj wady postawy u dzieci
Miejskie Centrum Rehabilitacji „Piątka”

Zadbaj o kręgosłup swojego dziecka

Zwiększenie oferty dla gimnazjalistów jest częścią  
działań związanych z aktywnością Dzierżoniowa w Klastrze  

Edukacyjnym „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.

- Dostosowanie sektora edukacji zawodowej do moż-
liwości i realiów rynku pracy oraz bieżąca współpraca  
z przedsiębiorcami jest jednym z narzędzi wpływających  
na poziom zatrudnienia. Dlatego ten projekt uważam  
za niezwykle istotny – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski. 

Jak ułatwić młodym ludziom podjęcie decyzji  
o zawodowej przyszłości? W Dzierżoniowie będą 

się tym zajmować przygotowani do tego doradcy, 
którzy od września będą pracować na cały etat  
w prowadzonych przez miasto gimnazjach. 

Zawodowo doradzą uczniom
Edukacja

Sprawdź stan długości swoich mięśni

Jeśli mięśnie nie są odpowiednio elastyczne, wówczas 
zbyt szybko zużywają się stawy i mogą się tworzyć wady po-
stawy. Sprawdź stan długości swoich mięśni:

•	 Mięśnie kulszowo - goleniowe:
Test: Stojąc wykonujemy skłon tułowia w przód, staramy się 

sięgnąć dłońmi w kierunku stóp, nie uginając kolan.
UWAGA: Gdy niemożliwy jest wyprost kolana, spłaszczona 

jest lordoza lędźwiowa, występuje przykurcz tej grupy mię-
śniowej.
•	 Mięśnie przywodziciele:

Test: Siad z nogami zgiętymi i piętami złączonymi razem 
blisko bioder, sylwetka względnie prosta, dłonie trzymają kost-
ki, a łokcie spoczywają na kolanach. Praca rozciągająca wyko-
nywana jest poprzez zbliżanie kolan w kierunku podłoża.

UWAGA: Gdy odwodzenie jest ograniczone lub/i występuje 
ból kolana, mamy do czynienia z przykurczem tych mięśni.
•	 Mięsień czworoboczny lędźwi:

Test: Stoimy w rozkroku z plecami opartymi o ścianę.  

Wykonujemy skłon do boku, osiągając palcami dłoni poniżej 
stawu kolanowego.

UWAGA: Gdy występuje przykurcz tego mięśnia, mamy 
ograniczenie skłonu w bok lub/i ból w okolicy lędźwi.
•	 Mięsień biodrowo – lędźwiowy:

Test: Leżymy na plecach. Badana noga wyprostowana  
zwisa golenią poza stół, nietestowana noga jest zgięta  
w stawie biodrowym oraz kolanowym i przyciągnięta do klat-
ki piersiowej. W tej pozycji, bez odrywania pleców od stołu,  
próbujemy dotknąć stołu udem nogi badanej.  

UWAGA: Gdy występuje zwiększona lordoza lędźwio-
wa lub/i niemożliwe jest dotknięcie udem do leżanki, mamy  
do czynienia z przykurczem.

To tylko przykładowe testy sprawdzające stan długości  
naszych mięśni. Jeśli masz problem z ich prawidłowym  
wykonaniem (tzn. nie osiągasz wyznaczonych zakresów),  
zadbaj o poprawę  elastyczności i wytrzymałości mięśni 
oraz usprawnij pracę stawów poprzez codzienne ćwiczenia  
rozciągające. Jest to  niezbędny warunek w postępowaniu 
profilaktycznym oraz korekcyjnym.
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Znasz dzierżoniowskich radnych?
By przybliżyć mieszkańcom miasta wybranych 

przez nich reprezentantów, prezentujemy  
na łamach „Gońca” sylwetki dzierżoniowskich  
radnych. Jest ich 21. W tym numerze mogą znaleźć 
państwo informacje o Andrzeju Wiczkowskim  
i Tomaszu Śnieżku.

