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Nowe wydawnictwo

Dawno dawno 
temu w odległym 
Dzierżoniowie
Zebraliśmy opowieści o najstarszych dziejach miasta. 
Niektóre z nich są zaskakujące, wszystkie warte 
poznania. „Dzierżoniowskie legendy i opowieści” 
autorstwa Janiny Weretki-Piechowiak można już kupić 
w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Zbiór lokalnych legend powstał z myślą o najmłodszym po-
koleniu mieszkańców. – Książka zrodziła się z potrzeby zebra-
nia tego wszystkiego, co od wieków krążyło wśród społeczności 
Dzierżoniowa bądź jako przekaz ustny, bądź w formie szczątko-
wych zapisków – mówi autorka wydawnictwa Janina Weretka-
Piechowiak.

Uzupełnia ona przekaz historyczny na temat rzeczywistych 
i legendarnych dziejów miasta i życia jego mieszkańców. Jej 
celem jest pobudzenie zainteresowania dziejami miasta w naj-
młodszych, a przez to pogłębienie emocjonalnego przywiązania 
do jego tradycji i kultury.

Jak przyznaje autorka zbioru, w naszej lokalnej przeszłości 
jest jeszcze kilka wątków i historii, których nie opisała. Na swój 
literacki warsztat wzięła jednak legendę o założeniu Dzierżonio-
wa i o św. Jerzym, o figurce na kościelnej wieży, zamku Trzmie-
la, Bramie Wodopojowej, opowieść o doboszu z ratuszowej 
wieży, o złej pani i o Duchu Gór, a także nieco „Sapkowska”, 
łamiąca konwencję gatunku legenda o dzierżoniowskim smoku. 
Wszystkie legendy zilustrowała Liliana Ferdek.

„Dzierżoniowskie legendy i opowieści” można kupić 
(12,45 zł) w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 
Powstanie niezwykłego wydawnictwa sfinansował „Dzierżoniów 
miasto z inicjatywą”.

Dzierżoniów pomyślnie 
przeszedł audyt 
energetyczny. Miasto 
jako pierwsze w Polsce 
wdraża System 
Zarządzania Energią 
w oparciu o normę 
ISO 50001. Pełne 
i trwałe wdrożenie 
systemu wpłynie na 
obniżenie kosztów i na 
zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych. 
Zarządzanie energią 
obejmuje wszystkie 
obiekty użyteczności 
publicznej należące do 
miasta oraz oświetlenie 
uliczne.

Proces certyfikacji składa 
się z trzech etapów. Pierw-
szym było opracowanie do-
kumentacji systemowej, dru-
gim wprowadzenie systemu 
zarządzania jakością. Trzeci 
to poprzedzona audytem cer-
tyfikacja wykonana przez 

uprawnioną do tego firmę. 
Taki właśnie audyt z sukce-
sem przeszedł urząd w dniach 
19-21 czerwca. Był on tak-
że związany z odnowieniem 
funkcjonującego od lat zinte-
growanego systemu zarządza-
nia jakością.

– Z ogromną przykrością 
muszę stwierdzić, że nie uda-
ło nam się stwierdzić żadnych 
niezgodności – tak Jerzy 
Zgierski-Strumiłło podsumo-
wał audyt, jaki przeprowadzał 
w dzierżoniowskim Urzędzie 
Miasta wraz z Jolantą Orli-
kowską – Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem sposobu, w jaki 
państwo podeszli do systemu. 
Po raz pierwszy spotkałem się 
z urzędem tak świetnie funkcjo-
nującym i zarządzanym. Wy-
skakujecie ponad przeciętność 
– chwalił podczas spotkania za-
mykającego audyt. – W każdym 
obszarze są materiały, które 
można wskazać innym za wzór. 

To ogromna satysfakcja – wtó-
rowała mu audytorka.

Norma ISO 50001, o przy-
znanie której stara się UM 
w Dzierżoniowie, to korzyści 
finansowe, optymalizacja pro-
cesów pod kątem oszczędno-
ści energii, ale także zmniej-

szenie ryzyka związanego 
z bezpieczeństwem energe-
tycznym, kreowanie wizerun-
ku UM jako organizacji dba-
jącej o ochronę środowiska 
i integracja systemu zarządza-
nia energią z innymi obowią-
zującymi nas systemami.

W Dzierżoniowie nie 
wzrośnie cena za 
odbiór śmieci. Będzie 
za to więcej „gniazd” 
do selektywnej zbiórki 
odpadów. Powstanie 
także nowy punkt, 
w którym mieszkańcy 
bezpłatnie będą mogli 
oddawać odpady 
wielkogabarytowe.

Już od lipca odbiór i pra-
widłowe unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych będzie 
obowiązkiem lokalnych samo-
rządów. Dzierżoniów, gmina 
Dzierżoniów i Niemcza będą 
to robić wspólnie w ramach 
Związku Gmin Powiatu Dzier-
żoniowskiego. Nowy system 
dotyczy tylko nieruchomości 
zamieszkałych. Przedsiębior-
cy, tak jak do tej pory, muszą 
posiadać indywidualne umowy 
na odbiór odpadów z wybra-
nym przez siebie usługodawcą.

