
W listopadzie zmienił 
się rozkład jazdy 
autobusów komunikacji 
miejskiej. 

Obejmujące wszystkie 
linie zmiany w częstotliwo-
ści kursów oraz przebiegu 
poszczególnych tras wyni-
kają z przeprowadzonego na 
początku lata badania efek-
tywności i płynności komu-
nikacji autobusowej na te-
renie powiatu. Informacje o 
nowych rozkładach dostęp-
ne są w biurze bielawskiego 

Zakładu Komunikacji Miej-
skiej koordynującego funk-
cjonowanie lokalnych prze-
wozów. Tam również mogą 
Państwo zgłaszać swoje 
uwagi i propozycje związane 
z nowym rozkładem jazdy. 
ZKM Bielawa mieści się w 
bielawskim Urzędzie Mia-
sta, przy ul. Piastowskiej 1, 
tel. 74 8328777, 74 8328702, 
zkm@um.bielawa.pl. Nowy 
rozkład jazdy będzie wywie-
szony na przystankach od 31 
października. 

Inaczej miejską 
komunikacją  

Zmiany kursów autobusów w Dzierżoniowie

Lincoln Electric Bester Sp. z 
o.o. otworzył w czwartek (20 
października) nowy zakład pracy 
na terenie dzierżoniowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Dzięki tej inwestycji, Dzierżoniów 
stał się trzecim co do wielkości produ-
centem Lincolna w Europie. 

- W imieniu mieszkańców życzę, by 
w kolejnych latach odnosili Państwo 
ekonomiczne oraz społeczne sukcesy, 
co z pewnością będzie pozytywnie 
oddziaływać na gospodarkę Dzier-
żoniowa – mówił burmistrz Dzierżo-
niowa Marek Piorun, składając na 
ręce prezesa zarządu Lincoln Electric 
Bester Sp. z o.o  życzenia powodze-
nia w biznesie i dalszego rozwoju 
firmy. Thomas Anthony Flohn ot-
wierając nową fabrykę mówił o in-
westowaniu w przyszłości w Polsce 
i długofalowych planach dotyczą-
cych działających w naszym mieście 
przedsiębiorstw. Lincoln Electric jest 
globalnym liderem w produkcji urzą-
dzeń do spawania i cięcia. Posiada 43 
fabryki ulokowane na pięciu konty-
nentach i sprzedaje swoje produkty 
w ponad 160 krajach. – Dzisiaj świę-
tujemy naszą przyszłość w Polsce i 

sukces, który zawdzięczamy klien-
tom, pracownikom i udziałowcom. 
Możemy pochwalić się najwyższą 
jakością działań operacyjnych. Lin-
coln Electric produkuje swoje urzą-
dzenia zgodnie z najwyższymi świa-
towymi standardami, jak m.in. ISO 
9001-14001, Learn manufacturing, 
Six-Sigma czy system rozwoju PVM 

PMV – podkreślał Thomas Anthony 
Flohn.

Na terenie dzierżoniowskiej podstre-
fy od 2006 roku funkcjonuje należący 
do Lincolna Harris Calorific Poland 
– producent sprzętu do cięcia gazowe-
go, spawania i regulatorów. Również 
w 2006 r. otwarto zakład produkujący 
druty proszkowe rozbudowany właśnie 
o nowe hale produkcyjne, w których 
wytwarzane są elektrody otulone. 

Dzierżoniowskie zakłady wraz z 
bielawskim Besterem zatrudniają po-
nad 700 osób (ponad 400 zatrudnio-
nych w Dzierżoniowie). To największa 
liczba osób zatrudnionych przez Lin-
colna w Europie.  

Otwarcie zakładu elektrod otulo-
nych w Dzierżoniowie podyktowane 
było stworzeniem platformy umożli-
wiającej rozwój. Nie jest więc wyklu-
czone, że to nie ostatnia inwestycja 
tej firmy w Dzierżoniowie. Podczas 
uroczystego otwarcia nowego zakładu 
burmistrz Dzierżoniowa przekazał fir-
mie Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. 
specjalną statuetkę Smoka Biznesu. 

