
Rozpoczyna się 
kolejny sezon na 
dzierżoniowskim Orliku. 

Na boiskach przy Gim-
nazjum nr 1 rozgrywane 
będą turnieje dla uczniów, 
„Nieamatorska Liga Orli-
ka” oraz zajęcia dla naj-
młodszych mieszkańców w 
ramach „Akademii Orlika”. 
Boisko do piłki nożnej i 
wielofunkcyjne boisko do 
koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej i tenisa do-
stępne jest dla każdego. 
Organizacją zajęć zajmuje 
się zatrudniony przez mia-

sto animator sportu. Chętni 
do korzystania z obiektów 
mogą się kontaktować z 
Mariuszem Gronczyń-
skim, tel. 663 268 737, 
numer GG 9797309. Na 
blogu (www.orlik2012.
blogspot.com) prowadzo-
nym przez animatora sportu 
znajdą Państwo zapowiedzi 
turniejów informacje o naj-
ważniejszych wydarze-
niach na Orliku oraz relacje 
z przebiegu zawodów. Tu 
także dostępny jest szcze-
gółowy grafik ułatwiający 
korzystanie z boisk. 

Sport w Dzierżoniowie

Graj na dzierżoniowskim Orliku

2 mln 500 tys. 
zł otrzymał 
Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego 
na wsparcie 
małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Pierwszego poręczenia 
z tej kwoty udzielono 
już przedsiębiorcy z 
naszego powiatu. 

Wykorzystanie przez 
FPK możliwości, jakie daje 
„Inicjatywa Dolnośląski 
Fundusz Powierniczy”, 
umożliwiło zwiększenie 
udzielanych poręczeń do 
80% kredytu przy jego gór-
nej wysokości 125 tys. zł. 
– Z pierwszego poręcze-
nia na nowych warunkach, 
dzięki podpisanej 3 marca 
umowie, skorzystała firma 

„BOG-MAR” B. Brono-
wicki sp. j. – mówi prezes 
FPK Marcin Pawełek. 
Kolejna oferta funduszu 
skierowana jest do mikro, 
małych i średnich przedsię-
biorców z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego, którzy 
starają się o kredyt inwe-
stycyjny czy kredyt obro-
towy w rachunku kredyto-
wym w dzierżoniowskim 
Banku Spółdzielczym. 
– Przedsiębiorcy korzy-
stający z poręczenia mogą 
liczyć na preferencyjną 
prowizję, wynoszącą jedno-
razowo 0,2% kwoty porę-
czenia. Takie zasady, dzięki 
wykorzystaniu możliwości 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 
będą obowiązywać przez 

dwa lata – dodaje Marcin 
Pawełek. Szczegółowe in-
formacje o realizacji Ini-
cjatywy Dolnośląski Fun-
dusz Powierniczy można 
uzyskać w biurze Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Po-
wiatu Dzierżoniowskiego, 
przy ul. Batalionów Chłop-
skich 19, tel. 74/ 645-04-
31, oraz na stronach inter-
netowych www.fpkpd.pl, 
www.dfp.info.pl. 

Celem działania FPK 
jest:

- likwidowanie barier w 
dostępie MŚP do kapitału 
poprzez oferowanie poręczeń 
instytucjom dostarczającym 
kredytów, pożyczek, jako 
dodatkowych zabezpieczeń 
spłaty kredytów, pożyczek, 
udzielonych małym i śred-
nim przedsiębiorstwom;

- ułatwienie przedsię-
biorcom podejmowania 
decyzji inwestycyjnych lub 
dotyczących obrotu gospo-
darczego;

- umożliwienie realiza-
cji takich przedsięwzięć 
gospodarczych, które z po-
wodu wymogów dotyczą-
cych zabezpieczenia spła-
ty kredytu nie mogły być 
realizowane bez udziału 
funduszu poręczeń kredy-
towych

- stymulowanie wzrostu 
inwestycji;

- wzmocnienie potencja-
łu rozwojowego gospodarki 
powiatu;

- utrzymanie istnieją-
cych oraz tworzenie no-
wych, trwałych miejsc pra-
cy poprzez umożliwienie 
dostępu do kapitału.

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczą kredyt przedsiębiorcom

Inwestycję w oparciu 
o pozyskane z Unii 
Europejskiej pieniądze 
realizuje Invest-Park 
Development – spółka, 
której udziałowcem 
jest Dzierżoniów. 

