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Wrocław ma swoje krasnale, a Dzierżoniów  
radioodbiorniki. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy 

miasta, mogą przechadzać się nową trasą turystyczną 
powstałą w ramach projektu „DIORA - TESLA - polsko-
czeska historia elektrotechniki”. Kto nie był jeszcze  
na Trakcie Diory, może skorzystać ze specjalnej mapy.

Szlakiem 
dzierżoniowskiej Diory
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Dzierżoniów w budowie
Zobacz, jak się zmienia nasze 

miasto. Trwa przebudowa SP 3, bu-
dowa centrum komunikacyjnego  
i centrum seniora oraz modernizacja 
OSiR-u.
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Oto decyzje mieszkańców 
- budżet obywatelski  
Bezpieczeństwo, miejsce do re-

kreacji, aranżacje terenów zielonych 
i upamiętnianie najwybitniejszych 
sportowców Dzierżoniowa wybrali 
mieszkańcy w ramach budżetu oby-
watelskiego.
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Wakacyjny rozkład jazdy 
– lato 2018 
Wakacje w Dzierżoniowie nie 

mogą być nudne! Specjalnie dla was 
przygotowaliśmy mnóstwo darmo-
wych atrakcji, zarówno sportowych, 
rekreacyjnych, jak i kulturalnych.
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Termin zgłoszeń upły-
wa 31 lipca. Komisja kon-
kursowa oceni zgłosze-
nia do 31 sierpnia. We 
wrześniu nastąpi ogłoszenie 
wyników konkursu podczas gali  
w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa. Zgłoszeń można 

dokonywać w kategoriach: 
okna i balkony, ogródki przy 
domkach jednorodzinnych, 
ogródki przy blokach wie-
lorodzinnych, ogródki przy 
placówkach oświatowych, 
pawilonach handlowych, 
usługowych i innych. 

Dbasz o swój ogródek? Masz pięknie ukwiecony 
balkon? Zgłoś się do XXIII edycji konkursu  

„PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI WOKÓŁ NAS”.  
Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Dzierżoniowa, 
instytucje, firmy, placówki oświatowe, stowarzyszenia, 
oraz wspólnoty mieszkaniowe.

„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” po raz 23
Kartę zgłoszenia do konkursu można pobrać  
w Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego UM

Mieszkańcy, którzy wnio-
sek o wydanie Dzierżoniow-
skiej Karty Dużej Rodziny 
(DKDR) złożyli przed 2018 
rokiem, otrzymają jej elektro-
niczny odpowiednik bezpłat-
nie. Wystarczy skontaktować 
się w tej sprawie z Urzędem 
Miasta.  

Od tego roku składając 
wniosek o wydanie DKDR 
można wybrać tradycyjną, 
elektrowniczą lub obie formy 
karty bez ponoszenia kosz-
tów.

Liczba mieszkańców po-
sługujących się Dzierżo-
niowską Kartą Dużej Rodziny 
wynosi ponad 600 osób (271 
rodzin). Z karty elektronicznej 
korzysta dziś 21 mieszkań-
ców.

Posługując się aplikacją 
rodzic może wyświetlać karty 
wszystkich członków rodziny, 
natomiast dziecko może wy-
świetlać jedynie swoją wła-
sną.

Nowe przepisy doty-

czące Karty Dużej Rodziny 
umożliwiają jej wydawanie 
wszystkim rodzicom, któ-
rzy kiedykolwiek posiadali 
na utrzymaniu co najmniej 
trójkę dzieci. To rozwiązanie 
zacznie obowiązywać od po-
czątku 2019 roku.

Rodziny 3+ mogą w Dzier-
żoniowie korzystać z ulg ofe-
rowanych przez samorząd 
(m.in. tańszy dostęp oferty 
kulturalnej i sportowej) oraz 
tańszych zakupów i usług 
oferowanych przez lokal-
nych przedsiębiorców (m.in. 
tańsze materiały szkolne, 
ubrania, żywność i usługi 
okołomedyczne). Wyrobiona 
w dzierżoniowskim urzędzie 
karta umożliwia też korzy-
stanie z ulg na terenie całej 
Polski.

Mieszkańcy wnioskujący o wydanie 
Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny mogą 

wybrać jej tradycyjną lub elektroniczną formę.  
Wprowadzenie takiego rozwiązania na urządzenia 
mobilne to spore ułatwienie. Skorzystają z niego 
również osoby posiadające już taką kartę.

Karta dużej rodziny 
także w telefonach

Kontrola pojazdów par-
kujących w SPP odbywa się  
na podstawie numeru re-
jestracyjnego. Warunkiem 
jest odpowiednie oznacze-
nie pojazdu, tak by kontroler  
SPP wiedział, że samochód 
należy do użytkownika syste-
mu moBILET.

3 sposoby oznakowania sa-
mochodu:
1. Winieta „parkuję z moBI-

LET” - winieta do nakle-
jenia na przednią szybę 
pojazdu (od wewnątrz). 
Naklejkę otrzymasz bez-
płatnie w większości lo-
kalnych biur obsługi SPP. 
Informację o adresach 
uzyskasz na podstronie 
danego miasta, po wybra-
niu >lista

2. Wydruk - za szybą można 
umieścić również samo-
dzielnie wykonany wydruk 
wzoru winiety. Pobierz plik 

PDF ze strony: www.mo-
bilet.pl

3. Odręczna informacja - je-
żeli nie masz innej moż-
liwości, wystarczy że  
w widocznym miejscu za 
szybą umieścisz odręczną 
informację, np. napis „mo-
BILET”.

ZALETY:
 środki zgromadzone  

na Koncie moBILET  
nigdy nie przepadają,

 nie musisz regularnie  
doładowywać konta,

 nie ma minimalnej  
kwoty zasilenia,

 wykorzystana kwota 
zostanie potrącona  
przy pierwszym zasileniu 
Konta moBILET.

Jeśli ktoś raz spróbował, nie wróci już  
do tradycyjnych biletów. Wystarczy pobrać prostą, 

darmową aplikację na swój telefon, zarejestrować się  
w systemie moBILET i w ten sposób płacić za postój  
w strefie płatnego parkowania w Dzierżoniowie  
i za przejazd miejską komunikacją w naszym  
powiecie. To łatwy w obsłudze i wygodny sposób 
działający we wszystkich sieciach komórkowych.

Płać za bilet telefonem 
- wygodnie i bezpiecznie
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To będzie miejsce kom-
pleksowej obsługi pasaże-
rów, pozwalające łączyć 
różne formy komunikacji. 
Remontowany jest budy-
nek dworca, powstaje sie-
dem peronów dla autobu-
sów, parkingi oraz miejsca 
postojowe. Miłośnicy dwóch 
kółek będą mogli korzystać  
z wiat rowerowych. Prze-
budowywane są dro-
gi dojazdowe do centrum:  

ul. Sienkiewicza i Kolejo-
wa. W trakcie komplekso-
wej modernizacji jest także 
most drogowy zlokalizowany  
w ciągu ul. Sienkiewicza. 
Nowe oblicze zyskuje te-
ren wokół dworca. Powstają  
dwa pawilony usługowo  
– handlowe, wieża zegarowa, 
plac zabaw i rekreacji. Reali-
zacja projektu wpłynie nie tyl-
ko na jakość podróżowania,  
ale także na ograniczenie ni-

skiej emisji, hałasu i zatłocze-
nia miasta.

Na wykonanie inwesty-
cji miasto pozyskało ponad 
14 mln zł ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Re-

gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
Wartość całego projektu  
to ponad 20 mln zł.  

Już niedługo oczekiwanie na pociąg czy autobus 
w Dzierżoniowie będzie samą przyjemnością. 

Zakończenie robót budowlanych w ramach 
największej inwestycji w mieście planowane  
jest na trzeci kwartał. Powstałe centrum zupełnie 
odmieni wizerunek miasta. 

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe

Obecna siedziba Dzien-
nego Domu Senior Plus mie-
ści się przy ul. Krasickiego 25  
w Dzierżoniowie i nie spełnia 
potrzeb jej podopiecznych. 

Dzięki realizacji projektu 
DDSP będzie mógł otoczyć 
opieką o 40 mieszkańców 
Dzierżoniowa więcej. Jed-
norazowo w nowej siedzibie 

wsparcie otrzymać będzie 
mogło 100 pensjonariuszy. 

Projekt zakłada odpowied-
nie przystosowanie i wypo-
sażenie sal treningowych,  
terapeutycznych i świetlic 
oraz dostosowanie budyn-
ku do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. W ramach 
inwestycji planuje się prze-
budowę budynku głównego 
wraz z rozbudową o klatkę 
schodową i windę, przebu-
dowę budynku garażowo-
-magazynowego oraz prace 
termomodernizacyjne obu 
budynków. Pensjonariusze 

zyskają ogrodzony, zagospo-
darowany w zieleń i drobną 
architekturę teren, urządzenia 
relaksacyjne, a także nowe 
wyposażenie wspomagające 
proces terapeutyczny.