 - Segregujesz – 
zyskujesz

– Ze składanych deklaracji 
wynika, że ponad 95% miesz-
kańców będzie segregować 
odpady. Wtedy stawka wynie-
sie 10 zł 50 gr. Posegregowa-
ne odpady będzie można skła-
dać w jednym z 65 „gniazd” 
– mówi prezes ZGPD 7 Piotr 
Furtak. – Osoby, które nie 

chcą prowadzić segregacji, 
zapłacą 13 zł. Dla nich do-
stępne będą osobne pojemni-
ki na odpady mieszane. Brak 
selektywnej zbiórki odpadów 
nie oznacza, że do śmietnika 
można wyrzucać wszystko.

W wyniku przeprowadzo-
nego przetargu wytwarzane 
przez nas śmieci odbierać bę-
dzie firma „Naprzód” z Ryduł-
tów. Firma z Górnego Śląska 
chce się zająć naszymi odpa-

dami za 5 mln 200 tys. 790 zł. 
Lokalne konsorcjum firm 
(Przedsiębiorstwo Komunal-
ne z Dzierżoniowa i Zakład 
Usług Komunalnych z Pie-
szyc) złożyło ofertę droższą 
o 60 tys. 466 zł.

 - Informacje

Statystyczny Polak pro-
dukuje średnio 323 kg śmie-
ci rocznie (dane z 2000 r.), 
z czego odzyskuje się dziś 

około 10%. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej na 
składowiska trafia zaledwie 
30% odpadów, a reszta jest 
odzyskiwana.

Niebawem na stronie 
www.dzierzoniow.pl znajdą 
Państwo poradnik o selek-
tywnej zbiórce odpadów, 
wszelkiego rodzaju po-
mocne informacje dostęp-
ne są również pod adresem 
www.zgpd7.pl.

1 lipca zmieni się firma odbierająca odpady komunalne dzierżoniowian. Ceny jednak po-
zostaną na tym samym poziomie

Gospodarka odpadami

Rewolucja ekologiczna, nie cenowa

Zintegrowany system zarządzania jakością

Miasto pomyślnie przeszło audyt energetyczny

Audytorzy po raz kolejny potwierdzili, że Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie jest organizacją dobrze wykorzystującą 
nowoczesne metody zarządzania samorządem

Aktywne wakacje

Basen odkryty już czynny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 
zaprasza wszystkich na basen odkryty przy 
ul. Strumykowej 1. Basen będzie czynny od 
28 czerwca przez cały okres wakacyjny.

Do dyspozycji spragnionych dobrej zabawy odwiedzają-
cych pozostaje boisko do siatkówki plażowej, bufet z możli-
wością zjedzenia ciepłego posiłku oraz zimne napoje czy lody.

Basen czynny będzie codziennie w godzinach 10.00-19.00. 
Ceny biletów pozostają na ubiegłorocznym poziomie – nor-
malny kosztuje 7 zł, a ulgowy – 5 zł.

Sport

Wakacyjna szkoła tenisa
Chcesz zarazić swoje dziecko bakcylem do sportu? 
Zapisz je do wakacyjnej szkoły tenisa ziemnego, 
a przekona się, że to fantastyczna forma rozrywki.

Koszt dwumiesięcznego kursu na kortach dzierżoniowskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji to 95 zł. Wszystkie informacje 
i zapisy dostępne są pod numerami telefonów 74 645 05 41 
lub 609 866 442. 

Pierwsza prezentacja książki odbyła się 18 czerwca 
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Uświetnił ją występ 
uczniów SP 9, który wystawił legendę o „Zamku Trzmie-
la” i okazjonalne wystąpienia
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Od oświadczenia, 
wręczenia nominacji na 
stopień oficerski i nagród 
dla trenerów sportowych 
rozpoczęła się 37. 
sesja Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa. Odbyła się 
ona 24 czerwca.

Pierwszym punktem sesji 
było podjęcie oświadczenia 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
w sprawie uczczenia pamięci 
ofiar w 70. rocznicę ludobój-
stwa dokonanego przez Orga-
nizację Ukraińskich Nacjona-
listów i Ukraińską Powstańczą 
Armię w latach 1939-1947, na 
Polakach zamieszkujących 
Kresy Południowo-Wschodnie 
II Rzeczypospolitej.

Po wręczeniu aktu mia-
nowania na stopień oficerski 
porucznika niepodlegającemu 
obowiązkowi służby wojsko-
wej Józefie Liberze gratu-
lacje z okazji nadania przez 

prezydenta RP „Medalu za 
Ofiarność i Odwagę” odebrał 
Edward Skalski. Andrzejowi 
Wojtalowi z MKS-u „Dzie-
wiątka nadano tytuł Trenera 
Roku 2012.

Następnie radni rozpatrzyli 
14 projektów uchwał.