W usytuowanej obok 
dzierżoniowskiej podstrefy 
hali działalność prowadzić 
będą dwie firmy – inwestor 
z Dzierżoniowa i kolejny 
inwestor zewnętrzny. In-
vest-Park Development, 
tworzony przez WSSE, 
Dzierżoniów, Wałbrzych i 
Świdnicę, wybudował już 
przy ul. Złotej pierwszy 
z kilkunastu budynków 
mieszkalnych. – Działal-
ność developerska była 
jednym z powodów, dla 
których miasto zaangażo-
wało swoje udziały w spół-
ce. Budowa gotowych hal 
produkcyjnych wynajmo-
wanych przedsiębiorcom, 
to kolejna z form rozwoju 
gospodarki Dzierżoniowa. 
Nie byłoby to możliwe bez 
dobrej współpracy ze stre-
fą. Invest-Park Develop-
ment funkcjonuje przy Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Ma-
rek Piorun. – Koszt budowy 
pierwszej hali produkcyj-
no-magazynowej wraz z za-
pleczem biurowym to 5,5 
mln zł. Dzięki pozyskaniu 
2 mln zł, koszty inwestycji 
dla spółki będą znacznie 
mniejsze – mówi jej prezes 

Jarosław Witkowski. – To 
dla nas świetne rozwiąza-
nie. Miasto jako wkład w 
spółkę przekazało teren, na 
którym powstają nowe bu-
dynki mieszkalne i hale dla 
biznesu – dodaje burmistrz. 
Przetarg na budowę wygra-
ła dzierżoniowska firma 
Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „Miazga”, która przed-

stawiła najkorzystniejszą 
ofertę pod względem ceny 
i gwarancji prawidłowego 
i terminowego wykonania 
inwestycji. Dzierżoniowski 
Park Przemysłowy funk-
cjonował będzie przy ul. 
Strefowej (na wysokości 
zakładów SKC). Budowa 
hali zakończy się w tym 
roku.

Ruszył Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Rozpoczęła  się  budowa  pierwszej  
hali  produkcyjnej w Dzierżoniowskim 
Parku Przemysłowym

W pierwszej hali Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego działalność gospodarczą pro-
wadzić będą dwie firmy

Konkurs „Piękna Fasada” 
rozstrzygnięty

56 tys. zł otrzymały wspólnoty mieszkaniowe w ramach 
konkursu wpierającego rewitalizację dzierżoniowskich 
budynków. „Piękna fasada” pozwala na dofinasowanie 
remontów tych obiektów, które nie są wpisane do reje-
stru zabytków, lecz ze względu na położenie, detale ar-
chitektoniczne lub historię stanowią cenne obiekty kultu-
ry materialnej Dzierżoniowa. Szczegóły na stronie 3

Remonty mieszkań 
i budynków

Ponad milion złotych przeznaczy w tym roku Dzierżoniów 
na remonty bieżące w budynkach komunalnych. Najwię-
cej pieniędzy pochłonie wymiana okien, drzwi, remont 
dachu oraz rozbiórka starych, nienadających się do reno-
wacji obiektów. Miasto zabezpieczyło również środki na 
pokrycie własnego udziału w inwestycjach prowadzonych 
przez wspólnoty mieszkaniowe. Więcej na stronie 2 

Narodowy Spis 
Powszechny 2011

Od 1 kwietnia do 30 
czerwca potrwa Naro-
dowy Spis Powszechny. 
Dostarcza on szczegóło-
wych informacji m.in. o 
liczbie ludności, struktu-
rze demograficzno-spo-
łecznej i zawodowej, a 
także o społeczno-eko-
nomicznej charakterysty-

ce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i 
warunkach mieszkaniowych. Informator spisu powszech-
nego na stronie 4
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Mieszkańcy Dzierżoniowa 
mogą bezpłatnie korzystać 
z pomocy specjalistów w 
rozwiązywaniu problemów 
życiowych i  kryzysu 
psychicznego.