Dzięki realizacji inwestycji 
zwiększeniu ulegnie jakość  
i dostęp do usług społecz-
nych na terenie Dzierżoniowa,  
co pozwoli na zmniejsze-
nie wykluczenia społecz-
nego wśród zagrożonych  
nim mieszkańców. 

Bieżące informacje o po-
stępach dotyczących realiza-
cji projektu umieszczane będą 
sukcesywnie na stronie inter-
netowej miasta oraz benefi-
cjenta projektu „Stowarzysze-
nia Ziemia Dzierżoniowska”  
– www.stowarzyszeniezd.pl.

Ruszyła przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35,  
w którym to już w 2019 roku znajdować się będzie 

nowa siedziba Dziennego Domu Senior Plus  
i dzierżoniowskich organizacji pozarządowych.  
Szacowany koszt projektu to prawie 9 mln złotych.  
Tak duża inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu 
przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska  
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  
w wysokości 7 mln 109 tys. złotych.

Centrum Seniora w budowie

Otwarcie nowego 
centrum przesiadkowego 

planowane jest na wrzesień

Nowa siedziba DDSP będzie gotowa w 2019 r.

Budynek przy ul. Świdnickiej 35 
przechodzi całkowitą przemianę
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Wynika to z potrzeby 
zgłoszenia kompletnie wy-
kończonego budynku do 
odbioru nie później niż do 
końca sierpnia 2018 r. Każ-
de opóźnienie wykończe-
nia lokalu skutkować będzie 
opóźnieniem w odbiorze ca-
łego budynku i tym samym  
przesunięciem terminu prze-
kazania lokali do zamieszka-
nia.

Pogoda ma ogromne zna-
czenie w procesie budow-
lanym. Nie jest dobrze, gdy 
temperatura w słońcu prze-
kracza 40o C. Trudno bowiem 
w takiej temperaturze fizycz-
nie pracować na elewacji czy 
dachu. Dlatego w czasie upa-
łów trwają intensywne prace 
wewnętrzne przy wykończe-
niu mieszkań. Wkrótce nastą-
pi montaż węzła cieplnego i 

podłączenie do sieci. 
Nowe osiedle będzie mo-

nitorowane. Wykonano oka-
blowanie i zamontowano 
kilka kamer, aby mieszkańcy 

nowego budynku czuli się 
bezpieczniej. Kolejne budynki 
powiększać będą sieć mo-
nitoringu. To osiedle ma być 
oazą spokoju. 

Jest nowa droga – ul. Sowiogórska i pierwszy 
budynek miniosiedla, które buduje Dzierżoniowskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Najemcy 
lokali nowego budynku TBS-u już prowadzą prace 
wykończeniowe w swoich mieszkaniach. Ta część 
inwestycji musi zakończyć się w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 lipca 2018 r. 

Nowe osiedle przy Sowiogórskiej

Pierwszy budynek miniosiedla przy ul. Sowiogórskiej już stoi

Trwają prace termomo-
dernizacyjne części hotelo-
wej i zaplecza hali sportowej 
dzierżoniowskiego OSiR-u. 
To nie tylko inwestycja w este-
tykę, ale także w niższe kosz-
ty utrzymania tego obiektu.  
To także kolejna inwestycja 
realizowana z udziałem unij-
nych pieniędzy. Podobnie 
jak w przypadku dostosowa-
nia budynku dawnej SP3 na 
potrzeby Ośrodka Pomocy 
Społecznej, to zadnie jest 
częścią projektu o wartości  
12 milionów złotych, w ra-

mach którego prowadzo-
na jest termomodernizacja 
obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie powiatu. 
Wniosek o przyznanie środ-
ków przygotowało i złożyło 
Stowarzyszenie Ziemia Dzier-
żoniowska.

Koszt termomoderniza-
cji wyniesie 706 tys 265 zł. 
Wysokość Unijnego dofinan-
sowania to 238 tys. zł. Prace 
zakończą się we wrześniu.

Budynek byłej SP nr 3 
to kolejny w Dzierżoniowie 
obiekt użyteczności pu-

blicznej, który w tym roku 
przechodzi spore zmiany. W 
niedalekiej przyszłości bę-
dzie się w nim mieściła sie-
dziba OPS-u. To także ko-
lejna inwestycja realizowana 
w Dzierżoniowie z bardzo  
dużym unijnym dofinanso-
waniem.

Wykonywane prace doty-
czą dostosowania budynku 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, jego ocieplenia, 
wymiany okien, drzwi oraz 
modernizacji instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Koszt 
tych robót wyniesie 1 mln 
200 tys. zł, a unijne dofinan-
sowanie tych prac to aż 1 mi-
lion 45 tys. zł

- W nowej siedzibie bę-
dzie duże biuro obsługi, co 
umożliwi udzielanie naszym 

klientom w jednym miejscu 
kompleksowych informacji 
o wszystkich świadczeniach. 
Będzie też bardzo potrzebna 
przestrzeń do intymnych roz-
mów z rodzinami dotkniętymi 
problemami i dla asystentów 
rodzin. Warto wspomnieć,  
że od kilku lat przybywa 
nam zadań zlecanych przez 
państwo. Największym jest 
oczywiście obsługa progra-
mu 500+. Niebawem doj-
dą nam zadania wynikające 
z wprowadzenia wyprawki 
szkolnej 300+. W ciągu ostat-
nich dwóch lat liczba klien-
tów wzrosła o ponad 2500 
osób – mówi Aneta Grzel-
ka - dyrektor Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej.

Zrealizowane przez miasto na przestrzeni lat 
inwestycje zmieniły bardzo dużo, ale oblicze 

nowoczesnego ośrodka sportu psuł widok głównego 
budynku. Teraz to się zmieni. Podobnie jak budynek  
i wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Na jego potrzeby modernizowany jest obiekt 
byłej Szkoły Podstawowej nr 3.

Nowe budynki, nowy wizerunek
Już niedługo klienci dzierżoniowskiego OPS-u będą 
obsługiwani w lepszych warunkach
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Dzierżoniowski Budżet 
Obywatelski to milion zł.  
- Dziękuję wszystkim, którzy 
czynnie brali udział w gło-
sowaniu, gratuluję pomysło-
dawcom trzech zwycięskich 
projektów i wszystkim miesz-
kańcom zaangażowanym  
w Dzierżoniowski Budżet 
Obywatelski - mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Ku-
charski.

Największe uznanie miesz-
kańców (469 głosów / 18,5%) 
zyskał pomysł modernizacji 
parku im. Janusza Kusociń-
skiego i stworzenie na tere-
nie pomiędzy ul. Piastowską, 
Złotą i Świdnicką Alei Gwiazd 
Dzierżoniowskich Sportow-
ców. Autorem tego pomysłu 
jest Dorota Pieszczuch.

Mieszkańcy zdecydowali 
także o zwiększeniu bezpie-
czeństwa pieszych, głów-

nie najmłodszych w drodze  
do szkół (371 głosów / 14,6%). 
Dzięki temu powstaną no-
woczesne, specjalnie pod-
świetlane i dobrze widoczne  
w każdych warunkach at-
mosferycznych przejścia.  
Taki wniosek przy współpra-
cy z dzierżoniowską policją  
złożył Jarosław Rudnicki.

Pomysłodawcami trze-
ciego zwycięskiego projektu 

(302 głosy / 11,9%) są Mo-
nika Darakiewicz i Marcin  
Rak. Dzięki głosom miesz-
kańców na terenie zielonym  
w sąsiedztwie stworzonego  
w ramach DBO Skweru  
Seniora i Juniora powstaną 
miejsca piknikowe.

W głosowaniu udział wzię-
ło 2538 osób (frekwencja 
9,14%) z czego 289 głosów 
było nieważnych.

Bezpieczeństwo, miejsce do rekreacji, aranżacje 
terenów zielonych i upamiętnianie najwybit-

niejszych sportowców Dzierżoniowa wybrali 
mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Swój 
głos oddała co dziesiąta uprawniona do tego osoba.