Nowy zakład Lincolna  
w Dzierżoniowie

W dzierżoniowskich zakładach Lincolna zatrudnionych jest ponad 400 osób

Prezes zarządu Lincoln Electric Bester Sp. z o.o  Thomas Anthony Flohn odbiera z rąk 
burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna związane z miastem upominki oraz specjalną 
statuetkę Smoka Biznesu wręczoną z okazji otwarcia nowego zakładu pracy

Dzięki otwarciu kolejnej fabryki, Dzierżoniów stał się trzecim co do wielkości 
producentem Lincolna w Europie.

Specjalnie dla najmłodszych

Zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia roz-
wijające zainteresowania oraz specjalny cykl zajęć dla dzie-
ci mających problem z matematyką realizują dzierżoniow-
skie podstawówki w ramach unijnego projektu, na który 
urząd pozyskał prawie 350 tys. zł. Więcej na stronie 2

Wsparcie dla zagrożonych  
wykluczeniem

Ponad pół miliona złotych pozyskał Dzierżoniów na działa-
nia zapobiegające wykluczeniom  społecznym. Dzięki temu 
dwustu mieszkańców przez rok będzie bezpłatnie korzy-
stać z porad prawnych, warsztatów psychoedukacyjnych i 
świetlicy socjoterapeutycznej. Szczegóły na stronie 2

Omnibus przedsiębiorczy

Sześć dodatkowych grup dla młodych biznesmenów utwo-
rzono w trzecim i ostatnim już roku realizacji największego 
programu oświatowego w historii Dzierżoniowa. 
W tegorocznej edycji „Omnibusa” bierze udział 1370 
dzierżoniowskich uczniów. W ramach pozyskanych z Unii 
Europejskiej 6 mln zł młodzież z Dzierżoniowa oraz part-
nerskiego Kluczborka i Serocka doskonali swoje umiejęt-
ności. Szczegóły na stronie 3
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Ponad pół miliona 
złotych pozyskał 
Dzierżoniów na 
działania zapobiegające 
wykluczeniom  
społecznym. Dzięki 
temu dwustu 
mieszkańców przez 
rok będzie bezpłatnie 
korzystać z porad 
prawnych, warsztatów 
psychoedukacyjnych 
i świetlicy 
socjoterapeutycznej. 

Zajęcia w TPD skiero-
wane będą również do naj-
młodszych mieszkańców 
potrzebujących wsparcia w 
edukacji i w rozwoju zain-
teresowań. Rozpoczęty we 
wrześniu projekt realizowa-
ny jest w ramach rewitaliza-
cji miasta. Niedawny, kom-
pleksowy remont siedziby 
TPD aż w 70% sfinansowała 
Unia Europejska. Tym razem 
działania, których podjął się 
urząd, zostaną sfinansowane 
przez UE w 100%. – To bar-
dzo ważne zadanie i przykład 
na to, czym naprawdę jest 
rewitalizacja, ograniczająca 
się często tylko do remon-

tów budynków. W naszym 
przypadku stworzenie no-
woczesnej bazy jest punk-
tem wyjściowym do działań 
ułatwiających walkę z prob-
lemami dotykającymi miesz-
kańców oraz wyrównywania 
szans młodszych dzierżonio-

wian przed startem w doro-
słe życie – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Pio-
run. Zdobyte przez Dzier-
żoniów pieniądze pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szczegóło-
wych informacji o  rekrutacji 

i zajęciach udzielają pracow-
nicy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, ul. Nowowiejska 73, 
tel. 74 831 24 54 oraz  609 
41 03 47 i pracownicy Biu-
ra Projektu, Urząd Miasta w 
Dzierżoniowie, Rynek 1, po-
kój nr 15, tel. 74 645 08 52. 

Zajęcia logopedyczne, gimnastyki 
korekcyjnej, zajęcia rozwijające 
zainteresowania oraz specjalny 
cykl zajęć dla dzieci mających 
problem z matematyką realizują 
dzierżoniowskie podstawówki w 
ramach unijnego projektu, na który 
urząd pozyskał prawie 350 tys. zł. 