 - Zmiana planu 
zagospodarowania

Przyjęte zostały m.in. 
uchwała w sprawie dopusz-
czenia zapłaty podatków sta-
nowiących dochody budżetu 
miasta Dzierżoniowa kartą 
płatniczą, uchwała w spra-
wie określenia trybu i szcze-
gółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zdania 
publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej i uchwała 
zmieniająca Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Dzierżoniowa oraz 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszaru zlokalizowanego 
w rejonie ulic Kilińskiego, 
Ciepłowniczej i Pieszyckiej 
w Dzierżoniowie, a także 
obszaru ograniczonego ulica-
mi: Batalionów Chłopskich, 
Wierzbową, Żeromskiego 
i byłą bocznicą kolejową.

 - Sieć publicznych 
placówek oświatowych

Przegłosowano także 
uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania mieniem 
miasta, objęcie akcji spółki 
Agencji Rozwoju Regional-
nego AGROREG SA w Nowej 
Rudzie i określenie szczegó-
łowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze z wyłącze-
niem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

W programie sesji znalazły 
się także uchwały w sprawie 
udzielenia powiatowi dzierżo-
niowskiemu pomocy rzeczo-
wej w postaci 15 szt. sprzętu 
medycznego oraz w sprawie 
ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podsta-
wowych oraz planu sieci dzier-
żoniowskich publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów 
wraz z granicami ich obwodów.

Do grona najstarszych 
mieszkańców 
Dzierżoniowa dołączyła 
14 czerwca Kazimiera 
Michalska. Jubilatka 
skończyła 100 lat. 
Odebrała życzenia 
i gratulacje od władz 
miasta w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym 
Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety, gdzie 
przebywa od 2001 r.

100-latkę odwiedzili za-
stępca burmistrza Ryszard 
Szydłowski i kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Danuta 
Stasiak, przynosząc w prezen-
cie wełnianą pościel i kwiaty. 
Z upominkami przyjechali 
także burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej Grzegorz Grzegorze-
wicz i kierownik tamtejszego 
USC, a także Dorota Kamiń-
ska ze świdnickiego inspek-
toratu ZUS-u. Oprócz listów 
gratulacyjnych od władz miej-
skich, jubilatka otrzymała także 
listy od wojewody i premiera.

Kazimiera Michalska uro-
dziła się 14 czerwca 1913 r. 
w miejscowości Franciszkowo 

w powiecie sierpeckim w wo-
jewództwie mazowieckim. 
Wyszła za mąż w 1937 w Żu-
rominie. Do do 1939 r. miesz-
kała w miejscowości Sadłowo, 
w czasie wojny we Francisz-
kowie, później w Strzegomiu, 
a od lat 50. w Jaworzynie Ślą-
skiej. Pracowała w Zakładach 

Porcelany Stołowej „Karolina” 
w Jaworzynie Śl. Jej mąż, Fran-
ciszek, od lat nie żyje. Kobieta 
nie ma rodziny, ale czasem 
odwiedzają ją w ZOL-u dawne 
znajome z Jaworzyny.

Babciunia, jak czule zwra-
ca się do niej obsługa ZOL-u, 
z apetytem zjadła kawałek tor-

tu i wyrecytowała okazjonal-
ny wierszyk, którym zawsze 
składała życzenia jubilatom. 
– To pierwszy taki jubileusz 
od czasu powstania zakładu – 
podkreślały z dumą jego pra-
cownice, przyłączając się do 
najserdeczniejszych życzeń 
dla 100-latki.

Konkursy rozstrzygnięte

Dofinansowanie 
wakacyjnych zajęć
Po rozstrzygnięciu konkursów na dofinansowanie 
zajęć organizowanych przez prowadzone przez miasto 
placówki oświatowe, DOK, OSiR i Miejsko-Powiatową 
Bibliotekę Publiczną znamy już kwoty, jakie miasto 
wyda na zajęcia dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa 
organizowane w czasie wakacji.

W przedszkolach w czasie tegorocznych wakacji najmłodsi 
będą mogli wziąć udział m.in. w wakacyjnych zajęciach w mie-
ście w formie otwartych drzwi. Szkoły podstawowe zaprasza-
ją na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz kolonie nad morzem. 
Gimnazjaliści będą mogli uczestniczyć jako wolontariusze 
w programie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Ośrodek 
Pomocy Społecznej organizować będzie wycieczki. Podobnie 
jak Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, który oprócz wycieczek 
przygotował warsztaty plastyczne i występy estradowe. Przez 
całe wakacje aktywnie będzie można uczestniczyć w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizuje zaś zajęcia świetli-
cowe i warsztaty plastyczne. Będzie można skorzystać z czytelni 
multimedialnej.

Na dofinansowanie wakacji Dzierżoniów przeznaczył w tym 
roku 16 tys. zł.

Pieniądze na rekreację

Zorganizują wakacyjny 
wypoczynek
Tak jak placówki oświatowe i jednostki podległe, 
tak i organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 
przygotowały wakacyjną ofertę wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży. Miasto dofinansuje je kwotą 
11.620 zł.