Oto decyzje mieszkańców - budżet obywatelski

Już w przyszłym roku powstanie 
Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców

Nowoczesne przejścia dla pieszych zwiększą 
bezpieczeństwo mieszkańców

Okolice Skweru Seniora  
i Juniora to doskonałe 

miejsce na rekreację i pikniki

1. Projekt nr 15 – Moderni-
zacja Parku im. Janusza Ku-
socińskiego – Aleja Gwiazd 
Dzierżoniowskich Sportow-
ców - 469 głosów (18,5%)

(stworzenie ścieżek, upo-
rządkowanie i przywróce-
nie przestrzeni przylega-
jącej do parku od strony  
ul. Świdnickiej, montaż no-
wych urządzeń małej archi-
tektury – ławki, kosze i stojaki 
na rowerowy oraz stworzenie 
ścieżki edukacyjnej pokazują-
cej najważniejsze osiągnięcia 
w dzierżoniowskim sporcie)

2. Projekt nr 8 – Nowo-
czesne przejścia dla pieszych 
– bezpieczna droga do szkoły 
– 371 głosów (14,6%)

(montaż na terenie Dzier-
żoniowa aktywnych przejść 
dla pieszych, oznakowanych 
poprzez oświetlenie LED na 
jezdni, z dodatkową sygnali-
zacją, uruchamianą w chwili 
przechodzenia przez jezdnię)

3. Projekt nr 17 – Miej-
sce piknikowe – 302 głosów 
(11,9%)

(stworzenie wzdłuż ul. Ko-
pernika miejsca do pikniko-
wania z wiatami piknikowymi 
i grillami oraz z placem zabaw 
– piaskownicą dla najmłod-
szych, kurtynami wodnymi i 
torem do gry w kapsle)

4. Projekt nr 6 – Kompleks 
boisk do gry w piłkę plażową 
(nożną, ręczną i siatkową) – 
161 głosów (6,3)

5. Projekt nr 1 – Skwer „Zie-
lona Integracja” – 116 głosów 
(4,6%)

6. Projekt nr 2 – Rewitali-

zacja terenu między os. Błę-
kitnym a skałkami – 111 gło-
sów (4,4%)

7. Projekt nr 18 – Budowa 
toru asfaltowego dla aut zdal-
nie sterowanych – 108 gło-
sów (4,2%)

8. Projekt nr 3 – Stworze-
nie estetycznych, spójnych  
i zabudowanych gniazd od-
bioru odpadów komunalnych 
i segregowanych – 88 gło-
sów (3,5%)

9. Projekt nr 7 – Psi kosz– 
83 głosy (3,3%)

10. Projekt nr 16 – Plac za-
baw na os. Młodych - 83 gło-
sy (3,3%)

11. Projekt nr 12 – Moder-
nizacja os. A. Struga – 72 gło-
sy (2,8%)

12. Projekt nr 5 – Rewi-
talizacja Parku im. Józe-
fa Buczyłki – 68 głosów  
(2,7%)

13. Projekt nr 11 – Przebu-
dowa i modernizacja parkingu 
– 67 głosów (2,6%)

14. Projekt nr 14 – Moder-
nizacja placu zabaw – 48 gło-
sów (1,9%)

15. Projekt nr 4 – Przebu-
dowa schodów przy ul. Gro-
ta Roweckiego między trze-
ma budynkami – 44 głosy  
(1,7%)

16. Projekt nr 10 – Sieć 
czujników monitorujących 
zanieczyszczenie powietrza – 
36 głosów (1,4%)

17. Projekt nr 13 – Pokaż 
siebie – scena koncertowa – 
16 głosów (0,6%)

18. Projekt nr 9 – Konkret-
na pomoc – 6 głosów (0,2%)

Pełne wyniki głosowania 
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 

2018
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Smok Publiczności  
-  SILHOUETTE DCD

Laureat Smoka Publiczno-
ści - istnieje na rynku od 2005 
roku, jego właściciel działa  
w branży od 1999 roku. Hur-
townia kosmetyczno-fryzjer-
ska zajmuje się dystrybucją 
profesjonalnych produktów 
do pielęgnacji włosów, ciała, 
twarzy i paznokci całego kra-
ju. Firma posiada najszerszą 
bazę produktów w Polsce. To 
kilkadziesiąt tysięcy produk-
tów z różnych dziedzin: pielę-
gnacja ciała, makijaż, fryzjer-
stwo, wyposażenie salonów 
oraz meble fryzjersko-ko-

smetyczne. W 2016 roku firma 
SILHOUETTE DCD stworzyła 
własną markę ChiodoPRO, 
której ambasadorką jest Edyta 
Górniak. SILHOUETTE DCD 
chętnie angażuje się w akcje 
charytatywne i te propagują-
ce zdrowy tryb życia.

II miejsce - Euro Meble 
Bielawa - meble na wymiar, 
fachowe doradztwo, projekt, 
produkcja, montaż.

III miejsce - Butik Love Fa-
shion - awangardowe kolek-
cje, pojedyncze wzory.

Smok Biznesu 
- kategoria Przedsiębiorstwo 

Roku - KrioEsthetic.

Klinika medycyny este-
tycznej oferująca m.in. za-
biegi z dziedziny medycyny 
estetycznej, stomatologii.

II miejsce i wyróżnienie 
otrzymuje - Browar Rebelia.

III miejsce i wyróżnienie 
otrzymuje - Butik Love Fa-
shion - awangardowe kolek-
cje, pojedyncze wzory.

Smok Biznesu 
- kategoria Debiut Roku

- Sensei Sushi Restaurant
To nowe miejsce w sa-

mym sercu Dzierżoniowa, do 
którego właściciele zapra-
szają wszystkich szukających 
przygody wśród smaków ja-
pońskiej kuchni połączonej z 
przyjemnością przebywania 
w orientalnej atmosferze głę-
bokiego relaksu.

II miejsce i wyróżnienie 
otrzymuje - REMSen - pro-
ducent materacy.

III miejsce i wyróżnienie 
otrzymuje - Klub Anima-
cji Dziecięcych „Pestka” - 
przyjęcia rodzinne, obsługa 
eventów, warsztaty dla szkół  
i przedszkoli.

Kapituła Smoka Biznesu 
przyznała również wyróżnie-
nie dla organizacji pozarzą-
dowej. Trafiło ono do „Akade-
mii Piłkarskiej Dzierżoniów”.

Skład Kapituły Smoka Biz-
nesu XXIV Dzierżoniowskich 
Prezentacji:
 Ryszard Krzyśków  - Prze-

wodniczący Kapituły
 Diana Kaczyńska – Czło-

nek Kapituły
 Renata Gonet – Członek 

Kapituły
 Bogdan Małecki – Czło-

nek Kapituły
 Iwona Frydmańska - Se-

kretarz Kapituły

SILHOUETTE DCD zyskał największe uznanie 
mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  

i na koniec Dzierżoniowskich Prezentacji 
odebrał Smoka Publiczności 2018. W kategorii 
Przedsiębiorstwo Roku zwyciężył Krioesthetic  
Kriocardio, a Debiut Roku trafił do Sensei Sushi  
Restaurant.

Smoki biznesu i smoki publiczności 2018

Smoki - nagrody 
Dzierżoniowskich 
Prezentacji  
- trafiły  
do wystawców 
na sesji Rady 
Miejskiej  
28 maja

Państwo Joanna  
i Wojciech Kwiatkowie  

z synem Kornelem  
odebrali 4 czerwca  
kluczyki do nowego  
auta i odjechali główną  
nagrodą Dzierżoniowskich  
Prezentacji. Mieszkańcy 
Dzierżoniowa kupili dwa 
kupony konkursowe,  
w tym ten najważniejszy  
- zwycięski.  
Gratulujemy!

Nagroda Prezentacji zostaje w Dzierżoniowie

W tym roku 
samochód 

osobowy otrzymali 
właściciele losu o 

numerze 2283
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Pełnienie funkcji rodziny 
wspierającej może być po-
wierzone osobom z bezpo-
średniego, szeroko rozumia-
nego otoczenia dziecka, które 
nie były skazane prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo. Poszukujemy 
rodzin, które bezinteresow-
nie chciałyby pomóc innym 
w poszukiwaniu  rozwiązań 
trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnie-

nia funkcji rodziny wspierają-
cej mogą zgłaszać swoją kan-
dydaturę do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie, 
ul. Złota 8. Po uzyskaniu po-
zytywnej opinii dyrektora 
ośrodka (na podstawie wy-
wiadu przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego) 
z rodziną wspierającą podpi-
sywane są umowy, na podsta-
wie których rodziny wspiera-
jące uprawnione są do zwrotu 

kosztów związanych z udzie-
laniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-
-wychowawcze najczęściej 
związane są z brakiem odpo-
wiednich wzorów wśród naj-
bliższych. Dzięki współpracy z 
rodziną wspierającą osoby ta-
kie mają możliwość poznania 
innego, pozytywnego sposo-
bu funkcjonowania i wyjścia 
z izolacji społecznej. Współ-
praca między rodzinami daje 
niepowtarzalną możliwość 
dzielenia się doświadczeniem 
i ukazywania praktycznych 
metod rozwiązywania proble-
mów. Szukamy osób i rodzin, 
które chcą zaangażować się 
emocjonalnie na rzecz dzieci 

potrzebujących bliskości i po-
zytywnych relacji. 

Zadaniem rodziny wspie-
rającej nie jest wyręczanie, 
lecz aktywna pomoc w prze-
zwyciężeniu trudnych sytuacji  
w rodzinie wspieranej. Pomoc 
może dotyczyć doradztwa  
w stosowaniu określonych 
metod wychowywania dzieci, 
organizacji czasu rodziny, ra-
cjonalnego gospodarowania 
posiadanymi środkami itp.

Pełnienie funkcji rodziny 
wspierającej może stać się 
źródłem satysfakcji dla osób, 
które zechcą poświęcić swój 
czas i energię w celu poprawy 
sytuacji życiowej osób, które 
tego potrzebują.

Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających 
trudności w zakresie opieki i wychowania  

dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy  
z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu 
tych problemów. Kto może wspierać rodziny 
borykające się z trudnościami?