Reprezentanci lokalnej społeczności

Wybrany z okręgu nr 4  
w Dzierżoniowie na radnego 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
VII kadencji, z listy wyborc-
zej OBS. Przez Radę Miejską 
Dzierżoniowa powołany 
został do objęcia funk-
cji wiceprzewodniczącego 
Rady oraz na członka 
dwóch stałych komisji Rady,  
tj. Komisji Edukacji i Spraw 
Społecznych oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego 

Miasta. Natomiast przez 
Burmistrza Dzierżoniowa 
powołany został do pracy  
w następujących komisjach  
i zespołach roboczych:
•	Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych,

•	zespole ds. monitoringu 
i ewaluacji Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego,

•	zespole ds. rewitalizacji 
centrum naszego miasta
oraz w skład Sądu 

Konkursowego w celu  
przygotowania i wykonania 
koncepcji projektowej Re-
gionalnego Centrum Przesi-
adkowego w Dzierżoniowie.

Radny Andrzej Wiczkowski 
spotyka się z mieszkańcami 
Dzierżoniowa w każdy 
poniedziałek miesiąca  
w Kancelarii Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa w godz. od 
14:00 do 15:00, na które to 
spotkania Państwa zaprasza.

Andrzej Wiczkowski 

Tomasz Śnieżek

Jego pasja to historia 
i podróże - to im właśnie 
poświęcił swe życie za-
wodowe. Jest przewod-
nikiem sudeckim i pi-
lotem wycieczek. Radnym 
jest od 2002 r., w latach  
2008-2014 w opozycji.  
W ostatnich wyborach 
startował z własnego, 
niezależnego komitetu 
wyborczego. 

Tomasz Śnieżek jest  
absolwentem Wydz. Nauk 
Historycznych i Peda-
gogicznych Uniwersytetu  
Wrocławskiego. 20 lat temu 
rozpoczął współpracę 
z mediami, która trwa  
do dziś (min. Radio  
Sudety, Tyg. Dzierżoniowski, 
TV Sudecka, czasopisma 

„Sudety”, „Ziemia Kłodzka” 
i in.) Od 1999 r. promował 
ideę remontu wieży wido-
kowej na Wielkiej Sowie. 
Jest autorem i redaktorem 
zeszytów krajoznawczych 
„Nieznane zakątki powiatu 
dzierżoniowskiego” (2000-
2003). W 2004 r. otrzymał 
stypendium (w Krzyżowej)
na prace projektowe nad 
monografią sowiogórską. 
Efekt prac to książka  
„W cieniu Wielkiej Sowy”, 
której był współtwórcą.  
Autor dwóch przewod-
ników po G. Sowich oraz  
konsultant map rejonu. 
W przeszłości pracownik 
UM Dzierżoniowa i IPN 
(Wrocław). W 2006 r. był  
organizatorem informacji  
turystycznej. Od 28 lat  
należy do PTTK. 

Jest członkiem Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz Komisji Rozwoju Gos-
podarczego Miasta. Nie ma 
regularnych dyżurów, można 
się z nim skontaktować 
pod nr tel. 604 128 713 lub  
e-mailem: kalenica1@wp.pl  
lub też przez stronę  
www.tomaszsniezek.pl

Dzięki dofinansowaniu  
z Fundacji Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU),  
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, miasta 
Dzierżoniów, Stowarzyszenia 
na Rzecz Remontu i Reno-
wacji Kościoła Św. Jerzego  
i parafii rzymsko-katolickiej 
pw. św. Jerzego w Dzierżo-

niowie, w 2014 roku zreali-
zowano kompleksowe prace 
konserwatorskie i restaura-
torskie na elewacji zachodniej 
kościoła. W sierpniu 2015 r. za-
kończono prace przy portalu  
zachodnim oraz epitafiach.

- Efektem zrealizowanych 
prac konserwatorskich, poza 
aspektem technicznym - usu-

nięciem szkodliwych materia-
łów, oczyszczeniem elewacji 
z nawarstwień korozyjnych, 
wykonania niezbędnych na-
praw i zabezpieczenia przed 
oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych oraz szko-
dliwych substancji - jest przy-
wrócenie i wydobycie wa-
lorów estetycznych elewacji 
- mówi zastępca burmistrza 
Albert Blacharz.