W ramach konkursów dofinansowanie otrzymało osiem pod-
miotów. Organizują one zajęcia dla rożnych grup odbiorców 
i w różnych formach:
 � Polski Czerwony Krzyż, Oddział Dzierżoniów – półkolonie 

z wycieczkami – 1.460 zł;
 � Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko – wyjazdy re-

kreacyjno-sportowe – 1.460 zł;
 � Międzyszkolny Klub Sportowy „Żagiew” – zajęcia sporto-

we w miejscu zamieszkania bądź wyjazdowe dla młodzieży 
usportowionej – 1.450 zł;

 � Związek Harcerstwa Polskiego, Oddział Dzierżoniów – za-
jęcia sportowo-rekreacyjne – 1.450 zł;

 � Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” – zajęcia 
sportowo-rekreacyjne na basenie – 1.450 zł;

 � Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu – zajęcia z ele-
mentami profilaktyki uzależnień – 1.450 zł;

 � Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – kolonie letnie nad morzem – 1.450 zł

 � Międzyszkolny Klub Sportowy „Żagiew” – obóz sportowo- 
rekreacyjny – 1.450 zł.
Szczegółowa oferta zajęć na www.dzierzoniow.pl.

Przedszkola
•	 Przedszkole	Publiczne	nr	1	–	wakacyjne	zajęcia	w	mieście	–	500	zł
•	 Przedszkole	 Publiczne	 nr	 7	 –	 wakacyjne	 zajęcia	 w	 mieście,	
forma	otwartych	drzwi	–	500	zł
Szkoły Podstawowe
•	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 5	 –	 zajęcia	 rekreacyjno-sportowe	 –	
1500	zł,	
•	 Szkoła	Podstawowa	nr	9	–	kolonia	nad	morzem	–	2.500	zł
Gimnazja
•	 Gimnazjum	 nr	 1	 –	 wolontariat	 w	 ramach	 programu	 „Mogiłę	
pradziada	ocal	od	zapomnienia”	–	4.000	zł
Pozostałe
•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	–	wycieczki	–	1.000	zł
•	 Dzierżoniowski	Ośrodek	Kultury	–	wakacyjne	wycieczki,	warsz-
taty	plastyczne,	program	estradowy	–	2.000	zł
•	 Miejsko-Powiatowa	Biblioteka	Publiczna	–	zajęcia	w	mieście	
(Czytelnia	multimedialna)	–	500	zł,	zajęcia	świetlicowe,	warsztaty	
plastyczne	(Dział	Dziecięco–Młodzieżowy)	–	500	zł,	zajęcia	świe-
tlicowe	(Filia	MPBP)	–	500	zł
•	 Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	–	bilety	wstępu	dla	dzieci	z	ubogich	
rodzin	–	1.700	zł,	zajęcia	sportowo-rekreacyjne	–	800	zł.

Jubileusz w ZOL-u

Setne urodziny pani Kazimiery

Przeżyć wiek to nie nie lada wyczyn. Do osób, którym się to udało, dołączyła w czerwcu 
Kazimiera Michalska

37. sesja Rady Miejskiej

Nagrody i nominacje przed uchwałami

Gratulacje z okazji nadania przez prezydenta RP „Meda-
lu za Ofiarność i Odwagę” odebrał podczas sesji Edward 
Skalski. Opowiedział, jak kilkakrotnie w trakcie całego 
życia przyszło mu ratować czyjeś

Radni złożyli hołd zamordowanym przez ukraińskich nacjona-
listów w 70. rocznicę ludobójstwa na Kresach Wschodnich
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Interkl@sa  
dla „Dziewiątki”
SP 9 w Dzierżoniowie jako jedna z czterech 
podstawówek w Polsce uzyskała Znak Jakości 
Interkl@sa na rok szkolny 2013-2014. Wraz ze 
zdobyciem certyfikatu szkoła otrzymała roczną 
licencję na kurs języka angielskiego Fun English dla 
wszystkich uczniów oraz roczną licencję na System 
Antyplagiatowy Antyściąga.pl.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżo-
niowie jako jedyny przedstawiciel województwa dolnośląskiego 
znalazła się wśród 15 nominowanych do ogólnopolskiego kon-
kursu Znak Jakości Interkl@sa 2013. Finał konkursu odbył się 
w dniach 9-10 czerwca w Warszawie. Pierwszego dnia uczniowie 
nominowanych szkół prezentowali działania szkoły przygotowu-
jące uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyj-
nym zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. 
„Dziewiątkę” reprezentowała delegacja w składzie: Jolanta 
Uchacz-Krzyżaniak i Urszula Wójcik oraz uczniowie – Jakub 
Dzwolak i Szymon Kwiecień. 10 czerwca wraz z innymi finali-
stami konkursu zwiedzili oni gmach Sejmu RP, a następnie wzięli 
udział w gali finałowej w Sali Kolumnowej.

Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół w Polsce – pod-
stawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych. 
Tylko cztery szkoły podstawowe w Polsce uzyskały Znak Jakości 
Interklasa 2013 (wśród nich dzierżoniowska SP 9), co stanowi 
o randze tego wyróżnienia.

Andrzej Wojtal (MKS 
„Dziewiątka) odebrał 
podczas ostatniej 
sesji 24 czerwca tytuł 
Trenera Roku. To efekt 
wieloletniej pracy 
z młodzieżą i wyników 
osiągniętych przez 
swoich podopiecznych 
w 2012 r. Wyróżnienie 
za pracę trenerską 
wręczono Piotrowi 
Pietrewiczowi (MZKS 
„Lechia Dzierżoniów).