Zostań rodziną wspierającą

Wędką złowić zdrowy świat 

- Celem programu jest 
pomoc młodzieży w roz-
wiązywaniu ich problemów, 
wspieranie w sytuacjach kry-
zysowych w przyjaznych 
warunkach, dostarczenie 
edukacji informacyjnej na te-
mat skutków zachowań ry-
zykownych i umożliwienie 
dokonywania racjonalnych 
wyborów, a także wspiera-
nie działań edukacyjnych  
na rzecz przeciwdziałania 
przemocy domowej wynika-

jącej z problematyki uzależ-
nień – mówi Aneta Grzelka, 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie. 

Podczas spotkań do mło-
dych ludzi trafiać będą infor-
macje o zagrożeniach i skut-
kach picia alkoholu, zażywania 
dopalaczy, zachęcanie do 
porzucenia picia alkoholu, na 
rzecz nowej formy spędzania 
czasu. Zaplanowane są trzy 
4-godzinne wyjazdy nad staw  
w Bratoszowie połączone  

z wędkowaniem i ogniskiem 
w terminach: 1 sierpnia,  
8 sierpnia, 22 sierpnia  
w godz. 12.00 – 16.00

Chcesz zapisać na nie 
dziecko? Skontaktuj się z 
Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Dzierżoniowie pod 

numerem tel.:  74 632 11 29 
wew. 112  lub 883 99 66 12.  
Projekt skierowany jest do 
młodzieży w wieku 8 - 16 
lat, z rodzin z terenu Dzier-
żoniowa. Finansowany jest  
przez Gminę Miejską Dzierżo-
niów. 

Podczas spotkań przy wędce do młodych ludzi trafiać będą 
informacje o zagrożeniach i skutkach używekTo już trzecia edycja programu „Wędką złowić 

świat”. Na wakacyjne wędkowanie zapraszamy 
młodzież w wieku od 8 do 16 lat. Spotkania nad 
stawem to okazja nie tylko do połowów, ale też  
rozmów, integracji i dobrej zabawy.
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Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Zwłaszcza, jeśli spędzacie je w Dzierżoniowie! Specjalnie  
dla was przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno sportowych, rekreacyjnych, jak i kulturalnych.  

To przede wszystkim propozycje darmowe lub takie, za które opłata jest symboliczna.

Wakacyjny rozkład  jazdy – lato  2018

LATO Z KSIĄŻKĄ w Alei 
Bajkowych Gwiazd

Cykl zabaw – głośne czy-
tanie, zabawy animacyjne, 
konkursy, gry zręcznościo-
we w każdy czwartek lipca 
i sierpnia w godz. 12.30 – 
14.00.
Tematy zajęć:
5 lipca  – Słoneczne zabawy
12 lipca – Na pokładzie
19 lipca – Podróże małe  
i duże
26 lipca – Świat w kropki
2 sierpnia – Zabawy z daw-
nych lat
9 sierpnia – Zabawy Ekolud-
ków
16 sierpnia – Morska przy-
goda
23 sierpnia – Leśna przygo-
da
30 sierpnia – Sportowe lato

LATO Z KSIĄŻKĄ 
w Bibliotece Głównej 

w Rynku oraz w Filii przy 
ul. Sikorskiego 2 
(tel. 74 645 61 64)

W lipcu i sierpniu w godzi-
nach otwarcia biblioteki 
(9.00 - 17.00) dzieci będą 
mogły korzystać z boga-
tego zbioru książek oraz  
gier planszowych i kom-
puterowych. Będą mogły  
także spędzić czas na ry-
sowaniu i kolorowaniu.  
W bibliotece dzieci otrzyma-
ją niezbędne pomoce, takie 
jak kredki, papier i koloro-
wanki. 

ALEJA BAJKOWYCH 
GWIAZD 

(tel. 74 645 05 40)

Wakacje:
- codziennie zamki dmu-
chane, catering - hambur-
gery, zapiekanki, lody, po-
pcorn, gofry. W pogodne dni 
dostępne darmowe leżaki  
– opieka Event Junior.
Poniedziałki
Siatkówka plażowa dla każ-
dego – boisko dostępne cały 
dzień.
Wtorki
16.00-17.00 – malowanie 
twarzy z „Pestką” Dzierżo-
niów. Dwie animatorki.
Środy
14.00-16.00 animacje z 
Event Junior i darmowe  
zjeżdżalnie.
Czwartki
12.30-14.00 – Lato z książką  
– zajęcia z M-PBP
16.00-17.30 – bańki mydla-
ne, zabawy taneczne, balo-
nowe zoo z „Pestką”. Dwie 
animatorki.
Piątki 
11.00-13.00 – gry i zabawy 
rekreacyjne z TKKF „Ognisko” 
Dzierżoniów (lipiec).
20.00-21.00 – „Piękni i 
Zdrowi dla Dzierżoniowa”  
- trening interwałowy z in-
struktorem.
Soboty
12.00-13.00 – „Piękni i Zdro-
wi dla Dzierżoniowa” – tre-
ning boksu dla każdego.

10.00-12.00 – zabawy inte-
gracyjne – dzieci i rodzice, 
gry wielkoformatowe, tory 
przeszkód, bule, rzut do celu 
– dwie animatorki.
Niedziele
14.00-17.00 – bloki progra-
mowe – teatrzyki, warsztaty, 
animacje i pokazy.
Weekendy:
Joga na trawie
Boisko do siatkówki plażowej 
Zabawy koszykarskie z B-Ball 
Dzierżoniów.

Dodatkowo:
30 czerwca – Piękni i Zdrowi 
„I Turniej Bokserski Powiatu 
Dzierżoniowskiego”. 
5 lipca – godz. 10.00-14.00 
„Pokolenia razem” -  zabawy 
seniorów z dziećmi orga-
nizuje Dzienny Dom Senior 
Plus.
8 lipca – godz. 14.00-16.00 
„Dzień bezpieczeństwa”, po-
kazy wodne straży pożarnej, 
teatrzyk Wesoła Szkoła.
15 lipca – godz. 14.00-16.00 
teatr Pinokio - przedstawienie 
„Przygody wesołego psuń-
cia” oraz wioska smerfów  
z ogromny smerfem.
22 lipca – godz. 14.00-15.30 
warsztaty kreatywne z „Pest-
ką” Dzierżoniów. 
12 sierpnia – godz. 14.00-
16.00 teatr Pinokio – przed-
stawienie „Kłamstwa Kozy” 

oraz Disco Disney z  Myszką 
Miki.
19 sierpnia – godz. 14.00-
15.30 – sensoplastyka z 
„Pestką” Dzierżoniów. Zaba-
wy z materiałami spożyw-
czymi  dla dzieci.

BASEN ODKRYTY
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie zaprasza 
wszystkich na basen odkry-
ty przy ul. Strumykowej 1.  
Basen zostanie otwarty  
w sobotę 23 czerwca i bę-
dzie czynny w godzinach od 
10.00 do 19.00 przez cały 
okres wakacji. 
Nad bezpieczeństwem 
wszystkich osób korzystają-
cych z kąpieli czuwać będzie 
zespół ratowników. Jakość 
wody znajdującej się w ba-
senie będzie stale kontrolo-
wana.
Do dyspozycji odwiedzają-
cych, oprócz dwóch base-
nów, pozostają także zjeż-
dżalnie, boisko do siatkówki 
plażowej oraz plac zabaw 
dla dzieci. Podobnie jak  
w poprzednim roku Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zapewnia 
możliwość wynajmu leża-
ków na czas przebywania  
na terenie basenu.
Ponadto podczas wakacji  
na basenie będą prowadzo-
ne zajęcia fitness oraz aero-
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Wakacyjny rozkład  jazdy – lato  2018
biku w wodzie.
CENNIK BILETÓW: 
normalny – powyżej 18 lat - 
5 zł,
ulgowy: (dzieci i młodzież 
ucząca się do 25 lat, emeryci 
i renciści) - 3 zł,
dzieci od 3 lat do 7 lat - 1 zł
dzieci do 3 lat (pod opieką) - 
bezpłatnie,
karnet normalny: 10 wejść - 
40 zł,
karnet ulgowy: 10 wejść -  
20 zł,
bilet po godzinie 17 - 1 zł,
wypożyczenie leżaka (za 
dzień) - 3 zł,
bilety dla posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny - 1 zł.

MUZEUM MIEJSKIE 
W DZIERŻONIOWIE
(tel. 74 64 64 661)

4 lipca - wykład z okazji 75. 
rocznicy śmierci Władysława 
Sikorskiego (Tomasz Ligięza).
1 sierpnia - wykład dotyczą-
cy Powstania warszawskiego 
(Janusz Maniecki).
9 sierpnia - wykład z okazji 
154. rocznicy urodzin Ro-
mana Dmowskiego (Henryk 
Matuszczyk).
W każdy wakacyjny wtorek 
przewidziane są lekcje mu-
zealne, m. in. pt.:
- Polskie symbole narodowe,
- Dzierżoniów – poznajemy 
pochodzenie dwóch nazw 
miasta i niezwykłe osiągnię-
cia ks. Jana Dzierżona,
- Diora. Historia potentata 

elektroniki,
- Geneza ewangelickiego 
kościoła Braci Morawskich 
na przykładzie osiedla Gna-
denfrei w Piławie Górnej.
 