„Edukacyjna przygoda – zajęcia do-
datkowe dla najmłodszych uczniów” jest 
kolejnym już programem oświatowym 

skierowanym do najmłodszych miesz-
kańców. Jego realizacja umożliwi również 
ponowne doposażenie szkół w laptopy, 
gry edukacyjne i dydaktyczne. Nasze pod-
stawówki będą mogły także korzystać z 
nowoczesnych programów do diagnozy 
i terapii logopedycznej, zestawy ćwiczeń 
oddechowych oraz mat do ćwiczeń ko-
rekcyjnych. – W trwającym rok programie 
weźmie udział 885 uczniów wszystkich 
dzierżoniowskich podstawówek. To w 

pewnym sensie efekt „Omnibusa”, który 
przetarł nam ścieżkę do zdobywania unij-
nych środków przeznaczanych na realiza-
cję własnych pomysłów na lepszą oświatę 
– mówi zastępca burmistrza Dzierżoniowa 
ds. społecznych Ryszard Szydłowski. 

6 mln zł pozyskanych z Unii Europej-
skiej na realizację „Omnibusa” i 350 tys. zł 
na „Edukacyjną przygodę” dzierżoniowski 
urząd zdobył z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Rewitalizacja Dzierżoniowa

Wsparcie dla zagrożonych 
wykluczeniem

Unijne pieniądze dla dzierżoniowskich uczniów

Specjalnie dla najmłodszych

Dzierżoniów realizuje kolejny program oświatowy finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej 

WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY – zajęcia sportowo- re-
kreacyjne, w tym zajęcia na basenie dla dzieci i mło-
dzieży. 
ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE  BRAKI EDUKACYJNE – zaję-
cia z matematyki, języka polskiego, angielskiego i nie-
mieckiego, zajęcia dla dzieci/młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (rewalidacja, dysleksja), zaję-
cia logopedyczne.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA – taniec z 
elementami choreoterapii (terapia tańcem), arteterapia 
(zajęcia twórczego myślenia), kurs pierwszej pomocy, za-
jęcia z języka angielskiego i niemieckiego.
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ – 
skierowane do dzieci i młodzieży, które chcą nabyć nowe 
umiejętności interpersonalne, współdziałania w grupie 
rówieśniczej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szu-
kania pomocy i podejmowania właściwych decyzji. 
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE Z ELEMENTAMI 
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ 
– warsztaty dla rodziców -  szkodliwy wpływ alkoholu, nar-
kotyków i innych substancji uzależniających, przemocy 
domowej oraz innych problemów wychowawczych. 
PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – porady prawne 
i psychologiczne, rozmowy motywujące z osobami nad-
używającymi substancji psychoaktywnych, przygotowanie 
do rozmów kwalifikacyjnych głównie dla młodych osób, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
KLUB MŁODEGO RODZICA – grupa Środowiskowego Og-
niska Wychowawczego dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz  
wsparcie rodziców i opiekunów.

W ramach programu „W TPD każdy znajdzie 
to co chce – buduj z nami swoją przyszłość” 
realizowane są następujące zadania:

Dyżury radnych Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa
• Bagiński Adam - pierwsza środa miesiąca, godz. 15.00-16.00 

(Lechia Dzierżoniów, ul. Wrocławska 47)
• Bińczycki Feliks - poniedziałek 9.10-10.10  (Kancelaria Rady 
Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Bolisęga Andrzej - wtorek 15.00-16.00 (Kancelaria Rady 
Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Bukowski Roman - pierwszy piątek miesiąca 8.00-9.00 (Kan-
celaria Rady Miejskiej pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Cegiełka Iwona - czwartek 14.45-15.30 (do 15.45 - dzień po-
siedzenia Komisji Budżetu i Finansów- tj. na tydzień przed sesją, 
która odbywa się w ostatni poniedziałek miesiąca. Kancelaria 
Rady Miejskiej pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Darakiewicz Andrzej - środa 14.30-15.30 (Kancelaria Rady 
Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Gackiewicz Michał - ostatni poniedziałek miesiąca, godz.  
17.00 – 18.00 (Biuro SLD, ul. Sienkiewicza 7)
• Gaweł Barbara - przyjmuje mieszkańców po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 504 243 306
• Jaworski Czesław - przyjmuje mieszkańców po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu  604 
583 337
• Juraszek Grażyna - przyjmuje mieszkańców po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu  512 
057 901
• Kowalski Paweł - pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 
14.30-15..30 (Kancelaria Rady Miejskiej pok. nr 30, Urząd Mia-
sta)
• Kunecka Wanda - wtorek 12.00-13.00 (Kancelaria Rady 
Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Kresa Jarosław - wtorek 10.00-11.30  (Kancelaria Rady Miej-
skiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Matyja Iwona - drugi i ostatni wtorek miesiąca, godz. 15.15 
– 16.00  (Kancelaria Rady Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Piorun Mirosław  - czwartek 15.00-15.30 (Kancelaria Rady 
Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Sojka Mieczysław - pierwsza i ostatnia środa miesiąca, godz. 
13.30-14.30  (Kancelaria Rady Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Śnieżek Tomasz - przyjmuje mieszkańców po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu  604 128 713
• Wiczkowski Andrzej - poniedziałek 14.00 -15.30  (Kancelaria 
Rady Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Więckowska Jadwiga - wtorek 15.00-16.00  (Siedziba Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Nowowiejska 73)
• Wilkos Bolesław - pierwszy wtorek miesiąca, godz. 11.00-
12.00 (Kancelaria Rady Miejskiej, pok. nr 30, Urząd Miasta)
• Zeń Zbigniew - pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 14.00-
15.00 (Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Radiowców 2a)
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Dzierżoniowscy 
nauczyciele odebrali 
wyróżnienia przyznawane 
co roku przez burmistrza 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Podziękowania za dodat-
kową pracę wpływającą na 
poziom edukacji w podsta-
wówkach i gimnazjach oraz 