Klub pływacki „Dziewiątka 
pod wodzą Andrzeja Wojtala 
może być dumny z sukcesów, 
które notuje na przestrzeni 
lat. Nie inaczej było i w roku 
2012. Na słowa pochwały za-
sługują Dominika Sztandera 
oraz Kacper Dereń. Nasza 
pływaczka medale zdobywa 
regularnie od 2008 roku. Ko-
lejne do swojej kolekcji doło-
żyła w minionym roku zdoby-
wając 3 złote, 5 srebrnych i 5 
brązowych w zawodach ogól-
nopolskich. Kolega Dominiki 
z klubu, Kacper, pomimo bra-
ku medali, w imprezach krajo-
wych w 2012 r. notuje solidne 
i obiecujące wyniki.

 - Dumny z tak wielu

Dlatego to właśnie Andrzej 
Wojtal został trenerem roku 
2012 i odebrał laury za sukce-
sy swych podopiecznych. – Co 
jest moim największym sukce-
sem trenerskim? Trudno po-
wiedzieć. Wydawałoby się, że 
są to wyniki zakończone meda-
lem. Ale ja rozpatruję to w ka-
tegoriach, co dany zawodnik 
jest w stanie osiągnąć – mówi 
Andrzej Wojtal. – Niektórzy 
są genetycznie predestynowa-
ni do tego, że osiągają sukcesy 
od pierwszego zetknięcia się 
z wodą. Do takich osób nale-
żeli najlepsza w historii klu-
bu Zuzanna Oliwa, a także 
Joanna Gołębiowska, Paweł 
Stasiak, Kacper Wojtal oraz 
Julian Soboń, Andrzej Dubiel 
czy Beata Bukis. To zawodni-

cy, którzy osiągali sukcesy od 
najmłodszych lat aż do senio-
rów (powyżej 20 r. życia). Jo-
anna Gołębiewska zdobywała 
medale w seniorach jeszcze 
trzy lata temu, a ma „już” 31 
lat – chwali się z dumą trener 
swymi podopiecznymi.

 - Pływacka Kasandra

– Ja jestem już „zużytym 
trenerem”. Każdego zawod-
nika oceniam pod kątem moż-
liwych do osiągnięcia sukce-
sów. Jestem jak Kasandra. 
Obserwując zawodnika w wo-
dzie przez 2-3 godziny mogę 
powiedzieć, co może z niego 
wyrosnąć. Jestem surowym 
i wymagającym trenerem. Już 
może nie tak, jak przed laty, 
ale tak, jak zmienia się mło-
dzież, zmieniam się i ja – wy-
znaje Andrzej Wojtal. Ubole-
wa nad tym, że teraz młodzież 
jest mniej zdyscyplinowana. 
– Niegdyś na 10 zawodników 
mogłem przypuszczać, że 6-7 
będzie uprawiało ten sport. 
Teraz nie wiem, czy dwóch 
da radę – mówi ze smutkiem. 
Obserwuje spadek liczby chęt-
nych do pływania, ale wzrost 
zainteresowania innymi dys-
cyplinami sportu, np. wschod-
nimi sztukami walki.

 - Bez rutyny

Kluczem do sukcesu na-
grodzonego trenera jest ciężka 
praca. Andrzej Wojtal każdy 

trening przeżywa trzy razy 
– przed, w trakcie i po. Przy-
gotowuje na treningi różne 
warianty i dostosowuje je do 
formy zawodnika w danym 
momencie. – Nigdy nie powta-
rzam takich samych treningów 
– zapewnia. Uważa, że pływa-
nie jest nudne samo w sobie, 
stara się więc stosować tech-
niki psychologiczne w stosun-
ku do swych podopiecznych, 
czasem specjalnie ich drażni, 
złości, czasem wycisza – w za-
leżności od tego, czego akurat 
potrzebuje. – Ale zawsze ich 
słucham. I tego wymagam od 
zawodników. Jeśli mnie nie 
słuchają, traktują mnie jak na-
uczyciela w szkole. Pływanie 
to ma być świadoma działal-
ność, którą trzeba doskonalić. 
A jak przy okazji spotkamy się 
z cechami, takimi jak pracowi-
tość, pewne cechy motoryczne 
i talent, to wyrastają znaczące 
nazwiska – mówi.

 - Kontrola należy do 
niego

– Pływać można nauczyć 
nawet wielbłąda. To zależy od 
determinacji. Trzeba tylko za-
stosować odpowiednie meto-
dy, a wystrzegać się szablonu 
– zapewnia Andrzej Wojtal. 
Czego nie lubi? Złych nawy-
ków u swych pływaków, np. 
pływania w okularach. Wska-
zuje cele nauki pływania: po 
pierwsze – bezpieczeństwo (jak 

się wpadnie do stawu, bo lód 
się załamie, do studni czy do 
szamba, to nikt nie ma okula-
rów, a chodzi o to, by się urato-
wać); po drugie – zdrowie; po 
trzecie – sport. – A u nas często 
bywa odwrotnie – ubolewa. 
Opowiada o tym, jak to rodzi-
ce wywierają presję na dzieci, 
jak usiłują przejąć kontrolę 
nad procesem treningowym 
i pozwalają im spóźniać się na 
treningi, czego on nie toleruje.