DZIERŻONIOWSKI 
OŚRODEK KULTURY 
(tel. 74 64 64 660)

Lato z Pegazem
7 sierpnia - warsztaty robie-
nia świec parafinowych. 
Warsztaty podczas których 
uczestnicy samodzielnie 
stworzą dekoracyjne parafi-
nowe świece.
Dzieci  samodzielnie zdecy-
dują o wyborze koloru, za-
pachu, dodatków i dekora-
cji swoich świec. Będą to w 

pełni autorskie dzieła, które 
po zakończeniu warsztatów 
staną się własnością uczest-
ników.
godz. 11.00 – 12.00  I grupa 
(20 osób)
godz. 12.00 - 13.00  II grupa 
(20 osób)
godz. 13.00 – 14.00 III grupa 
(20 osób)
Miejsce: sala plastyczna lub 
sala nr 3
10 sierpnia - blok zabaw ani-
macyjnych „Piracka przygo-
da”, park koło DOK-u.
Program o tematyce pirac-
kiej przeniesie uczestników 
zabawy w świat morskich 
przygód. Wszyscy staną się 
kamratami z jednego okrętu. 
Na początku imprezy anima-
torzy odczytają list z butelki, 

w którym będą ukryte wska-
zówki na temat skarbu. Po 
przejściu wielu prób i odna-
lezieniu Skrzyni Pirata każde 
dziecko otrzyma wielką pie-
częć z flagą piracką oraz pa-
miątkowy kamień szczęścia .
W programie rozgrzewka pi-
racka, poszukiwanie skarbu, 
zabawy i tańce z papugą, 
zawieszanie flagi pirackiej 
na maszcie, zabawy z lina-
mi, tańce pirackie, zabawa 
z ośmiornicą, nurkowanie 
na rafie, łapanie koła ratun-
kowego, wylewanie wody 
za burtę, sztorm z chustą 
animacyjną, gra w plażową 
i wodną piłkę, latająca sa-
kiewka, zabawy z tunelami i 
matami animacyjnymi, po-
kaz baniek mydlanych, walka 
na balonowe szpady, miano-
wanie dzieci na piratów i po-
dział skarbu ze Skrzyni Pirata, 
godz.11.00-13.00.
14 sierpnia - warsztaty eko-
logiczne, sala Pegaz lub sala 
nr 3.
W programie warsztatów 
biżuteria recyklingowa, 
broszki breloki, godz. 11.00- 
13.00. 
21 sierpnia - spektakl pacyn-
kowy „Bajka o czerwonym 
kapturku”, godz. 11.00, sala 
Pegaz.
Co wiemy o Czerwonym 
Kapturku? Przecież to naj-
bardziej znana bajka na świe-
cie!
A jednak: dlaczego Mama 
zdecydowała się puścić 

dziewczynkę samą do lasu?
Albo: dlaczego Kapturek roz-
mawiał z Wilkiem, mimo, że 
Mama zabroniła rozmawiać 
z nieznajomymi? Czy wresz-
cie: dlaczego Wilk ma takie 
wielkie oczy? Odpowiedzi na 
te i inne pytania we wspania-
łej, zupełniej nowej adaptacji 
tej bajki. Spektakl grany w 
konwencji pacynkowego te-
atru jednego aktora jest za-
razem pokazem mistrzow-
skim sztuki lalkarskiej.

ORGANIZACJE POZARZĄ-
DOWE – PÓŁKOLONIE

- Półkolonia z wycieczka-
mi realizowana przez  Polski 
Czerwony Krzyż w terminie 
od 9 do 20 lipca 2018 r. w 
godzinach od 9.00 do 15.00. 
W programie 6 wycieczek, 
zajęcia sportowe, quizy i za-
bawy. Szczegóły w biurze 
PCK przy ul. Pocztowej 6, tel. 
74 831 35 35. 
- Półkolonia z zajęciami re-
kreacyjnymi realizowana 
przez Stowarzyszenie Arte-
-Fit w terminie od 9 do 13 
lipca 2018 r. Półkolonia po-
lega na udziale dzieci w tre-
ningach gimnastycznych. 
Zajęcia odbywały się będą 
we Wrocławiu w Sali Akro-
-Smyk pod okiem wykwali-
fikowanej kadry. Organizator 
zapewnia dojazd do Wrocła-
wia.  Szczegóły na stronie 
internetowej http://www.ar-
tefit.pl/  
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Pierwszy spacer z przy-
stankiem przy każdym od-
lewie niósł ze sobą wiele 
wspomnień, a rozmowom o 
czasach świetności Diory nie 
było końca. Odcięcie balona 
z kolejnym numerem przy 
każdym z radioodbiorników 
i odczytanie jego krótkiej 
historii było symbolicznym 
otwarciem poszczególnych 
punktów na trasie. Wszyst-

kie modele oznaczone są 
tabliczkami informacyjnymi, 
łatwo więc można je zidenty-
fikować. 

Wykonanie odlewów ra-
dioodbiorników produkowa-
nych niegdyś przez Diorę jest 
ostatnim etapem projektu re-
alizowanego wspólnie z cze-
skim Lanškroun pod nazwą 
„DIORA - TESLA - polsko-
-czeska historia elektrotech-

niki”, w ramach którego w 
naszym mieście partnerskim 
otwarto trasę z odlewami 
elementów produkowanych 
przez czeską Teslę. Do dys-
pozycji turystów są mapki 
obu szlaków.

Całkowita wartość projek-

tu wyniosła 151.218,00 zł, z 
czego wkład własny wyniósł 
15.121,80 zł, dofinansowa-
nie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
128.535,30 zł, a dofinanso-
wanie z budżetu państwa 
7.560,90 zł.

Od 5 maja zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta, 
mogą przechadzać się nową trasą turystyczną 

powstałą w ramach projektu  - „DIORA - TESLA - 
polsko-czeska historia elektrotechniki”. Uroczystego 
otwarcia wraz z burmistrzem dokonali byli pracownicy 
Diory, goście z partnerskiego miasta w Czechach – 
Lanškroun i przybyli na otwarcie mieszkańcy. 

DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki

Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski otwiera Trakt Diory

Dzierżoniów i Lan-
skroun, które podpisa-
ły umowę partnerską w 
1999 roku, łączy wspólna 
historia związana z pro-
dukcją radioodbiorników. 
Ideą projektu „Diora-Tesla 
– polsko-czeska historia 
elektrotechniki” jest roz-
powszechnienie wiedzy  
o niej obu miastach.  
Na ich terenie powstały 
trasy turystyczne zwią-
zane z historią elek-
trotechniki – „DIORA”  
w Dzierżoniowie i „TESLA”  
w Lanškroun.

1. EWA, 1969 r.
Odbiornik turystyczno-

-samochodowy. Jeden  
z pierwszych w Polsce ra-
dioodbiorników przenośnych 
z zakresem UKF. Od same-
go początku „Ewa” cieszy-
ła się tak dużym popytem,  
że sprzedawano ją spod  
lady. W 1971 r. uznana za je-

den z najlepszych produk-
tów rynkowych. Jej kolejne 
modyfikacje wyszły w 1972  
i 1974 r.

2. PROMYK, 1957 r.
To unowocześniona 

wersja „Pioniera”, w której 
m.in. zmieniono skalę ze-
garową na poziomą. Całość 
montowano w bakelitowej 
skrzynce. W 1958 r. powstał 
„Promyk 20402”, który był 
najdłużej produkowanym w 
Polsce radioodbiornikiem 
na lampach uniwersalnych  
(do 1968 r.).

W 1958 r. cena „Promyka” 
wynosiła 810 zł.

3. DML-301, 1970 r.
Pierwszy z licznej rodziny 

radioodbiorników, których 
powstało aż 7 modeli. Różniły 
się m.in. maskownicą głośni-
ka, kolorem skali i wbudowa-
nym gramofonem. Do 1973 
r. wyprodukowano łącznie 
65.466 sztuk.

4. PIONIER U3, 1952 r.
Odbiornik lampowy pro-

dukowany przez „Diorę” w 
dwóch rodzajach drewnia-
nych skrzynek. W takich sa-
mych montowano także „Ma-
zura”. Litera „U” przy nazwie 
oznacza odbiornik uniwer-
salny, przystosowany do sieci 
prądu stałego i zmiennego. W 
tamtym czasie istniały jesz-
cze w Polsce regiony zasilane 
wyłącznie sieci prądu stałe-
go. Produkcję zakończono w 
1956 r.

5. RAMONA, 1961 r.
Powstała według pomysłu 

Jana Kowalczyka, absolwenta 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu. Podczas Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich 
w 1961 r. uznana za najbar-
dziej efektowny model pol-
skiej kolekcji. Produkowana 
w czterech odmianach była 
przedmiotem eksportu m.in. 
do Wielkiej Brytanii i Kanady. 

Przez swój niekonwencjonal-
ny kształt nazywana potocz-
nie „świnką”. Do 1965 r. wy-
produkowano 44.456 sztuk.