nagrody pieniężne wręczono 
podczas spotkania z przed-
stawicielami szkół, które w 
dniu święta wszystkich pe-
dagogów zorganizowano w 
urzędzie. Znaczenie pracy 
wychowawczej podkreśla-
ła przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Spraw Publicznych 
Wanda Kunecka. Nagrody 

wręczył burmistrz Marek 
Piorun oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Andrzej 
Wiczkowski. Wnioski o 
nagrody o łącznej wartości 
ponad 20 tys. zł składali do 
burmistrza dyrektorzy szkół, 
opierając się na osiągnięciach 
dydaktyczno-wychowaw-
czych. Wśród wyróżnionych 

znaleźli się: Małgorzata 
Giża (PP 1), Ewa Kopcio 
(PP 2), Andrzej Śliwka (SP 
3), Marzena Łebek (SP 5), 
Agnieszka Zariczna (SP 6), 
Małgorzata Najdek (SP 9), 
Danuta Kwiecień (G 1), Ka-
tarzyna Borodajko (ZG 3) i 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 5 Urszula Skoczek.

Sześć dodatkowych grup 
dla młodych biznesmenów 
utworzono w trzecim i ostatnim 
już roku realizacji największego 
programu oświatowego w historii 
Dzierżoniowa. 

W tegorocznej edycji „Omnibusa” 
bierze udział 1370 dzierżoniowskich 
uczniów. W ramach pozyskanych z Unii 
Europejskiej 6 mln zł młodzież z Dzier-
żoniowa oraz partnerskiego Kluczborka 
i Serocka doskonali swoje umiejętności 
z języków obcych, logicznego myśle-
nia, nowych technologii i komunikacji. 
W ramach cieszącego się dużym zainte-
resowaniem cyklu „Młody biznesmen” 
uczestnicy w zajęciach pozalekcyjnych 
zdobywają wiedzę od profesjonalnych do-
radców zawodowych. Zajęcia uatrakcyjnią 
planowane do końca grudnia 2011 r. wy-
cieczki tematyczne. Program „Omnibusa” 

realizowany jest w ramach zajęć organizo-
wanych w czterech blokach tematycznych. 
Najaktywniejsi uczestnicy podobnie jak w 
poprzednich latach, wyjadą w przyszłym 
roku na bezpłatne wakacje. 

W W ramach programu „Każdy może 
zostać Omnibusem” prowadzone są 
następujące cykle zajęć:

„Z językiem obcym na Ty” – 720 
uczestników, którzy kontynuują zajęcia na 
różnym poziomie zawansowania w zależ-
ności od zdiagnozowanych potrzeb w ję-
zyku angielskim i niemieckim. 

„Komputer – źródło wiedzy” – 160 
uczestników, rozwijających  kompetencje 
z zakresu ICT (Technologie Informacyjne i 
Komunikacyjne) przydatne we wszystkich 
dziedzinach nauki. Sprawne posługiwanie 
się komputerem umożliwi uczniom gro-
madzenie, przetwarzanie i poszukiwanie 

danych, odbieranie i przesyłanie wiado-
mości oraz świadome wykorzystywanie 
internetowych kanałów dyskusyjnych. 