 - Liczą się wyniki

Andrzej Wojtal nie zamie-
rza spocząć na laurach. Spo-
dziewa się kolejnych spektaku-
larnych sukcesów. – Dominika 
Sztandera startuje niedługo 
w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów w Poznaniu i liczę, że 
uzyskany tam wynik pozwoli 
jej pojechać na Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Dubaju. To 
byłby sukces – marzy trener. 
Chciałby też, by rosnąca na-
dzieja dzierżoniowskiego pły-
wania Kacper Dereń, popra-
wił wyniki na mistrzostwach 
Polski Juniorów 15-letnich.

– Medale nie są ważne, 
ważne są wyniki – to najważ-
niejsza rzecz, o której zawod-
nicy często zapominają – pod-
kreśla. Na swój największy 
sukces, jak mówi, jeszcze 
czeka. We wrześniu zostanie 
dziadkiem. – Będzie miała na 
imię Lara – zapowiada naro-
dziny wnuczki.

„Współczesne malarstwo 
polskie” – taki tytuł nosi 
wystawa, którą otwarto 
19 czerwca w Muzeum 
Miejskim w Dzierżoniowie. 
To kolekcjonerski zbiór 
prac wybitnych polskich 
malarzy o bardzo 
odrębnych i oryginalnych 
stylach.

Wśród nich znajdują się 
dzieła ikon polskiego malar-
stwa. Prace tak wybitnych 
artystów, jak Alfred Lenica, 
Franciszek Starowieyski, Je-

rzy Duda-Gracz, Zdzisław 
Beksiński czy Jerzy Nowosiel-
ski reprezentują najważniejsze 
nurty światowego malarstwa 
XX wieku.

Na wystawie obejrzymy 
łącznie ponad 30 prac. Jest to 
niewątpliwie silna i zróżnico-
wana formacja malarzy zbliżo-
nych do tradycji ekspresjoni-
zmu i nadrealizmu, a także do 
doświadczeń sztuki abstrak-
cyjnej. Prezentuje artystów 
związanych ze środowiskiem 
krakowskim, poznańskim, 

wrocławskim, jak również 
z regionem wałbrzyskim i sa-
mym Dzierżoniowem.

Ekspozycję w Muzeum 
Miejskim można zwiedzać do 
18 października.

Wernisaż wystawy polskiego malarstwa współczesnego 
w muzeum odbył się 19 czerwca

Wystawa w Muzeum Miejskim

Dosięgnąć 
wyobraźni artysty

Nagroda dla najlepszego trenera

Pływać nauczy nawet wielbłąda

Trenerem Roku 2012 został Andrzej Wojtal. Odebrał nagrodę na 37. sesji Rady Miejskiej

Przedstawiciele SP 9 w Dzierżoniowie gościli w Warsza-
wie na gali finałowej konkursu Znak Jakości Interkl@sa 

Nowy obiekt sportowy

Tygrysy z nowoczesną salą
Klub SKT Tiger w końcu doczekał się nowoczesnego 
ośrodka szkoleniowego dla swoich podopiecznych. 
23 czerwca w uroczystości oficjalnego otwarcia 
sali treningowej w „Odrze” przy ul. Wrocławskiej 
wzięli udział przedstawicie władz miasta, działacze 
SKT Tiger, osoby związane z klubem oraz rodziny 
zawodników.

Prezes klubu taekwon-do Sebastian Maniak nagrodził 12 
najlepszych zawodników tego sezonu w różnych kategoriach 
wiekowych. Pięciu instruktorów otrzymało nominacje i pasy na 
kolejne poziomy mistrzowskie.

Klub przygotował dla gości pokaz, w którym udział wzięli 
najmłodsi adepci klubu. Szokowali oni widownię spektakular-
nymi saltami, gwiazdami, kopnięciami z obrotem oraz rozbija-
niem desek.

Ceremonię otwarcia zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi 
przez burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna oraz Sebastiana 
Maniaka.

Dzierżoniowskie „Tygrysy” doczekały się własnej sali tre-
ningowej
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Społeczna Rada Przedsiębiorców

Jak zarabiać 
w niepewnych czasach
Zbliżającym się prezentacjom gospodarczym, 
strategii rozwoju miasta i narzędziom rozwoju firm 
poświęcono czerwcowe spotkanie Społecznej Rady 
Przedsiębiorców.

Rozpoczęła je prezentacja Tomasza Wysoczańskiego 
z Zachodniej Izby Gospodarczej pn. „Jak zarabiać w niepew-
nych czasach? Strategia innowacji narzędziem rozwoju fir-
my”. – Posiadanie strategii innowacji wzmacnia pozycję firmy 
na rynku. To jeden z kluczowych elementów sukcesu przedsię-
biorstwa i osiągania przewagi konkurencyjnej – przekonywał 
autor prezentacji, zachęcając dzierżoniowskich przedsiębiorców 
do udziału w bezpłatnym projekcie. Skierowany jest on do 50 
dolnośląskich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie 
www.strategiainnowacji.pl.