Usługi doradcze psycholo-
ga, prawnika, ale także funkcjo-
nariusza policji czy logopedy 
finansowane są przez miasto. 
Szczegółowa informacja o za-
kresie udzielanej pomocy do-
stępna jest pod numerem telefo-
nu 664 971 267 oraz w siedzibie 
Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej (budynek Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci), przy ul. No-
wowiejskiej 73. Z bezpłatnych 
porad prawnych mieszkańcy 
Dzierżoniowa mogą także ko-
rzystać w mieszczącym się 
przy ul. Batalionów Chłopskich 

19 Punkcie Pomocy Prawnej 
i Obywatelskiej. Informacje o 
świadczonych tam usługach 
można zasięgnąć  pod nr telefo-
nu 74 832 14 24 lub na stronie 
www.dzierzoniow.pl. 

Dyżury specjalistów w 
Ośrodku Interwencji Kryzyso-
wej:
Poniedziałek – logopeda (1630-
1800) Izabela Gendziel;
Wtorek – psycholog (1500-1730) 
Jadwiga Więckowska, pedagog 
rodzinny (1500-1730) Katarzyna 
Swancar;
Środa – prawnik (1600-1800) Sła-
womir Bukowski;
Czwartek – prawnik (1630-1800) 
Sławomir Bukowski;
Piątek – funkcjonariusz policji 
– specjalista Niebieskiej Linii 
(1500-1730) Renata Gorlicka.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

Dyżury w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej

Ponad milion złotych 
przeznaczy w tym roku 
Dzierżoniów na remonty 
bieżące w budynkach 
komunalnych. 

Najwięcej pieniędzy po-
chłonie wymiana okien, drzwi, 
remont dachu oraz rozbiórka 
starych, nienadających się do 
renowacji obiektów. Miasto 
zabezpieczyło również środki 
na pokrycie własnego udziału 
w inwestycjach prowadzonych 
przez wspólnoty mieszkaniowe, 
w których znajdują się lokale 
komunalne. W planie remontów 
nie uwzględniono osób zalega-
jących z czynszem, mieszkań, w 
których zły stan techniczny wy-
nika z zaniedbania lokatorów, 
oraz mieszkańców, którzy do-
konali zamiany mieszkań. Do-
tyczy to również osób, u których 

remont wykonano w minionym 
roku. – Dziś mamy 87 budyn-
ków komunalnych, których je-
dynym właścicielem jest gmina, 
i łącznie 1600 mieszkań, które 
wynajmujemy  – mówi kierow-
nik Wydziału Spraw Mieszka-
niowych Wiesława Krzemiń-
ska. 15 lat temu na stanie miasta 
było ponad 6 tys. mieszkań. 
Zdecydowaną większość sprze-
dano najemcom, udzielając bo-
nifikaty wynoszącej od 85 do 98 
%. Bazowa stawka czynszu w 
lokalach komunalnych wynosi 
3,98 zł za m2. Jej szczegółowa 
wysokość uzależniona jest od 
standardu mieszkania. Plan re-
montów na 2011 rok dostępny 
jest w Wydziale Spraw Miesz-
kaniowych urzędu i w Dzierżo-
niowskim Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych. 

Gospodarka mieszkaniowa

Remonty mieszkań 
i budynków

Uchwały o 
uzupełnieniu składu 
Komisji Rewizyjnej 
oraz o zespole  
interdyscyplinarnym, 
którego praca 
związana jest z 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, 
podjęli dzierżoniowscy 
radni. 

5 sesja Rady Miejskiej

Stop przemocy w rodzinie

Sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie to w głównej mierze 
sukces zaangażowania i pracy naszych sztabowców

Dzierżoniowscy radni przyjmują kodeks etyki

Po przyjętych zmianach 
Komisja Rewizyjna liczyć 
będzie ośmiu, a nie jak 
było wcześniej, siedmiu 
radnych, reprezentujących 
wszystkie działające przy 
radzie kluby. Ustalenie 
trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania 
członków zespołu interdy-
scyplinarnego oraz szcze-
gółowych zasad jego funk-
cjonowania związane jest 
z realizacją Miejskiego 
Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie 

na lata 2010-2015. – Zada-
niem zespołu będzie pra-
ca na rzecz osób dotknię-
tych przemocą, pomoc w 
znajdowaniu rozwiązań w 
trudnych sytuacjach ży-
ciowych oraz podejmowa-
nie działań w stosunku do 
osób dopuszczających się 
przemocy w rodzinie. W 
jego skład wejdą przedsta-

wiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej, policji, sądu, 
Straży Miejskiej, Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej  i sto-
warzyszenia „Wspólna 
sprawa – EuroMedica” 
– mówi zastępca burmi-
strza ds. społecznych Ry-
szard Szydłowski. Zespół 
będzie działał w oparciu o 
porozumienie podpisane w 
minionym roku przez bur-
mistrza i szefów wymie-
nionych instytucji. 