„Młody biznesmen” – 350 uczestników 
którzy zdobędą umiejętności zarządzania 
własną karierą zawodową. Zajęcia realizo-
wane są przy wykorzystaniu m.in. symula-
cyjnych gier internetowych (np. gra giełda 
strona http://gra.onet.pl/gra) celem, której 
jest wykształcenie umiejętności zarządza-
nia, planowania, zlecania zadań, analizo-
wania i komunikowania. 

„Od matematyki do przyrody” – 140 
uczestników, którzy ukształtują umiejęt-
ności logicznego myślenia, rozpoznania i 
zrozumienia roli, jaką matematyka i przy-
roda odgrywa we współczesnym świecie, 
formułowania sądów opartych na mate-
matycznym rozumieniu oraz wykorzysty-
wanie umiejętności matematycznych tam, 
gdzie wymaga tego codzienne życie. 

Bezpłatne, dodatkowe zajęcia dla naszych uczniów

Omnibus przedsiębiorczy

Dzień Edukacji narodowej

Podziękowania i nagrody dla nauczycieli

Dzierżoniowscy nauczyciele wyróżnieni z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
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Laureatów konkursu 
„Smoka Biznesu” 
oraz właściciela 
głównej nagrody XVII 
Dzierżoniowskich 
Prezentacji poznaliśmy 
podczas spotkania 
z wystawcami 
zorganizowanego w 
piątek 7 października w 
restauracji Kardamon.

Przed wręczeniem statuetek 
wyróżnienia i podziękowania 
za uczestnictwo w tegorocznej 
imprezie wręczono organiza-
cjom pozarządowym. Muzycy 
z zespołu Eimles – laureaci zor-
ganizowanych po raz pierwszy 
w tym roku „Prezentacji mu-
zycznych” – odebrali nagrodę 
w postaci 10-godzinnej sesji w 
profesjonalnym studiu nagrań 
oraz możliwości występu przed 
gwiazdą przyszłorocznych Dni 
Dzierżoniowa. Kapituła „Smo-
ka Biznesu”  postanowiła w 
tym roku przyznać statuetki 
tylko w dwóch kategoriach. 

XVII Dzierżoniowskie Prezentacje

Gratulujemy „Smoków”

Diana Kaczyńska – właścicielka agencji reklamowej „DiART” odbiera statuetkę „Smoka 
Biznesu” w kategorii „Najlepsze mikroprzedsiębiorstwo”

W kategorii „Najlepsze mikro-
przedsiębiorstwo” tytuł „Smo-
ka Biznesu” otrzymała agencja 
reklamowa DiART Diana Ka-
czyńska. W silnie obsadzonych 

„Debiutach” zwyciężyło studio 
kosmetyczne „Carnis”. 

Równie duże emocje 
wzbudził finał konkursu o 
główną nagrodę – skodę fa-

bię. Nowy samochód trafi 
do Krzysztofa Rowickiego 
– 32-letniego mieszkańca 
Dzierżoniowa.  

Zakończyła się budowa 
nowej drogi na terenie 
dzierżoniowskiej 
podstrefy. 
Skomunikowanie 
starej i nowej części 
podstrefy ułatwia 
przejazd autobusów 
dowożących 
pracowników oraz 
dostawców do 
funkcjonujących już 
zakładów. 

Droga łącząca ul. Pie-
szycką i Strefową (125 
metrów), chodnik oraz nie-
zbędna infrastruktura kosz-
towała 450 tys. zł. Koszty 
inwestycji pokryją miasto 
oraz starostwo. – Zdecydo-
waliśmy się na to zadanie 
po sygnałach od pracodaw-
ców, którzy zwracali nam 
uwagę na utrudnienia w 
dostawach. Poprawie uleg-
nie dojazd do pracy osób 
korzystających z komunika-
cji miejskiej – mówił przed 
rozpoczęciem inwestycji 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun. Wpraw-

Gospodarka Dzierżoniowa

Łatwiej jeździć przez strefę

Wybudowany na terenie dzierżoniowskiej podstrefy łącznik pomiędzy ul. Pieszycką a 
Strefową ułatwi przejazd autobusów dowożących pracowników oraz dostawców do funk-
cjonujących już zakładów

dzie prace drogowe już się 
skończyły, jednak na terenie 
podstrefy wciąż odczuwalny 
jest wzmożony ruch. Ma to 
związek z dobiegającą koń-
ca budową pierwszej hali w 
ramach Dzierżoniowskiego 
Parku Przemysłowego oraz 
budową kolejnego zakładu. 

