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Szanowni Państwo,
Powiat Dzierżoniowski   tworzy wyjątkowe partnerstwo z gminami powiatu na
rzecz współpracy z trzecim sektorem ziemi dzierżoniowskiej. Doceniając lokalne
organizacje pozarządowe, ich aktywność,
niegasnącą chęć tworzenia i upiększania
naszej codziennej rzeczywistości, widzimy potrzebę realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do integracji z lokalną społecznością. Dlatego też od kilku lat realizujemy Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych „NGO - to jest to!” oraz spotkania integrujące środowisko trzeciego
sektora pn. „3majmy się razem i … zmieniajmy lokalną rzeczywistość”.
Album „Skarbiec Ziemi Dzierżoniowskiej” to inicjatywa, dzięki której
będziecie mogli Państwo poszerzyć wiedzę nt. działających w powiecie
dzierżoniowskim organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych
i grup nieformalnych, a także skorzystać z możliwości uczestnictwa
w działaniach realizowanych przez te podmioty. Jest to pomysł na
pewnego rodzaju inspirację do rozwoju naszej ziemi dzierżoniowskiej
w aspekcie społecznym.
Zachęcam Państwa gorąco do zapoznania się z szerokim wachlarzem
aktywności społecznej, jaki mają do zaoferowania niezwykle barwne
i twórcze organizacje pozarządowe powiatu dzierżoniowskiego.
					Starosta Dzierżoniowski

3

SPIS TREŚCI
Pasje i zainteresowania
• Akademia Piłkarska Dzierżoniów ...................................................................................................... 5
• Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku .......................................................................................... 6
• Dzierżoniowski Klub Bokserski .......................................................................................................... 7
• Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin ...................................................................... 8
• Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”
– Oddział Terenowy w Ostroszowicach ..................................................................................... 9
• Fundacja „Spokojna Przystań” ..........................................................................................................10
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 PP (4 PSW) ......................................................................11
• Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP ...............................................................................................12
• Klub LKS Atom Boxmet Dzierżoniów ............................................................................................13
• Klub Siatkarski OFM Bielawianka Bester Bielawa ......................................................................14
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Aquarius – Pływanie Synchroniczne ......................15
• Marek Cieśla – malarz ..........................................................................................................................16
• Międzyszkolny Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” ............................................................................17
• Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR” .............................................18
• Muzeum Góry Sowie Region Sudety .............................................................................................19
• Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie .....................................................................................20
• Ochotnicza Straż Pożarna Przerzeczyn-Zdrój .............................................................................21
• Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Dzierżoniów ......................................22
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji Piękni i Zdrowi.................................23
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
• Umysłowym Koło w Dzierżoniowie ................................................................................................24
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Dzierżoniowie ..............................................................................................................................25
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Oddział Dzierżoniów ..........................26
• Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Dzierżoniowie ................................................27
• Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział Dzierżoniów .............................................28
• Samodzielne Koło Terenowe nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ..............29
• Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER” ...............................................................................................30
• Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie..................31
• Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej FART ...............................................................................32
• Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat” .........................................................................................33
• Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie ..............................................................................34
• Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka” .................................................................35
• Stowarzyszenie „Legendarna Wieś Gilów” ...................................................................................36
• Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Albatros .......................................................................37
• Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Kościoła Bożego Ciała w Bielawie ..............................38
• Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda” ................................................................................................39
• Stowarzyszenie Niemcza – Partnerstwo Miast ...........................................................................40
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” ............................................................................41