DSprawozdania
Prezentowane podczas 

obrad sprawozdania są 
cennym źródłem informa-
cji o funkcjonowaniu mia-
sta i jednostek podległych, 
szczególnie dla radnych 
pełniących mandat po raz 
pierwszy. Tym razem radzie 
przedstawiono sprawozda-
nie z realizacji programów 

pomocowych udzielonych 
przedsiębiorcom w minio-
nym roku, sprawozdanie 
z działalności „Stowarzy-
szenia Gmin Polska Sieć 
Energie Cites” i bieżące 
sprawozdanie z działalno-
ści burmistrza. 

D Trzeci na Dolnym 
Śląsku

Lutowa sesja 
(28.02.2011 r.) była rów-
nież  dla radnych okazją do 
podziękowań za pracę oraz 
poznania, jak wielki wy-

siłek włożył dzierżoniow-
ski sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
Przypomnijmy, w tym roku 
Orkiestra w Dzierżoniowie 
zebrała ponad 95 tys. zł, 
co jest trzecim po Wroc-
ławiu i Jeleniej Górze wy-
nikiem na Dolnym Śląsku. 
Za rok dzierżoniowska 
orkiestra grać będzie pod 
hasłem „Bijemy stówę”. 
– Zdajemy sobie sprawę, 
że przekazane przez mia-
sto kilkanaście tysięcy na 
organizację finału to spo-
ro. Wiemy, że nie wszystkie 
pieniądze trafią do Dzier-
żoniowa, ale staramy się, 
by były one przekazywane 
mieszkańcom. Proszę o 
daleko idącą pomoc i jako 
szef sztabu obiecuję, że 
kolejny finał również bę-
dzie wyjątkowy – mówił 
odbierając podziękowa-
nia i gratulacje radnych 
Jarosław Rudnicki. Po 
tym wystąpieniu prze-
wodniczący rady wręczył 
certyfikat Honorowego 
Rezydenta Średniowiecz-
nej Wieży Ratuszowej, 
wylicytowanej w tym roku  
przez fundację ROPUH. 

D Etyka radnego
Jednym z ostatnich 

punktów obrad było przy-
jęcie przez radnych kodek-
su etyki i procedury po-
stępowania w przypadku 
jego naruszenia. Zobowią-
zanie radnych jest jednym 
z elementów realizacji w 
Dzierżoniowie progra-
mu „Przejrzysta Polska”. 
Zasady etyczne radnych 
dostępne są w kancelarii 
Rady Miejskiej oraz na 
stronie www.dzierzo-
niow.pl w zakładce „Mia-
sto-Rada Miejska”.
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Na terenie 
Dzierżoniowskiego 
Inkubatora 
Przedsiębiorczości 
dostępne są trzy lokale 
użytkowe przeznaczone 
na nieuciążliwą 
i nieszkodliwą 
działalność produkcyjną, 
rzemieślniczą, usługową 
lub biurową.  

Pomieszczenia znajdują 
się  na II piętrze w budynku 
nr 23 przy ul. Świdnickiej 38. 
Powierzchnia lokali: 38 m2, 
34 m2 i 17 m2. Z oferty inku-
batora skorzystać mogą osoby 

bezrobotne z Dzierżoniowa 
lub powiatu, planujące rozpo-
cząć działalność gospodarczą 
oraz działający już  przedsię-
biorcy, którzy zatrudnią osoby 
bezrobotne stale zamieszkują-
ce w Dzierżoniowie. 

Oferta IP dostępna jest na 
stronie www.dzierzoniow.pl, 
w zakładce „Dzierżoniow-
skiego Inkubatora Przedsię-
biorczości”. Dodatkowych in-
formacji udzielają pracownicy 
Gminnego Centrum Informa-
cji, ul. Batalionów Chłopskich 
19, tel. 074/ 64 64 751 lub 
513 184 664.