6. RYTM, 1966 r.
Jeden z pierwszych do-

mowych odbiorników tranzy-
storowych produkowanych w 
„Diorze”. Ciekawy wzorniczo, 
montowany w obudowie z 
tworzywa sztucznego w kil-
ku wersjach kolorystycznych. 
Występował także pod nazwą 
„Rytmus”. Zasilany dwiema 
płaskimi bateriami o napięciu 
4,5 V.

7. SONATINA, 1957 r.
Była ulepszoną wersją 

„Promyka”, w której obrotowy 
przełącznik zakresów zmie-
niono na klawiszowy. Pro-
dukowana w politurowanej 
drewnianej skrzynce ozdo-
bionej jasną wkładką z mela-
miny, co nadawało jej niepo-
wtarzalny wygląd. Możliwość 
zasilania z sieci prądu stałego 
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zmiennego. W ciągu 6 lat wy-
produkowano blisko 200 tys. 
sztuk. Jej cena w 1957 r. wy-
nosiła 1250 zł.

8. PODHALE, 1957 r.
Jeden z największych i 

najcięższych aparatów ra-
diowych produkowanych w 
„Diorze”. Przez zastosowanie 
superreakcyjnej przystaw-
ki „Podhale” było pierwszym 

radioodbiornikiem w Polsce 
z zakresem fal ultrakrótkich. 
Odbiornik posiadał sied-
mioklawiszowy przełącznik 
zakresów, w tym m.in. po-
dwójne fale średnie i krótkie 
oraz dodatkowy klawisz stacji 
lokalnej. Prócz tego włącznik

gramofonu i wyłącznik 
odbiornika. Dostrajanie sta-
cji odbywało się za pomocą 
magicznego oka.

9. POLONEZ, 1955 r.
Jeden z kamieni milowych 

w historii „Diory”. Pierwszy 
powojenny radioodbiornik z 
gramofonem elektrycznym 
typu GE-53 produkowany w 

łódzkiej „Fonice”. Odbiornik 
wytwarzano w dwóch wer-
sjach: „Polonez I” w latach 
1955-1957 w liczbie ok. 4.970 
sztuk i „Polonez II” z napi-
sem „Radiola” na skali w la-
tach 1956-1958 w liczbie ok. 
19.500 sztuk.

10. KOS, 1960 r.
Kamień milowy w rozwo-

ju „Diory”. Mały odbiornik w 
futurystycznej obudowie z 

tworzywa sztucznego wy-
twarzanego w różnych ko-
lorach. Pierwszy produkt 
„Diory”, w którym zrezygno-
wano z montażu na szkiele-
cie metalowym, wprowadza-
jąc technologię montażu na 
płytce drukowanej. Po dwóch 
latach wycofany z produkcji. 
W 1961 r. kosztował 850 zł.
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Program „Dobry start” 
przewiduje, że 300 zł wy-
prawki nie przysługuje, je-
śli dziecko odbywa roczne 
przygotowanie przedszkolne  
(w zerówce bądź w przed-
szkolu). Tym samym, do-
piero gdy zacznie naukę w 
szkole podstawowej, możli-
we będzie uzyskanie takiego 
wsparcia.

Od 1 lipca wnioski o 300 
plus mogą być przyjmowa-
ne wyłącznie przez inter-
net. Drogą tradycyjną bę-
dzie można składać wnioski  
od 1 sierpnia w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej 
(ul. Złota 8). W obu przy-
padkach termin składania 
wniosków będzie upływał  
30 listopada.

Świadczenia mają zostać 
wypłacone w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wy-
pełnionymi dokumentami. 

Przepisy określają, jakie 
elementy znajdą się w for-
mularzu. Poza danymi do-
tyczącymi rodzica i dzieci, 
na które będzie przyznane 
świadczenie, ma być w nim 
oświadczenie o uczęszczaniu 
dziecka do szkoły, o ewentu-
alnym posiadaniu przez niego 
orzeczenia o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności oraz informa-
cje o przebywaniu członków 
rodziny za granicą.

Co do zasady poza wnio-
skiem rodzic nie będzie mu-
siał składać żadnych dodat-

kowych dokumentów, bo  
w jego treści znajdą się in-
formacje pozwalające gminie  
na ustalenie prawa do świad-
czenia na wyprawkę. Niemniej 
w indywidualnej sprawie,  
gdy pojawią się wątpliwości 
co do jego przyznania, ta-
kie dodatkowe oświadczenia 
mogą okazać się potrzebne.

Nowa forma wsparcia 
rodzin, tak samo jak świad-
czenie wychowawcze czy 
rodzinne, będzie objęta 

przepisami UE o koordyna-
cji systemów zabezpiecze-
nia społecznego. W praktyce 
oznacza to, że jeśli we wnio-
sku znajdzie się informacja 
o tym, że jeden z rodziców 
przebywa lub pracuje w in-
nym unijnym kraju, samorząd 
przekaże go do urzędu woje-
wódzkiego. Jego pracownicy 
zaś ustalą, czy w tej sprawie 
zachodzi koordynacja i czy 
rodzic może otrzymać świad-
czenie w gminie.

Wraz z nadejściem lipca można składać wnioski  
o 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów.  

300 Plus przysługiwać będzie każdemu dziecku  
do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny.  
Wyprawkę otrzymają też osoby, które ukończyły  
18. rok życia pod warunkiem, że będą kontynuować 
naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem 
życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 lat. 
Uczniowie niepełnosprawni będą mogli korzystać  
ze świadczenia do 24. roku życia.

Dobry start – 300 zł na wyprawki szkolne
Uczniowie otrzymają po 300 zł na szkolne wyprawki

Świadczenie wychowaw-
cze z rządowego programu 
„Rodzina 500+” nie jest przy-
znawane bezterminowo. Pra-
wo do tego świadczenia jest 
ustalane na okres roku – od 1 
października danego roku do 
30 września kolejnego roku. 
W praktyce oznacza to ko-
nieczność składania wniosku 
o świadczenie 500+ na nowy 
okres świadczeniowy.

Jednocześnie gorąco za-
chęcamy do składania wnio-
sków o 500+ na nowy okres 

świadczeniowy w wersji 
elektronicznej już od 1 lipca, 
a od 1 sierpnia także w wersji 
papierowej. Złożenie kom-
pletnego i prawidłowo wy-
pełnionego wniosku w sierp-
niu daje gwarancję ciągłości 
otrzymywania świadczenia. 
W praktyce oznacza to, że 
przyznanie świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata 
przyznanego świadczenia 
za październik nastąpi do 31 
października tego roku.

Nie przewiduje się zmian w zakresie ubiegania się 
przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. 

Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W 
nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać 
dotychczasowe zasady, a termin składania wniosków 
na każdy kolejny okres świadczeniowy został 
wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków 
składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca. 

Warunki przyznawania 
500+ bez zmian

Miesięczna wysokość do-
chodu na osobę w rodzinie 
ucznia (kryterium docho-
dowe na osobę w rodzinie) 
uprawniająca do ubiega-
nia się o stypendium szkol-
ne nie może być większa 
niż kwota, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej.  
W 2018 roku wynosi ona  
514 zł. Do ustalenia dochodu 
uwzględniany jest dochód 
rodziny z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku. 

We wrześniu rusza nabór wniosków  
o przyznanie stypendiów szkolnych  

na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy  
składać do 15 września 2018 r. w siedzibie  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Dla kogo 
stypendia szkolne?



13

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Do mieszkańców, którzy 
przy współpracy z dzierżo-
niowskim urzędem złożyli 
wnioski o dofinansowanie, 
dostarczane są właśnie de-
cyzje o przyznaniu grantu. 
Wysokość dofinansowa-
nia w tym projekcie wynosi  
aż 85% kosztów kwalifiko-
wanych. Dofinansowaniem  
w Dzierżoniowie objęte zo-
stały wszystkie poprawnie 
złożone wnioski. Łączna moc 
instalacji, które powstaną  
w naszym mieście, wyniesie 
206,7 kW.  

Granty na montaż insta-
lacji fotowoltaicznych przy-
zwane są w ramach projektu 
partnerskiego „Regionalny 
Program Energetyki Prosu-
menckiej – mikroinstalacje 
fotowoltaiczne w budynkach 

jednorodzinnych na terenie 
wybranych gmin Dolnego 
Śląska”.

Fotowoltaika, a właści-

wie panele fotowoltaicz-
ne, zamieniają energię pro-
mieniowania słonecznego  
w energię elektryczną. Ze-
staw fotowoltaiczny przy-
łączamy do aktualnej insta-
lacji elektrycznej budynku. 
Mamy po prostu tańszy 
prąd w naszych gniazdkach.  
Ze względu na niższą cenę 

prądu można wykorzystać  
go do ogrzewania wody  
i domu. Uzyskaną energię 
elektryczną można zużywać  
na bieżąco, magazyno-
wać lub odsyłać nad-
wyżkę do elektrowni  
- w zależności od rodzaju  
instalacji fotowoltaicznej.

1 mln 226 tys. zł trafi niebawem do mieszkańców 
Dzierżoniowa. Unijne środki zostaną przeznaczone 

na montaż instalacji fotowoltaicznych. W najbliższych 
miesiącach 35 rodzin będzie już mogło korzystać  
z prądu wytwarzanego przez promienie słoneczne.