Dalszą część spotkania poświęcono zbliżającym się prezen-
tacjom gospodarczym i ewaluacji Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa.

O tym, jak zarabiać w niepewnych czasach, opowiadał lo-
kalnym biznesmenom Tomasz Wysoczański

Już po raz dziewiętnasty w ostatni weekend września 
odbędą się Dzierżoniowskie Prezentacje. Impreza 
gospodarczo-kulturalna wpisała się już dawno do 
kalendarza najważniejszych wydarzeń w mieście 
i regionie. Corocznie w Prezentacjach udział bierze 
około 50 wystawców promujących swoje firmy.

Również w tym roku na przedsiębiorców czekać będą profe-
sjonalnie przygotowane miejsca wystawiennicze. Zapraszamy do 
zgłaszania udziału swoich firm przedsiębiorców mikro, małych, 
średnich i dużych.

Zapewniamy promocję, możliwość zaprezentowania swo-
ich osiągnięć w katalogu wystawców oraz szereg atrakcji. 
Wszelkie informacje oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie 
www.dzierzoniow.pl w zakładce Gospodarka w podzakładce 
Dzierżoniowskie Prezentacje.

W tym roku święto lokalnego biznesu w Dzierżoniowie bę-
dzie obchodzone już po raz 19.

Święto lokalnego biznesu

Przedsiębiorco, pamiętaj o Prezentacjach

•	 Standardowe	 stoisko	 wystawiennicze	
ma	 12	 m2.	 Wystawca	 może	 jednak	 zare-
zerwować	 stoisko	 o	mniejszej	 lub	większej	
powierzchni.
•	 Do	 dyspozycji	 przedsiębiorców	 będą	
stoiska	 zabudowane	 i	 niezabudowane.	 Na	
zewnątrz	 hali	 Wystawca	 może	 zarezerwo-
wać	 miejsce	 wystawiennicze	 o	 dowolnej	
powierzchni.
•	 Do	 każdego	 stoiska,	 bez	 względu	 na	
położenie,	doprowadzona	jest	energia	elek-
tryczna.
Koszt stoisk wystawienniczych (brutto):

W	HALI:
1.	 zabudowane	 (ścianki	 osłonowe,	 wykła-

dzina,	lampki,	fryz	z	nazwą	firmy):
•	 1	m2	 powierzchni	 wystawienniczej	 –	
41,70 zł,
•	 stoisko	standardowe	o	powierzchni	12	m2	
(3m	szer.	x	4m	gł.)	–	500,40 zł,

2.	 niezabudowane:
•	1	m2	powierzchni	wystawienniczej	–	25,00 zł,
•	 np.	stoisko	o	powierzchni	12	m2	(3m	szer.	
x	4m	gł.)	–	300,00 zł,
•	 Wystawca	ma	możliwość	 zarezerwowa-
nia	stoiska	o	innej	powierzchni	niż	wskaza-
na	powyżej.
Stoiska	 dla	 DEBIUTÓW	 (mikro	 i	 małych	
przedsiębiorstw	 z	 branży	 produkcyjnej	 lub	
usługowej,	 prowadzących	 działalność	 nie	
dłużej	niż	3	lata	i	biorących	po	raz	pierwszy	
udział	w	Dzierżoniowskich	Prezentacjach):
•	 stoisko	zabudowane	o	powierzchni	12	m2	
(3	m	szer.	x	4	m	gł.)	–	1,23 zł,
W	 pierwszej	 kolejności	 przyjmowane	 będą	
zgłoszenia	 firm	 –	 debiutów,	 których	 głów-
nym	 miejscem	 wykonywania	 działalności	
jest	 Dzierżoniów	 (do	 31.08.2013	 r.).	 Zgło-
szenia	 firm	 spoza	 Dzierżoniowa	 będą	 reje-
strowane	 na	 liście	 rezerwowej	 i	 rozpatry-

wane	 w	 przypadku,	 gdy	 organizator	 będzie	
posiadał	 jeszcze	wolne	stoiska	wystawien-
nicze	(od	1.09.2013	r.).

W	HOLU	HALI:
1	m2	powierzchni	wystawienniczej	–	23,00 zł,

NA	ZEWNĄTRZ	HALI:
1	m2	powierzchni	wystawienniczej	–	20,85 zł,

OFERTY	SPECJALNE:
a)	 dla	 Wystawców,	 którzy	 brali	 udział	
w	 Dzierżoniowskich	 Prezentacjach	 2012,	
w	kategorii	DeBiUT
•	 stoisko	wystawiennicze	–	50%	kosztów,
b)	dla	laureatów	konkursu	SMOK BiZNeSU 
2012
•	 standardowe	 stoisko	 wystawiennicze	 –	
1,23 zł,
c)	dla	stałych	klientów	–	5% mniej	za	każdy	
rok	udziału	w	poprzednich	edycjach	imprezy	
(nie	dotyczy	ofert	z	pkt.	a	i	b)