Po spotkaniu radnych 
Komisji Edukacji i 
Spraw Publicznych 
z przedstawicielami 
największych 
dzierżoniowskich klubów 
sportowych i członkami 
komisji kwalifikującej 
sportowców do  
stypendiów burmistrz 
Dzierżoniowa zadecydował 
o ich przyznaniu i 
wypłaceniu trenującym w 
mieście zawodnikom. 

W oparciu o propozycje klu-
bów sportowych, o zgłaszanie 
których zwróciła się Komisja 

Edukacji i Spraw Publicznych, 
kwestia ewentualnych zmian 
w regulaminie będzie kon-
sultowana ze środowiskiem 
sportowym. Ideą powstania 
systemu stypendiów było i 
jest promowanie zawodników 
rozwijających swoje umiejęt-
ności i odnoszących sukcesy 
w dzierżoniowskich klubach. 
Stypendia są tylko jednym z 
elementów wspierania rozwoju 
sportu w mieście. Dzięki prze-
kazywanym przez Dzierżoniów 
pieniądzom finansowane są za-
jęcia dla młodzieży, trenerzy i 
kupowany sprzęt sportowy. 

Wolne lokale dla przedsiębiorców

Wolne lokale dla 
przedsiębiorców

Dzierżoniów miasto sportu

Stypendia sportowe 
przyznane

PIŁKA NOŻNA
stypendyści z MZKS „Lechia” Dzierżoniów (11 mc): Arkadiusz Paszkow-
ski – 1200 zł (5 mc); Mateusz Kuriata – 1200 zł; Krzysztof Pietrzykowski 
– 1100 zł; Michał Masłowski – 1000 zł (5 mc); Mariusz Paszkowski – 950 
zł; Filip Barski – 900 zł; Krzysztof Słonecki – 800 zł, Hubert Górski – 800 
zł; Kamil Kuska – 700 zł; Seweryn Ślepecki – 700 zł; Janusz Kaczmarek 
– 700 zł; Mateusz Chołuj – 700 zł; Kamil Juraszek – 700 zł; Tomasz Pełka 
– 700 zł

PIŁKA RĘCZNA
Stypendyści z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Żagiew” w Dzierżo-
niowie (10 mc): Paweł Wita – 900 zł; Maciej Łazor – 700 zł; Przemysław 
Koch – 700 zł; Przemysław Pancer – 700 zł; Marcin Lebiedziejweski – 700 
zł; Dariusz Piotrowicz – 600 zł; Grzegorz Dziewic – 500 zł; Paweł Matuszew-
ski – 400 zł; Wojciech Czuwara – 400 zł; Piotr Kurasiński – 300 zł; Damian 
Pikus – 300 zł; Tomasz Kurasiński – 300 zł 
Stypendysta z Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce (10 mc): Paulina 
Wojda – 100 zł 

KOLARSTWO
Stypendyści z Ludowego Klubu Sportowego „Ogniwo” z Dzierżoniowa 
(10 mc): Paulina Brzeźna-Bętkowska – 1100 zł; Natalia Frączek – 700 
zł; Natalia Mielnik – 600 zł; Paulina Guz – 600 zł; Małgorzata Piotrowska 
– 500 zł; Adam Majorek – 400 zł; Agnieszka Kusiak – 200 zł 

JEŹDZIECTWO KONNE                                                              
Stypendyści z Ludowego Klubu Sportowego „STRAGONA” - Strzegom 
(10 mc): Patrycja Tabisz – 300 zł 

ZAPASY
Stypendyści z Miejskiego Klubu Sportowego Cement-Gryf Chełm,  
(10 mc): Mateusz Bierzanowski – 300 zł; Radosław Bierzanowski 
– 100 zł 

BOKS
Stypendyści z Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego (10 mc): Kamil 
Bednarek – 300 zł; Oskar Dziechciowski – 200 zł

TEAKWONDO
Stypendyści ze Sportowego Klubu Taekwondo „Tiger” (10 mc): Maciej 
Feć – 400 zł; Michael Pytt – 200 zł

PŁYWANIE
Stypendysta z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław 
(10 mc): Julian Soboń – 500 zł

SZACHY
Stypendysta z Uczniowskiego Klubu Sportowego EL – TUR SP3 Bogaty-
nia (10 mc): Paweł Gulik – 100 zł 

Stypendysta z Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnospraw-
nych „START” we Wrocławiu (10 mc): Teresa Starzec – 500 zł 

56 tys. zł otrzymały 
wspólnoty mieszkaniowe 
w ramach konkursu 
wspierającego 
rewitalizację 
dzierżoniowskich 
budynków.