4

• Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi .............................................................42
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo „POMOST”
w Dzierżoniowie ..............................................................................................................................43
• Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona ..................................................................................44
• Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika ...................................................45
• Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-Ball .............................................................................46
• Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany ...................................................................................................47
• Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna ..................................................................48
• Stowarzyszenie Tolkienowskie „Wieża” ..........................................................................................49
• Stowarzyszenie „Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka” .......................................................50
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Cukrownik” w Łagiewnikach ...................................................51
• Sudeckie Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Szansa .............................................52
• Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa ......................................................................................53
• Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej ....................................................54
• Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej ....................................................................55
• Towarzystwo Przyjaciół Bielawy ......................................................................................................56
• UKS IRON BULLS Bielawa ...................................................................................................................57
• UKS „Lechia” Dzierżoniów ..................................................................................................................58
• UKS Sporty Modelarskie i Rekreacja ..............................................................................................59
• Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SOWA” Pieszyce .............................................................60
• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE ...............................................................................61
• Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału Dzierżoniów ..................................62
Rękodzielnictwo
• Anna Kucharek .......................................................................................................................................63
• Grupa Nieformalna „Pomocna dłoń” ..............................................................................................64
• Haft artystyczny – acupictura – Dorota Chmielewska ............................................................65
• Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych ....................................66
• Stowarzyszenie „LEPSZE JUTRO” .....................................................................................................67
• Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” ........................................................................................68
Kulinaria
• Browar Domowy MIGLANC ...............................................................................................................69
• Hotel Dębowy – Bielawa ....................................................................................................................70
• Hotel Versant – Dzierżoniów ............................................................................................................71
• „Pasieka pod Wielką Sową” ................................................................................................................72
• Piernikarnia Śląska – Niemcza ..........................................................................................................73
• PPMG „Galicja” Sp. z o.o. ......................................................................................................................74
• Stowarzyszenie „Pomóżmy Realizować Marzenia” ....................................................................75
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.............76
• Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” ......................................................................................................77
• Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś” .......................................................................................78
• Uroczysko Siedmiu Stawów – Luxury Hotel ................................................................................79

Akademia Piłkarska Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów
ul. Wrocławska 47
tel. 604 562 153
apdzierzoniow@gmail.com
www.akademiapilkarskadzierzoniow.pl
KRS: 0000469019
Konto bankowe:
29 1090 2301 0000 0001 3128 0315

Akademia Piłkarska Dzierżoniów powstała 16. 05. 2013 r. Jako
stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, poprzez prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci od 4 roku życia oraz zajęć sportowych dla dzierżoniowskich przedszkolaków. Organizowane są
również turnieje piłki nożnej i obozy sportowe.
W procesie szkolenia, poza aspektami sportowymi, zwracamy
również uwagę na rozwój psychofizyczny oraz budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych pomiędzy naszymi wychowankami.
Kadrę szkoleniową tworzą trenerzy z doświadczeniem w pracy z
dziećmi i młodzieżą, posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Dzięki licznym szkoleniom w kraju i za

granicą nasza wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie. Wciąż
inwestujemy w dalszy rozwój.
Naszą sztandarową imprezą jest organizowany co roku „Powiatowy Turniej Przedszkolaków”, w którym biorą udział przedszkola
z powiatu dzierżoniowskiego. W zabawie bierze udział około 100
uczestników.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.akademiapilkarskadzierzoniow.pl gdzie można znaleźć informację o naszej działalności oraz galerię zdjęć i filmów z imprez i akcji.
Trenowanie to nasza pasja, a entuzjazm dzieci owocuje niezapomnianymi chwilami. Razem tworzymy idealną drużynę!!!
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Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany
do życia w 2005 roku. Liczy około 300 osób. Zorganizowano tu
wykłady: z medycyny, psychologii, szeroko pojętej kultury, historii, prawa, sztuki, literatury. Ogromną popularnością cieszą
się zajęcia na basenie i w salach gimnastycznych. Stworzono
sekcje: aktywności fizycznej, turystyczną, rytmiki tanecznej, artystyczną, komputerową, brydżową, rękodzieła, kulinarną, fotograficzną, chór, kabaret i kręgle oraz kilka lektoratów. Organizowane są atrakcyjne wycieczki po najbliższej okolicy, ciekawych
zakątkach kraju i wiele wycieczek zagranicznych. W szeregach
BUTW znaleźli się ludzie obdarzeni pasjami i wieloma talentami.
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Z ogromnej pasji indywidualnych osób, powstał niezwykły spektakl pt. „Modowy wehikuł czasu”, prezentujący tajniki strojów
w minionych epokach. Pokaz tych pięknych, specjalnie szytych
strojów, był prezentowany w Bielawie, Nowej Rudzie i Świebodzicach. Słuchacze prezentujący stroje omawiane przez osobę prowadzącą pokaz, wczuwali się w bohaterów minionych epok i na
scenach wyglądali jak zawodowi aktorzy. Talenty fotograficzne
zaowocowały interesującymi wystawami. Fantazja i talenty towarzyszą kabaretowi, warsztatom  rękodzieła, gdzie wyczarowywane są prawdziwe cuda.

Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
58-260 Bielawa
ul. Piastowska 19a
tel. 74 647 88 47, 605 243 346
butw.bielawa@gmail.com
www.butwbielawa.pl

KRS: 0000231752
Konto bankowe:
06 9527 0007 0011 0448 2000 0001

DK B
DZIERZONIOWSKI

KLUB
BOKSERSKI
Dzierżoniowski Klub Bokserski
58-200 Dzierżoniów
ul. Ignacego Daszyńskiego 22
tel. 664 992 263, 661 845 632
robert.cich@o2.pl

Konto bankowe:
27 1020 5138 0000 9102 0097 3529

Dzierżoniowski Klub Bokserski powstał w 2007 r. Jego za-

Klubu była zmieniana. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowa-

łożycielami byli: Piotr Wilczewski, Daniel Zajączkowski i Henryk

niu trenerów i pomocy sympatyków Dzierżoniowskiego Klubu

Lućko. Ze względu na bogatą historię Dzierżoniowa w kontek-

Bokserskiego sala treningowa klubu od 2013 roku mieści się na

ście boksu amatorskiego podjęto decyzję, że siedziba klubu

ul. Ignacego Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie. Od tego momen-

będzie mieściła się właśnie w Dzierżoniowie.  Działalność klubu

tu, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych metod treningowych,

rozpoczynała się w bardzo skromnych warunkach bazowo-sprzę-

wychodząc naprzeciw szerokiemu gronu odbiorców, działalność

towych. Pierwotnie zajęcia odbywały się w małej piwnicy przy

klubu prężnie się rozwija.

ul. Parkowej w Dzierżoniowie, następnie kilkakrotnie siedziba

7

Zimowy obóz – Zakopane

Tomasz Staściuk – Złoty medalista Pucharu Europy

Seminarium z Janem Soukupem vice Mistrzem Świata Open

W dniu 04. 01. 1977 r. w Bielawie została założona pierwsza sekcja Karate Kyokushin. Założycielami byli Jerzy Bednarek oraz Stanisław Walkosz. Następna ważna data w historii klubu to rok 1984,
kiedy prowadzeniem zajęć zajął się Marcin Staściuk. Po kilku latach
działalności jako sekcja 06. 10. 1990 r. w Urzędzie Wojewódzkim w
Wałbrzychu został zarejestrowany DKSKK. Nasz klub popularyzuje
karate jako drogę do doskonalenia samego siebie, poprzez osiągnięcie dużej sprawności fizycznej i psychicznej uczestników zajęć.
Przez ten okres nasi wychowankowie zdobyli na matach krajowych
i zagranicznych łącznie 184 medale. Na matach Europy 16 medali
(3 brązowe na Mistrzostwach Europy, 1 złoty na Pucharze Europy,
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Międzynarodowe Turnieje to dorobek 12 medali – 3 złote, 4 srebrne,
5 brązowych. Na zawodach rangi krajowej zdobyliśmy 168 medali,
w tym 47 na Mistrzostwa Polski (11 złotych, 14 srebrnych, 22 brązowe) 25 medali Puchar Polski (3 złote, 7 srebrnych, 15 brązowych). Turnieje ogólnopolskie
96 medali (23 złote, 39 srebrne i 34 brązowe).
Zarząd Klubu dziękuje wszystkim działaczom
i sponsorom za wspieranie naszego klubu.   
Zapraszamy na zajęcia w nowo otwartym klubie: Poniedziałek, środa, piątek - 17:00-20:30,
wtorek, czwartek - 18:00-20:00.