Fotowoltaika wkroczyła do Dzierżoniowa

Kluczowa dla dalszego 
rozwoju Dzierżoniowa dro-
ga zacznie się rondem, któ-
re powstanie na wjeździe od 
strony Świdnicy i zakończy 
rondem na drodze do Pie-
szyc. Już pierwszy etap (pla-
nowany koniec prac to czer-
wiec 2019) wiele zmieni w 
komunikacji tranzytowej i w 
samym mieście. 

W ramach pierwszej czę-
ści zadania powstanie 3,1 km 
drogi, wzdłuż której przewi-
dziano drogę serwisową dla 
obsługi terenów przyległych 
oraz obsługi i konserwacji 
sieci kanalizacyjnej.

Estakada nad ul. Brzego-
wą, rzeką Piławą oraz ulicą 

Nowowiejską będzie miała 
długość 115 metrów, wiadukt 
nad torami 57 metrów.

Powstanie obwodnicy wy-
eliminuje ruch tranzytowy 
przez Dzierżoniów, wpłynie 
na zmniejszenie poziomu 
emisji spalin, poprawi bez-
pieczeństwo i warunki prze-
jazdu na drogach w samym 
mieście. Dodatkowe korzyści 
z tej inwestycji mają wymiar 
gospodarczy. Lepszy dojazd 
pozwoli na uruchomienie 
nowych terenów inwestycyj-
nych w sąsiedztwie obwod-
nicy i podniesie atrakcyjność 
terenów inwestycyjnych mia-
sta.

Estakada i wiadukt nad ulicą Brzegową, 
Nowowiejską, rzeką i torami to technologicznie 

najtrudniejszy moment budowy powstającej już 
obwodnicy Dzierżoniowa. Te prace widoczne są gołym 
okiem. Wytyczony jest już także niemal cały przebieg 
pierwszego etapu obwodnicy.

Droga, która mocno zmieni 
Dzierżoniów
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2 lipca- 24 sierpnia 
Wystawa - Polskie stroje 
ludowe – Biblioteka Główna, 
Rynek.
8 sierpnia, godz. 16.00 
Z cyklu „Ludzie z pasją” 
- Maciej Kuchta „Jak nie-
widomy widzi i pracuje 
na komputerze” - Filia, ul. 
Sikorskiego 2.
27 sierpnia - 28 września 
Wystawa towarzysząca 
Narodowemu Czytaniu 
- Przedwiośnie Stefana 
Żeromskiego – Biblioteka 
Główna, Rynek.
5 września, 
godz. 16.30 -17.30
Zajęcia dla dzieci w  Biblio-
tece Malucha (obowiązują 
zapisy) - Biblioteka Główna, 
Rynek.
6 września, 
godz. 11.00 – 13.00
 Narodowe Czytanie – 
„To dopiero przedwiośnie 
nasze…” - impreza przygoto-
wana we współpracy z I LO  
im. Jędrzeja Śniadeckiego – 
Biblioteka Główna, Rynek.
6 września, godz. 16.00 
Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Dzierżo-
niowie, Rynek 2. Spotkanie 
autorskie z Krystyną Patrzy-
kąt. Temat spotkania „Miej-
sca, ludzie, zdarzenia – dziś 
emocje, jutro historia” Spo-
tkanie dofinansowane przez 
Powiat Dzierżoniowski – 
projekt „Świat sztuki”.
7 września, 
godz. 16.00 – 17.00
Spotkanie Klubu Książki i Ilu-
stracji (obowiązują zapisy)  
- Biblioteka Główna, Rynek.
9 września, godz. 15.00
Europejskie Dni Dziedzictwa 
„Niepodległa dla wszyst-
kich” – Muzeum Miejskie.
Podczas spotkania odbędą 
się rozmowy i wywiady  
z potomkami żołnierzy wal-
czących o niepodległość.
12 września, godz. 16.30
Spotkanie z cyklu „Ludzie 
z pasją” - Marcin Armań-
ski „Muzyka w szkatule 
zamknięta, słów kilka o budo-
wie instrumentów” – Filia,  
ul. Sikorskiego 2.

POLECAMY

Został zbudowany i był 
prowadzony do II wojny 
światowej przez członków 
rodziny Hilbert. W latach 
trzydziestych XX wieku roz-

budowano go i znacznie  
unowocześniono. Wyposa-
żony został w napęd elek-
tryczny. Należy do najwięk-
szych tego typu na Dolnym 

Śląsku. Bez modernizacji i 
istotnych zmian w wyposaże-
niu pracował do końca 2016 
roku. Zachował się w pełni 
kompletny, obrazujący po-
ziom rozwoju techniki mły-
narskiej z lat trzydziestych XX 
wieku. W ramach Działalno-
ści Fundacji Ochrony Dzie-
dzictwa Przemysłowego na 
Śląsku, młyn zostanie prze-
kształcony w Muzeum Mły-
narstwa.

Zwiedzanie odbywa się  
z byłymi pracownikami mły-
na w godzinach od 10.00  
do 17.00.

Kontakt:
tel.: +48 74 63 74 330
kom.: +48 692 407 401

W Dzierżoniowie zainaugurował swoją działalność 
turystyczną Młyn Hilberta - obiekt powstały  

w latach 40. XIX wieku w oparciu o wykorzystanie 
energii wodnej. Jest już dostępny dla odwiedzających.

Młyn Hilberta otwarty dla turystów

Do tej grupy zaliczają 
się  Rozalia i Adam Ostrow-
scy, Halina i Wincenty Woź-
niakowie oraz Janina i Jan 
Zarzyccy, którzy święto-
wali lub są bardzo blisko 
jubileuszu sześćdziesię-
ciolecia pożycia małżeń-
skiego. Szanowni jubilacji 
otrzymali podczas niedziel-
nej uroczystości specjalne  
gratulacje od mieszkańców 
złożone przez burmistrza 
Dzierżoniowa Dariusza Ku-
charskiego.

Mieszkańcy Dzierżoniowa 
wyróżnieni Medalem Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie:
 Zofia Czesław Lodzińscy,
 Maria i Jan Ćwiekowie,

 Genowefa i Lesław Figa-
sowie,

 Władysława i Czesław Ma-
gierowie,

 Anna i Tadeusz Wójciako-
wie,

 Maria i Jan Góreccy,
 Wiesława i Mieczysław 

Turkowie,
 Teresa i Zdzisław Wieczor-

kowie,
 Kazimiera i Jan Dzwola-

kowie,
 Krystyna i Zygmunt Sawic-

cy,
 Zofia i Eugeniusz Mruko-

wie,
 Czesława i Czesław Kuli-

kowie,
 Halina i Zygmunt Wojtko-

wiakowie,
 Jolanta i Kazimierz Stan-

kowie,
 Barbara i Stanisław Chlipa-

łowie,
 Maria i Lech Karpińscy,
 Jolanta i Tadeusz Wąsiń-

scy,
 Anna i Władysław Laszkie-

wiczowie.
Urząd Miasta w Dzierżo-

niowie posiada informacje o 
mieszkańcach obchodzących 
jubileusz tylko w przypad-
kach, kiedy związek małżeń-
ski zawarty był w tutejszym 
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wszystkie pary małżeń-
skie, które przeżyły razem 
50 lat i chciałyby otrzymać 
nadawany przez Prezydenta 
RP medal, a brały ślub poza 
Dzierżoniowem, proszone są 
o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, tel. 74 645 08 44.

Potrafili spędzić razem pięćdziesiąt lat.  
Pary mieszkańców, które przeżyły w związku 

ponad pół wieku odebrały w niedzielę nadane 
przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wśród nas są także osoby, które żyją  
w związku małżeńskim znacznie dłużej.

Złote Gody mieszkańców Dzierżoniowa

Poznaj proces powstawania mąki - odwiedź Młyn Hilberta
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W ramach programu rzą-
dowego „Aktywna tablica”  
w Szkole Podstawowej nr 1  
w Dzierżoniowie  odbył się 
cykl lekcji otwartych z wy-
korzystaniem nowoczesnych 
technologii. W zajęciach,  
w roli obserwatorów uczest-
niczyli rodzice i nauczyciele  
wszystkich szkół podstawo-
wych w mieście. 

Lekcje poprowadzili na-
uczyciele - liderzy TiK w po-
szczególnych zespołach 
przedmiotowych: Michał 
Kutarba, Dorota Malinowska, 
Anna Jukin, Teresa Popiel  
i Marta Strzelczyk oraz Edyta 
Kobryń.

Do szkolnych pracowni  

SP 1 trafiły również nowe 
komputery, które przekazane 
zostały przez prezesa zarzą-
du firmy Aldec-ADT, Dagma-
rę Hajduk. Dzięki otrzyma-
nemu sprzętowi uczniowie 

będą mogli w lepszy sposób 
wykorzystywać swoje zdol-
ności. 

Szkoła współpracuje rów-
nież z firmą Henkel Cere-
sit, dzięki czemu udało się 
pozyskać 18.000 złotych  
na zakup sprzętu dydaktycz-
nego do pracowni fizycznych. 