- „Piękna fasada” po-
zwala na dofinansowanie re-
montów tych obiektów, które 
nie są wpisane do rejestru 
zabytków, lecz ze względu 
na położenie, detale archi-
tektoniczne lub historię sta-
nowią cenne obiekty kultury 
materialnej Dzierżoniowa 
– mówi kierownik Wydziału 
Spraw Lokalowych Wiesła-
wa Krzemińska. Do pierw-
szego konkursu zgłosiło się 
siedem wspólnot mieszka-
niowych. Najwięcej, bo 25 
tys. zł miasto przekazało na 
remont elewacji budynku 
przy ul. Batalionów Chłop-
skich 3. 15 tys. zł, również 
na remont elewacji, prze-
kazano wspólnocie budyn-
ku przy ul. 11 Listopada 1. 
Co należy zrobić, by móc 
ubiegać się o pomoc w re-
montach? – Każdego roku 
od września do połowy paź-
dziernika czekamy na zgło-

szenia do konkursu, do któ-
rego kwalifikowane mogą 
być wyłącznie zakończone 
już inwestycje. Właścicieli 
budynków i wspólnoty za-
chęcamy również, by przed 
rozpoczęciem remontów 
skorzystali z możliwości 
konsultacji z urzędem – do-
daje Wiesława Krzemiń-
ska. Miasto nie chce decy-
dować za właścicieli np. o 

kolorze elewacji, ale mając 
więcej informacji o planach 
remontowych może propo-
nować takie rozwiązania, by 
sąsiadujące ze sobą obiekty 
tworzyły estetyczną całość. 
W tym roku na nagrody w 
konkursie „Piękna Fasada” 
Dzierżoniów przeznaczył 
150 tys. zł. 

Wyniki konkursu Piękna 
Fasada:

Kategoria „Elewacja”
1 miejsce – wspólnota mieszka-
niowa Batalionów Chłopskich 
3 – 25 tys. zł (remont elewacji)
2 miejsce – wspólnota miesz-
kaniowa 11 listopada 1
Nagrody w konkursie otrzy-
mały również wspólnoty:
11 listopada 19 – 5 tys. zł
Słowackiego 18 – 5 tys. zł 
Grota Roweckiego 32 – 3 tys. zł 
Grota Roweckiego 34 – 3 tys. zł 

Bokserski zawodowy 
mistrz Europy kategorii 
superśredniej Piotr 
Wilczewski odwiedził 
dzierżoniowski urząd.

Podczas spotkania z bur-
mistrzem „Wilk” opowiadał 
o kulisach swojego ostatnie-
go pojedynku, trwającej już 

20 lat karierze sportowej i 
pracy z młodzieżą trenu-
jącą w Dzierżoniowskim 
Klubie Bokserskim. – To 
jest olbrzymi sukces, który 
odniósł pan swoją ciężką 
pracą – gratulował „Wil-
kowi” Marek Piorun. Bur-
mistrz podziękował także 

za promocję Dzierżoniowa 
w świecie sportu. Nasze 
miasto na bokserskiej ma-
pie Polski kojarzone jest z 
czasami „gwarmetowskich” 
sukcesów amatorów oraz z 
zawodowymi dokonania-
mi Piotra Wilczewskiego. 
– Myślę, że z czasem, wraz 

z Danielem Zajączkow-
skim, do listy bokserskich 
sukcesów dopiszemy wielkie 
osiągnięcia naszych pod-
opiecznych – powiedział 
„Wilk” i wraz z burmistrzem 
zaprasza już 2 kwietnia na 
Międzynarodowy Turniej 
Bokserski. 

Rewitalizacja Dzierżoniowa

Konkurs „Piękna Fasada” 
rozstrzygnięty

Dzierżoniów miasto sportu

Oko w oko z mistrzem

Do pojedynku na spojrzenia, jednego z nieodłącznych elementów towarzyszących zmaganiom zawodowych bokserów, 
burmistrz Dzierżoniowa stanął nie bez obaw
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