Eksperci z dziedziny kamienia, którzy nadzorują 
prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła 

pw. św. Jerzego, ponownie odwiedzili miasto.  
Komisja zaakceptowała przedstawioną przez 
wykonawcę propozycję aranżacji kościelnego  
portalu, zalecając drobne poprawki faktury  
rekonstruowanych bloków i spoin. 

Odnowiona i zabezpieczona elewacja kościelna 
Renowacja zabytków
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O tytuł „Kobiety Przedsię-
biorczej Roku 2015” mogą 
ubiegać się kobiety aktywnie 
działające na terenie Dzier-
żoniowa. Zgłoszeń mogą 
dokonywać osoby fizyczne 
(można zgłosić własną kan-
dydaturę), przedsiębiorstwa, 
placówki oświatowe, jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia i inne z terenu 
miasta Dzierżoniowa. 

Formularze zgłoszenia 
można składać drogą ma-
ilową na adres: dminkina@
um.dzierzoniow.pl (przygo-
towany i podpisany formu-
larz należy zeskanować), za 
pośrednictwem faksu pod  
numer 74 645 08 01 lub 
osobiście w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie, stanowisko A 
– Informacja. Na kopercie na-
leży dopisać: „Kobieta Przed-
siębiorcza Roku 2015 – for-
mularz zgłoszenia”.

W przypadku zgłosze-
nia kandydatury przez osoby 
trzecie wymagana jest zgoda 
kandydatki na udział w kon-
kursie. Nagrodą dla laureatki 
jest statuetka „Kobieta Przed-
siębiorcza Roku 2015” oraz 
przyznanie tytułu „Kobiety 
Przedsiębiorczej Roku 2015”. 

Oficjalne ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród 
odbędzie się podczas III Fo-
rum Kobiet Przedsiębiorczych 
20 listopada w Dzierżoniow-
skim Ośrodku Kultury. 

Działasz na rzecz społeczności lokalnej?  
Masz szczególne osiągnięcia w biznesie  

i propagujesz przedsiębiorcze postawy?  
Wspierasz kulturę, podejmujesz różne  
inicjatywy, dbasz o dobry wizerunek miasta?  
A może znasz kogoś takiego? Zapraszamy do udziału 
w konkursie “Kobieta Przedsiębiorcza Roku 2015”  
w ramach III Forum Kobiet Przedsiębiorczych.  
Na kandydatki czekamy do 9 listopada. 

Kobieta Przedsiębiorcza 
Roku 2015

Konkurs

Formularz zgłoszenia do konkursu 
jest dostępny w Urzędzie Miasta  
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, 
Rynek 1 (pok. nr 4, parter)  
i na stronie internetowej  
www.dzierzoniow.pl w zakładce 
Gospodarka/Dzierżoniowskie 
Prezentacje.

Już w ostatni weekend 
września jak co roku od-
wiedzający Dzierżoniow-
skie Prezentacje oddadzą 
swe głosy na najlepszych, 
ich zdaniem, wystawców. 
Firma, która zdobędzie 
najwięcej głosów, otrzy-
ma tytuł i statuetkę Smo-
ka Publiczności. Warto  
o te głosy powalczyć,  
bo ten prestiżowy tytuł  
to jasny sygnał dla klien-
tów, że dany przedsiębior-
ca to firma solidna, godna 
zaufania i dbająca o klienta.
Jak zagłosować na Smo-

ka Publiczności? Wystarczy 
kupić za 5 zł jeden z losów  
w sześciu loteriach fanto-
wych. Każdy z nich jest po-
dzielony na trzy części. Jedną 
z nich wrzuca się do urny na 
wybranym stoisku, oddając 

tym samym głos na dane-
go wystawcę. Drugą część 
zachowujemy dla siebie,  
a trzecią wrzucamy na sto-
isku organizatora do urny od-
powiedniego koloru. Każdy 
kolor odpowiada konkretnej 
loterii (więcej na temat loterii 
już niebawem). 