W ramach współpracy 
szkoła przystąpiła również 
do projektu edukacyjnego 
dla dzieci – „Świat młodych 
badaczy” skierowanego do 
uczniów  3 i 4 klas szkół pod-
stawowych. Jest to  polska 
odsłona  międzynarodowe-
go programu – Forscherwelt, 
który realizowany jest już 
między innymi w Niemczech, 
Rosji, Turcji czy Włoszech.

Tablica multimedialna, nowe komputery,  
nowoczesne wyposażenie pracowni  

przedmiotowych – to tylko niektóre nowości  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie.

Nowe technologie, nowe możliwości 

O potrzebie większej inte-
gracji mieszkańców z osoba-
mi borykającymi się z niepeł-
nosprawnościami najlepiej 
świadczy frekwencja. Pomi-

mo wielu wydarzeń, które  
26 maja odbywały się  
w ramach Dni Dzierżonio-
wa, przy u. Nowowiejskiej 88  
czas spędzało wspólnie  

ponad 250 osób.
- Dzień Sąsiada to forma 

spotkania integracyjnego, 
zorganizowanego w ramach 
projektu „Piękno jest wśród 
nas”. Możliwe to było dzięki 
środkom miasta i dofinanso-
waniu z Ministerstwa Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecz-
nej. Za pomoc w organizacji  
tego wydarzenia dziękuję 
wolontariuszom, współor-
ganizatorom i uczestnikom 
naszych zajęć. Tak jak zapo-
wiadaliśmy rok temu, „Dzień 
sąsiada” staje wydarzaniem 
cyklicznym – mówi kierownik 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dzierżoniowie 
Agnieszka Petruk-Mika.

Dzień Sąsiada odbył się już po raz drugi  
na ul. Nowowiejskiej. To było spotkanie wyjątkowe 

i cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Oprócz aktywnego spędzenia wolnego czasu miało 
także nieocenioną wartość terapeutyczną.

Sąsiedzka integracja na Nowowiejskiej

Dzień Sąsiada to już majowa tradycja na Nowowiejskiej

13 września, godz. 16.00 
Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury. Temat spotkania: 
„Pokrewieństwa wyobraźni: 
Tadeusz Nowak- Marc 
Chagall”  - wykład Jolanty 
Manieckiej.   
14 września
Dzień Kropki w Dziale 
Dziecięco-Młodzieżowym 
(zagadki, malowanki) - 
Biblioteka Główna, Rynek.
Wystawa czasowa 
„Niepodległa” 
Wystawa czasowa „Niepod-
legła” prezentuje eksponaty 
pamiętające czasy walk  
o niepodległość, wśród 
których można zoba-
czyć bogaty zbiór szabli, 
odznak, banknotów i monet  
a także fotografie, doku-
menty, książki, prasę i pocz-
tówki. Wątki patriotyczne 
przedstawione są poprzez 
ukazanie działalności orga-
nizacji paramilitarnych, sto-
warzyszeń i organizacji. 
Na ekspozycji nie zabrakło 
sztuki w stylu Art Deco – 
stylu, który stał się symbo-
lem nowej państwowości. 
Wśród eksponatów znajduje 
się m.in. malarstwo Zbi-
gniewa Pronaszko, znane na 
całym świecie wyroby z Huty 
Szkła „Niemen” oraz ręcznie 
wytwarzana porcelana z 
Fabryki Porcelany w Ćmie-
lowie. Wystawę uzupełniają 
tablice udostępnione przez 
wrocławski oddział IPN, pre-
zentujące utworzoną przez 
Józefa Piłsudskiego, Pierw-
szą Kompanię Kadrową. 
Wystawa realizowana jest  
w ramach obchodów stule-
cia odzyskania niepodległo-
ści.
20 września, godz. 16.00 
Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury. Temat spotkania: 
„Z historii sztuki witrażo-
wej”- wykład Agnieszki Goli 
z Muzeum Architektury we 
Wrocławiu. 
27 września , godz. 16.00 
Dzierżoniowski Ośrodek 
Kultury. „Dieta, diecie nie-
równa”. wykład dietetyczki  
– Martyny Szymańskiej. 

POLECAMY

Cykl lekcji otwartych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.

Szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego
dla dzieci – „Świat młodych badaczy”  
skierowanego do uczniów 3 i 4 klas.
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Start w Łodzi to nie tylko 
Mistrzostwa Polski. To walka 
o prawo startu w Mistrzo-
stwach Europy na dystansie 
50 m stylem dowolnym. Pa-
weł Juraszek już w startach 
eliminacyjnych ustanowił 
rekord Polski, zdobywając  

pierwsze miejsce w elimina-
cjach. Finał był niestety de-
likatnie wolniejszy, ale złoto 
zostało obronione.

Wynik 21.73 pozwolił Paw-
łowi Juraszkowi na zdobycie 
przepustki do Glasgow i start 
w Mistrzostwach Europy.

Łódź znowu okazała się szczęśliwa dla Pawła 
Juraszka. Pływak MKS Dziewiątka Dzierżoniów 

obronił złoto podczas Letnich Mistrzostw Polski. To 
jednak nie koniec sukcesów podopiecznego Andrzeja 
Wojtala.

Złoto, rekord Polski i przepustka do ME dla Juraszka

Pywak z Dzierżoniowa ustanowił kolejny rekord kraju

Podczas zawodów Sylwia 
dotarła do strefy walk o me-
dale, lecz w pojedynku o brą-
zowy medal musiała uznać 
wyższość reprezentantki Ro-
sji i zakończyła turniej na V 
miejscu.

- Jechałam na te zawo-
dy z myślą o zdobyciu upra-
gnionego medalu. Niestety, 
w ostatnim pojedynku walka 
nie potoczyła się po mo-
jej myśli i uplasowałam się 
tuż za podium.  Chciałabym 
podziękować trenerowi Re-
prezentacji Władysławowi 

Olejnikowi oraz mojemu 
trenerowi klubowemu Nor-
bertowi Warchołowi za przy-
gotowanie mnie do tych za-
wodów. Chciałabym również 
podziękować miastu Dzier-
żoniów za pomoc w przy-
gotowaniach do mistrzostw 
oraz codziennych treningach 
– mówi Martyka.

Teraz czas na krótki odpo-
czynek, a po nim przygoto-
wania do Mistrzostw Świata, 
które odbędą się na początku 
lipca w Zagrzebiu.

Wśród powołanych reprezentantek Polski na Mis-
trzostwa Europy Kadetek  i Kadetów w Zapasach 

w Skopje była Sylwia Martyka, zawodniczka MULKS 
JUNIOR Dzierżoniów. Mistrzostwa nie przyniosły naszej  
zawodniczce upragnionego medalu, ale dały wysoką 
lokatę i cenne doświadczenie.

Sylwia Martyka 
piąta w Europie

W Pucharze Polski Służb 
Mundurowych rywalizowano 
w 7 kategoriach wagowych. 
Ponadto zawodnicy zdo-
bywali także punkty do kla-
syfikacji drużynowej. W XIV 
Otwartych Mistrzostwach 
Dzierżoniowa konkurowano 
w 8 kategoriach wagowych 
(do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 
kg, do 90 kg, do 100 kg, do 
110 kg, do 125 kg oraz po-
wyżej 125 kg) oraz 5 OPEN 
(Kobiety, Młodzik, Junior, Se-
nior, Weteran). W kategoriach 
OPEN o zwycięstwie decy-
dowały punkty liczone we-
dług formuły Wilks’a.   

 Jako pierwsze do rywa-
lizacji przystąpiły panie w 
kategorii OPEN. Następnie 
wraz z kolejnymi kategoria-
mi wagowymi rosły ciężary 
podnoszone przez zawod-

ników. Kibice, którzy przy-
byli obserwować zmagania 
uczestników, byli świadka-
mi wielokrotnego bicia do-
tychczasowego rekordu 
Mistrzostw Dzierżoniowa 
wynoszącego 250 kg. Naj-
pierw w kategorii do 110 kg 
Andrzej Kocyła podniósł 
sztangę o wadze 252,5 kg,  
a następnie 257,5 kg.

Następnie w kategorii po-
wyżej 125 kg Marcin Karkula 
wyrównał ten wynik, a w ko-
lejnej próbie pobił go wyci-
skając sztangę o wadze 262,5 
kg. W ostatniej swojej próbie 
Marcin Karkula walczył jesz-
cze z ciężarem 270 kg, jednak 
podejście to było nieudane.

Szczegółowe wyniki znaj-
dują się na stronie www.ho-
telosir.pl

265,5 kg - tyle wynisi nowy rekord Dzierżoniowa  
w wyciskaniu sztangi leżąc. Należy do Marcina 

Karkuli. Połączone imprezy - Puchar Polski Służb  
Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc  
oraz XIV Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa  
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn i Kobiet  
- ściągnęły najsilniejszych.

Siłacze pobili rekord 

262,5 kg  
- to nowy rekord 
Dzierżoniowa 
w wyciskaniu 
sztangi leżąc

Zapaśniczka dzierżoniowskiego Juniora, Sylwia Martyka 
(na zdjęciu w środku) wywalczyła piąte miejsce podczas 
Mistrzostw Europy