Dzierżoniowski Klub
Sportowy Karate Kyokushin

Siedziba klubu: os. Jasne 23
58-200 Dzierżoniów
tel. 748 319 646, 605 851 890
dkskk77@wp.pl
www.kyokushin-dzierzoniow.pl
Adres do korespondencji: Włóki 79
58-203 Dzierżoniów
NIP: 882-15-20-199
REGON: 005835471
Konto bankowe:
10 9527 0007 0032 3125 2000 0001

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki
i Edukacji „Otwórz Drzwi”
– Oddział Terenowy w Ostroszowicach
Ostroszowice, ul. Polna 15
tel. 798 041 683
sekretariat@otworzdrzwi.pl
www.otworzdrzwi.pl

KRS: 0000415283
Konto bankowe:
41 1020 5242 0000 2802 0286 8594

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji Otwórz
Drzwi to organizacja pozarządowa non profit, której celem jest
krzewienie kreatywnego kształtowania oraz postrzegania rzeczywistości. W prowadzonych przez nią międzynarodowych
warsztatach z programów unijnych uczestniczą młodzi ludzie z
dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku i słuchu, młodzież marginalizowana ze względu na pochodzenie oraz studenci konserwatoriów artystycznych z całej Europy. Nowatorskie metody pomagają podnosić kwalifikacje przydatne na rynku pracy. Proces ten

wspierają mentorzy z dziedziny m.in. contemporary dance, pantomimy, fotografii, gry na bębnach djembe czy nowum  – Horse
Academy, gdzie trenerami stają się konie. Tylko sztuka i powrót
do natury pozwoli współczesnemu człowiekowi być szczęśliwym.  Tym ideom hołduje Fundacja – aktywnemu otwarciu się
na świat i sztukę. Zaprasza do współpracy każdego bez względu
na wyznanie, status społeczny czy własne ograniczenia, pomaga
je przełamywać w przestrzeni bezpiecznej.
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Fundacja „Spokojna Przystań” zajmuje się przede wszystkim opieką nad starymi i schorowanymi końmi. Istniejemy od
2007 roku i do dzisiaj pod naszą opiekę trafiło ponad 20 koni, 30
kotów i 4 psy. Są również króliki, a zimą niekiedy jeże. Uzyskaliśmy również status organizacji pożytku publicznego, co pozwoliło nam  poprowadzić kampanię na rzecz pozyskania 1%.
Konie, które zostały przygarnięte przez Fundację lub wykupione, całe swoje dotychczasowe życie spędziły pracując dla
człowieka. Wszystko jednak zmieniało się, gdy dotknęła je cho-
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roba lub po prostu starość. Wtedy stawały się „ciężarem” i zawisało nad nimi widmo rzeźni. Nikt już wtedy nie pamiętał, ile i jak
ciężko pracowały, że też mają uczucia i potrafią cierpieć. Te, które trafiły do naszej stajni, miały szczęście. Teraz w spokoju i pod
troskliwą opieką mogą dożyć swoich dni. Nasza stajnie otwarta
jest dla wolontariuszy chętnych do pomocy przy podopiecznych
i chcących przy okazji nauczyć się współpracy z tymi wspaniałymi zwierzętami.

Fundacja „Spokojna Przystań”
58-230 Niemcza, Kietlin 28
tel. 74 837 87 05
tel. 604 441 867
monann@interia.pl

KRS: 0000278704
Konto bankowe:
54 1020 5226 0000 6702 0239 5051

Grupa Rekonstrukcji Historycznej
58 PP (4 PSW)

58-200 Dzierżoniów, os. Jasne 20
tel. 607 887 069
grh58pp@gmail.com
www.58pp.dobroni.pl
www.facebook.com/GRH-58-pułku-piechoty
KRS: 0000392446
Konto bankowe:
06 2030 0045 1110 0000 0341 1390