STOiSKA WYSTAWieNNicZe

KONKURSY
•	 SMOK BiZNeSU – (konkurs dla Wystawców) jest	wyróżnie-
niem	przyznawanym	przedsiębiorstwom,	które	stale	się	rozwijają,	
tworzą	 nowe	 miejsca	 pracy,	 wykorzystują	 technologie	 przyjazne	
środowisku,	 wnoszą	 wkład	 w	 rozwój	 regionu	 dzierżoniowskiego,	
czy	też	prowadzą	działalność	charytatywną.
•	 SMOK PUBlicZNOŚci – konkurs dla Wystawców (pierwszy 
etap) i gości odwiedzających imprezę (drugi etap dla publiczności)
Jest	to	wyróżnienie	dla	Wystawcy,	który	ma	najatrakcyjniejsze	sto-
isko	oraz	prowadzi	ciekawą	kampanię	promocyjną	własnej	dzia-
łalności.	Goście	Prezentacji	oddający	swoje	głosy	na	Wystawców	
mają	możliwość	wzięcia	udziału	w	drugim	etapie	–	konkursie	dla	
publiczności,	 którego	 główną	 nagrodą	 jest	 samochód	 osobowy,	
a	nagrodami	pocieszenia	rowery.	

OTWARcie DNi PRZeDSiĘBiORcZOŚci
W	 tym	 roku	 Dzień	 Przedsiębiorczości	 został	 przemianowany	 na	
DNi PRZeDSiĘBiORcZOŚci,	które	będą	trwały	od	28	września	do	
25	października	2013	roku.
Nowa	formuła	przewiduje	organizację:
•	 Paneli	szkoleniowych	dla	przedsiębiorców	i	młodzieży	szkolnej	
prowadzonych	przez	doświadczonych	szkoleniowców	w	dniach	3	–	
18	października	2013	r.,
•	 Praktyk	dla	uczniów	w	firmach	i	instytucjach	–	od	23	września	
do	11	października	2013	r.,
•	 Alternatywnej	 Lekcji	Przedsiębiorczości	dla	młodzieży	–	spo-
tkanie	z	młodymi	przedsiębiorcami,	którzy	odnieśli	sukces	w	biz-
nesie	–	inspiracje	(Fundacja	Kamil	Cebulski	Business	Education),
•	 Konkursu	na	najlepszy	biznesplan,
•	 Dzierżoniowskie	Prezentacje	i	Dni	Przedsiębiorczości	oficjalnie	
rozpoczną	się	wystąpieniem	znanej	osobistości	ze	świata	biznesu.	

KATAlOG WYSTAWcÓW
•	 Katalog	Wystawców	 jest	 zbiorem	 informacji	 o	wszystkich	 fir-
mach	biorących	udział	w	Dzierżoniowskich	Prezentacjach,	wyda-
wany	w	formie	drukowanej,	kolorowej,	o	formacie	A5.
•	 Każdy	Wystawca	ma	do	dyspozycji	jedną	stronę	katalogu.
•	 Wystawca	 ma	 możliwość	 zamieszczenia	 w	 nim	 informacji	
o	swojej	firmie	(dane	teleadresowe,	opis	działalności,	logotyp).
•	 koszt	 zamieszczenia	 informacji	 –	 20,00	 zł	 brutto,	 w	 trakcie	
Dzierżoniowskich	Prezentacji	katalogi	przekazywane	są	bezpłatnie	
Wystawcom,	otrzymują	je	także	goście	oficjalni	Prezentacji.	

PROMOcJA WYSTAWcÓW
•	 Wystawcy,	którzy	wezmą	udział	w	Dzierżoniowskich	Prezenta-
cjach,	będą	objęci	bezpłatną	kampanią	promocyjną	na	stronach	in-
ternetowych	Urzędu	Miasta	w	Dzierżoniowie	(www.dzierzoniow.pl),
•	 Informacja	o	XIX	Dzierżoniowskich	Prezentacjach	2013	umiesz-
czona	będzie	w	mediach	lokalnych,
•	 dodatkową	 promocją	 będą	 objęci	 laureaci	 konkursu	 SMOK	
BIZNESU	 i	 SMOK	 PUBLICZNOŚCI	 (umieszczenie	 nazwy	 laureata	
w	pasażu	wejście	do	Urzędu	Miasta	w	Dzierżoniowie	na	ścianie	
„SMOKI	BIZNESU”	i	na	materiałach	promocyjnych	Urzędu	Miasta	
w	Dzierżoniowie.	

Ankieta dla mieszkańców

Badanie jakości życia
Czterech ankieterów zapyta w lipcu mieszkańców 
Dzierżoniowa o dalsze kierunki rozwoju miasta. 
Wyposażeni w specjalne identyfikatory odwiedzą też 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorców.

Badanie jest jednym z pierwszych działań związanych z pra-
cami nad nową „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Lokalne-
go Dzierżoniowa na lata 2014-2020”. Wyniki ankiet są bardzo 
ważne. Pozwolą bowiem na poznanie aktualnych opinii miesz-
kańców, co w dużym stopniu wspomoże cały proces tworzenia 
nowej strategii.

Ankiety będzie można wypełnić w obecności ankieterów lub 
umówić się na ich odbiór w dogodnym terminie.

Mieszkańców Dzierżoniowa o jakość ich życia w mieście 
przepytają w lipcu ankieterzy Urzędu Miasta