Pod koniec Prezentacji 
wystawcy przekazują urny 
komisji konkursowej. Gło-
sy są liczone, a firma, która 
ma ich najwięcej, zdobywa 
zaszczytny tytuł Smoka Pu-
bliczności. Ogłoszenie wyni-
ków nie nastąpi w tym roku w 
niedzielny wieczór na scenie, 
lecz 8 października w trakcie 
Gali XXI Dzierżoniowskich 
Prezentacji w Dzierżoniow-
skim Ośrodku Kultury. Który 
wystawca w tym roku podbije 
serca publiczności?

Kto otrzyma  
Smoka Publiczności?

Święto lokalnego biznesu

Która firma w tym roku  
podbije serca  
odwiedzających  
XXI Dzierżoniowskie 
Prezentacje?

już od 21 lat jesień w Dzierżoniowie nieodłącznie kojarzy się z gospodarką. 

Także w tym roku w ostatni weekend września wystawcy Dzierżoniowskich 

Prezentacji będą chcieli pokazać się Państwu z jak najlepszej strony. Zachęcam 

do poznania oferty lokalnego biznesu, uczestnictwa i kibicowania w zawodach 

i turniejach sportowych oraz do wspólnego spędzenia czasu podczas licznych 

koncertów lokalnych i znanych w Polsce zespołów. 

Tegoroczne prezentacje będą także doskonałą okazją do informowania 

Państwa o pierwszym w historii miasta Budżecie Obywatelskim, umożliwiającym 

mieszkańcom decydowanie o wykonywanych w mieście inwestycjach.  

Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano milion zł. 

Zachęcam też do głosowania na Smoka Publiczności i życzę szczęścia  

w losowaniu licznych nagród przygotowanych na tegoroczne  

XXI Dzierżoniowskie Prezentacje. 

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski

Szanowni mieszkańcy,
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W sobotę 26 września 
czeka nas pokaz zumby  
i koncerty grup „Noidobra”,  
„Kluci”, Krzysztofa Zalewskie-
go i Organka. W niedzielę  
na scenie zaprezentują się 
najmłodsi dzierżoniowscy 
artyści – dzieci i młodzież  
z naszych przedszkoli i szkół. 
Na małej scenie atrakcje cze-
kają całe rodziny. Po wystę-
pie Krystyny Giżowskiej od-
będzie się losowanie nagród  
– jeśli kupiło się los, war-
to być obecnym i dowie-
dzieć się, czy dopisało nam  
szczęście.

Imprezę zakończy koncert 
gwiazdy – grupy LemON, 
młodych Łemków z Dolnego 
Śląska. W tym roku nie bę-
dzie tradycyjnych fajerwer-
ków, lecz pokaz laserowy.  
Po nim o godz. 22.00 po-

żegnamy gości ze Świdni-
cy, Jaworzyny i okolic, któ-
rzy przybędą na niedzielne  
Prezentacje specjalnym dar-
mowym pociągiem. Wyjedzie 
on o godz. 12.50 z Jaworzy-
ny Śląskiej i o 14.00 zawita  
na dzierżoniowski dwo-
rzec. Poczeka na pasażerów  
na bocznicy kolejowej  
do zakończenia imprezy.

Wystawcy przez dwa dni 
będą prezentować swoje  
firmy tradycyjnie w hali  
OSiR-u i wokół niej. Gastro-
nomia zostanie usytuowana 
w pobliżu sceny. Podczas 
imprezy zostanie też roze-
grany turniej tenisa ziemne-
go Galma Cup, a miłośnicy  
nordic walking przejdą  
21 okrążeń nowej bieżni  
z okazji XXI Dzierżoniowskich 
Prezentacji.

Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym zapraszamy 
odwiedzających Dzierżoniowskie Prezentacje  

w ostatni wrześniowy weekend pod scenę na nowym 
parkingu przy hali OSiR-u. Gwiazdą imprezy będzie 
grupa LemON, dzień wcześniej zagra Organek.  
Będzie też specjalny program dla rodzin i pokaz  
laserowy. No i losowanie atrakcyjnych nagród  
w sześciu loteriach tematycznych. A gości z regionu 
przywiezie specjalny „Pociąg do Prezentacji”.