Za dzień powstania Grupy przyjmujemy 1 września 2009 roku i od
tego czasu działamy przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
Naszym celem jest przypomnienie historii i tradycji 58 pułku
piechoty – zasłużonej jednostki Wojska Polskiego, której żołnierze
uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej i w obronie Polski w 1939 roku. Mamy za sobą udział
w kilkudziesięciu rekonstrukcjach historycznych. Uczestniczyliśmy
w wielu uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, w defiladach, filmach fabularnych, prelekcjach i szkolnych „lekcjach żywej
historii”. Staramy się przypominać zasługi Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Opiekujemy się grobem dowódcy Północnego Odcin-

ka Obrony Warszawy – podpułkownika dyplomowanego Waleriana
Tewzadze. Jednym z naszych największych sukcesów jest zrekonstruowanie spalonego nad Bzurą sztandaru 58 Pułku Piechoty.
2 grudnia 2011 roku, w 70. rocznicę śmierci marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza, jako jedyna zorganizowana grupa oddaliśmy hołd
marszałkowi przy jego grobie na Powązkach. W rocznicę urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego w grudniu 2012 dostąpiliśmy zaszczytu zaciągnięcia warty przy jego grobie na Wawelu.
Szlakami historii Polski podróżujemy każdego roku po całym
kraju. Staramy się pamiętać o odwadze i poświęceniu naszych
przodków. Jeśli chcesz do nas dołączyć, czekamy na Ciebie!
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Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP zrzesza ponad 160 członków w Bielawie, Dzierżoniowie, Gminie Dzierżoniów, Pieszycach
i Piławie Górnej. W 2015 roku obchodziliśmy 70 rocznicę istnienia na
Ziemi Dzierżoniowskiej. Naszą misją jest wychowanie przez stawianie wyzwań. Nasze działania to co najmniej cotygodniowe zbiórki
drużyn harcerskich i gromady zuchowej, rajdy, biwaki, nocowanki,
służba na rzecz lokalnej społeczności. Zarówno ta mniej dostrzegalna, jak i ta spektakularna – kiedy organizujemy kolejny Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i pobijamy kolejne rekordy wyprowadzając Dzierżoniów na drugie miejsce w Województwie Dolnośląskim pod względem zebranych środków dla Fundacji WOŚP.
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W harcerstwie nie ścigamy się jednak o rekordy. Ważniejsza
jest dla nas ilość czasu poświęcana na pracę z młodzieżą, aby lokalnej społeczności nie zabrakło pełnych poświęcenia, patriotyzmu, wiedzy i doświadczenia młodych obywateli.
Do ZHP może wstąpić każdy. Miesięczna składka to zaledwie
4 złote. Wystarczy nawiązać kontakt z wybraną drużyną lub zgłosić się do Hufca. Zuchy i harcerze rokrocznie wyjeżdżają na obozy
pod namiotami, gdzie nabywają umiejętności i samodzielności.
Po harcerskich przygodach pozostają wspomnienia na całe życie.

Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP
58-200 Dzierżoniów
ul. Pocztowa 1
tel. 609 747 777
dzierzoniow@zhp.pl

KRS: 0000264246
Konto bankowe:
31 9527 0007 0000 5122 0000 0001

Klub LKS Atom Boxmet Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
os. Tęczowe 9
tel. 663 473 490
mazur.atom@gmail.com
www.atomdzierzoniow.pl

KRS: 0000103666
Konto bankowe:
98 2030 0045 1110 0000 0153 9380

Klub LKS Atom Boxmet Dzierżoniów działa już od 33 lat.
Jesteśmy jednym z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych
klubów w całej Polsce. Nasi zawodnicy co roku są członkami
reprezentacji Polski w imprezach międzynarodowych oraz medalistami Mistrzostw Polski. Klub ma pod swoją opieką wielu
utalentowanych zawodników, którzy mogą u nas rozwijać swoje
talenty i realizować swoje marzenia. Prowadzimy nabór zawodników już od szkół podstawowych. Każdy chcący trenować może
znaleźć tu swoje miejsce. W roku 2010 nasz klub stworzył grupę
orliczek, która ściga się na arenie ogólnopolskiej i zagranicznej.
Zespół składa się z młodych, utalentowanych dziewczyn, które