Ogromną halę produkcyj-
ną buduje firma HMP SA. 
Producent opakowań eko-
logicznych do końca tego 
roku zainwestuje w Dzier-
żoniowie ponad 11 mln zł. 
Z końcem 2012 roku war-
tość inwestycji wyniesie 20 
mln. Przypominamy, że do 

12 października potrwa mo-
dernizacja przejazdu kole-
jowego prowadzącego z ul. 
Brzegowej na teren podstre-
fy. Inwestycja jest już nie-
mal na ukończeniu, jednak 
ze względu na realizowane 
prace przejazd pozostaje za-
mknięty. 

Trwają intensywne 
przygotowania do 
jubileuszowego finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W październiku dzierżo-
niowski sztab został oficjalnie 
zarejestrowany w Fundacji 
WOŚP. Najważniejsze infor-
macje o tegorocznym finale 
w Dzierżoniowie, dotyczą 
występu zespołów Truba-
durzy i kabareciarza Toma-
sza Jachimka. 4 listopada 
do Szpitala Powiatowego w 
Dzierżoniowie trafił inkuba-
tor od Fundacji WOŚP.  W 20 
finale dzierżoniowska orkie-
stra grać będzie pod hasłem 
„NAKRĘCAMY STÓWĘ”. 
– Marzymy, aby Dzierżoniów 
pobił rekord i zebrał ponad 
100 tys. zł. To tylko 5 tys. wię-
cej niż w tegorocznym finale. 
W styczniu znów prowadzi-
my zbiórkę, będzie II edycja 
Fabryki Młodych Talentów. 
Po raz pierwszy organizuje-
my Wielkoorkiestrowy Wie-
czór Kabaretowy. Przez cały 
pierwszy tydzień stycznia będą 
się odbywały „Minifinały” 
w placówkach oświatowych. 

Bądźcie z nami! – zachęca za-
angażowany w kolejny dzier-
żoniowski finał  Jarosław 
Rudnicki. Ogólnopolskie 
hasło jubileuszowego finału 
to „Gramy z pompą! Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko”, z którego 
pieniądze przeznaczone zosta-
ną  na zakup urządzeń dla ra-
towania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzy-
cą. Dzierżoniowski Sztab 
20. Jubileuszowego Finału 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy tworzą: 
Jarosław Rudnicki (szef 
sztabu), zastępcy – Anna 
Sylwestrzak, Sławomir 
Waś, członkowie – Damian 
Buczek, Ola Cenarska, 
Radosław Drabczyk, Wie-
sław Jasiński, Paweł Je-
żak, Jarosław Kresa, Nico-
la Kubik, Rafał Majewski, 
Patryk Sarkany, Dorota 
Sikorska, Anna Stachi, 
Bożena Stachi, Ireneusz 
Stachi, Dominika Szafrań-
ska, Tomasz Tkacz, Kry-
styna Waś, Marta Waś, 
Agnieszka Wójtowicz. 

Gra już WOŚP

W listopadzie 
zapraszamy Państwa 
do zwiedzenia 
przygotowanej z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości wystawy 
mundurów wojskowych 
Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. 

W siedzibie muzeum przy 
ul. Świdnickiej 30 ekspono-
wane będą mundury różnych 

stopni wojskowych lotnictwa i 
dywizji pancernej. Ciekawost-
ką dla sympatyków militariów 
będzie mundur Żeńskiej Służ-
by Pomocniczej w Lotnictwie 
Królewskim Wielkiej Brytanii. 
Wystawę można zwiedzać od 
11 do 18 listopada. 11 listopada 
wstęp do muzeum jest bezpłat-
ny, w pozostałe dni obowiązują 
bilety wstępu (3 zł – bilet nor-
malny, 2 zł – ulgowy).

Zapraszamy do dzierżoniowskiego muzeum

Muzealna wystawa 
mundurów

Zachęcamy państwa do odwiedzania dzierżoniowskiego 
muzeum