Będą koncerty, rodzinne 
potyczki i pociąg

Kulturalne Prezentacje

Losy posłużą do głoso-
wania na „Smoka Publiczno-
ści“. Każdy z nich składa się  
z trzech części.

Jedną z nich wrzucamy  
do urny wybranego wystaw-
cy. Środkową, największą 
część, zachowujemy dla sie-
bie – jej posiadanie warun-
kuje odbiór nagrody. Trzecią 
część wrzucamy natomiast  
na stanowisku organizatora,  

czyli Urzędu Miasta, do urny, 
której kolor odpowiada ko-
lorowi zakupionego losu.  
To ta właśnie część bierze 
udział w losowaniu nagród, 
które odbędzie się na sce-
nie plenerowej w niedzielny 
wieczór. Początek losowań  
w poszczególnych loteriach  
o godz. 19.05.

Losy będzie można nabyć  
podczas trwania imprezy 

przed wejściem głównym 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Strumykowej 1 
lub od 18 do 25 września  
w kasie Urzędu Miasta Dzier-
żoniowa oraz w Wydzia-
le Promocji w godzinach  

od 7:30-15:30 w ponie-
działki, środy i czwartki,  
we wtorki do godz. 16.30,  
a w piątki do godz. 15.00.  
Każdy z uczestników loterii 
może ich kupić nieograniczo-
ną liczbę.

Tak jak w ubiegłym roku, zachęcamy do udziału 
w sześciu loteriach tematycznych podczas 

Dzierżoniowskich Prezentacji. Możesz wygrać  
m.in. telewizor, pralkę, tablety, rowery, drona,  
czytnik e-booków, konsolę do gier czy smartwatche. 
Wystarczy kupić los za 5 zł. Dochód z loterii  
będzie przeznaczony na cele społeczne.

Szykujemy supernagrody 
Dzierżoniowskie Prezentacje

Odwiedzający Dzierżoniowskie 
Prezentacje mogą wziąć udział  

w sześciu loteriach tematycznych.  
Do wygrania są atrakcyjne nagrody

Loteria SPORT 2015 (zielony)
na rzecz osób w wieku emerytalnym

•	 Rower miejski Dawstar Moena 26; niebieski
•	 Rower miejski Dawstar Moena; biały
•	 Kamera sportowa GO PRO Hero 4 Black Adventure

Loteria FITNESS 2015 (żółty)
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej  
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

•	 Smartwatch SAMSUNG GEAR 2 NEO
•	 Rower BEST PARK 28 UP
•	 Smartwatch ASUS ZENWATCH
•	 Rower MBM CRUISER VOYAGER 26

Loteria HOBBY 2015 (niebieski)
na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  
i wychowania, w tym na wzrost sprawności fizycznej  
najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa

•	 Czytnik e-booków Pocketbook 650 ultra
•	 Dron PARROT A.R. DRONE 2.0 Elite Edition Pustynia  

+ nagrywarka lotu GPS
•	 Konsola PS4 + GRA Drive Club

Loteria DOM 2015 (fioletowy)
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  
upowszechniania i ochrony praw dziecka

•	 Odkurzacz IROBOT 620 ROOMBA
•	 Ekspres ciśnieniowy automatyczny BOSCH TCA 5309
•	 Pralka BEKO WMB 81242 LMB

Loteria KINO 2015 (czerwony)
na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  
i wychowania, w tym na wyrównanie szans dzieci niepełno-
sprawnych poprzez udział w dodatkowych zajeciach

•	 Soundbar SAMSUNG HW-H450
•	 Kamera JVC GZ-R315BEU
•	 Telewizor PHILIPS LED, 47 cali

Loteria ROZRYWKA 2015 (pomarańczowy)
na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  
i wychowania, w tym na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej  
dla najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa poprzez  
organizację zajęć sportowych

•	 Tablet SAMSUNG T230 Galaxy Tab 4, 7 cali,  
WiFi + etui SAMSUNG Book Cover

•	 Tablet SAMASUNG Galaxy Tab S, 8,4 cala, LTE
•	 Tablet APPLE ipad Air 2, WiFi, 9,7 cala

Do każdej z loterii przypisany jest inny kolor losów:
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