zasilają skład Kadry Narodowej od kilku lat. Jest to pierwsza na
Dolnym Śląsku kobieca grupa orliczek, oraz najlepiej zorganizowana i zabezpieczona grupa w Polsce.
Klub od 5 lat zajmuje pierwsze miejsce wśród klubów dzierżoniowskich w klasyfikacji Ministerstwa Współzawodnictwa
Dzieci i Młodzieży. W 2012 roku został Klubowym Mistrzem Polski
w Kolarstwie Kobiecym za sezon 2012, a do tego roku Wicemistrzem Polski. Zawodniczki z Dzierżoniowa w roku 2015 zdobyły
9 medali Mistrzostw Polski, a zawodniczka Paula Guz reprezentowała Polskę podczas Igrzysk Europejskich w Baku.
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OFM Bielawianka Bester Bielawa - młodzicy, sezon 2015/2016

OFM Bielawianka Bester Bielawa - juniorzy, sezon 2015/2016

Klub Sportowy Bielawianka – Bester Bielawa jest jednosekcyjnym
klubem siatkarskim szkolącym dzieci i młodzież już od 1971 roku. Jako
osobna sekcja piłki siatkowej działa od 2001 roku. Prowadzi szkolenie
mężczyzn w czterech grupach wiekowych: młodzik, kadet, junior i senior.
Od sezonu 2012/2013 pierwsza drużyna Bielawianki Bester uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu centralnym w ramach II ligi PZPS. Historyczny awans do II ligi Klub uzyskał w 2012 roku po fantastycznym
sezonie, w którym nie przegrał żadnego spotkania. Sezon 2014/2015
zakończył się w Finale o I Ligę w Katowicach zdobywając 6. miejsce w
Polsce. W sezonie 2015/2016 kontynuuje świetną dyspozycję drużyny i
rundę zasadniczą kończy jako lider w 2 grupie II ligi. Nasi młodsi wychowankowie z powodzeniem rywalizują w rozgrywkach młodzieżowych na
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OFM Bielawianka Bester Bielawa - II liga sezon 2016/2017

Dolnym Śląsku, zajmując co roku czołowe pozycje w swoich kategoriach
wiekowych. W 2014 r. zdobyliśmy mistrzostwo Dolnego Śląska Juniorów,
dzięki czemu wystąpiliśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Występy naszych siatkarzy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców i mediów nie tylko z naszego rejonu. Na zawody do hali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 10 w Bielawie przychodzi regularnie ponad 200 kibiców.
Ewenementem jest fakt, iż od początków istnienia sekcji, a następnie klubu nierozerwalnie z siatkówką bielawską związany jest Pan Józef Drożdżyński obecnie Honorowy Prezes Klubu. Jego następcami (prezesami)
byli Jan Stryczniewicz oraz Robert Chabiński (do chwili obecnej). Autorem wielu sukcesów młodzieży oraz seniorów jest wieloletni zawodnik,
trener oraz działacz Andrzej Zemanek.

Klub Siatkarski
OFM Bielawianka Bester Bielawa

58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19c
bielawianka-bester@o2.pl
www.bielawianka-siatkowka.pl
www.facebook.com/KSBielawiankaBesterBielawa
KRS: 0000072507
Konto bankowe:
23 9527 0007 0000 3173 2000 0001

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Aquarius – Pływanie Synchroniczne
58-260 Bielawa
ul. Grota Roweckiego 8
synchronki@gmail.com
www.synchro.bielawa.pl

NIP: 882 210 43 85
Konto bankowe:
10 1090 2284 0000 0001 1595 7845

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Aquarius – Pływanie
Synchroniczne powstał ponad 10 lat temu. Inicjatorką była
trener Magdalena Szymczykiewicz, która do tej pory zarządza
klubem odnosząc niemałe sukcesy. W roku 2015 klub trzeci raz
z rzędu wygrał Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, zdobył medale na Mistrzostwach Młodziczek i Mistrzostwach Polski Juniorek, zdobył najwięcej punktów we współzawodnictwie sportu
dzieci i młodzieży. Klub godnie reprezentuje powiat dzierżoniowski na terenie całej Polski propagując piękną dyscyplinę
jaką jest pływanie synchroniczne. W klubie trenuje blisko 50

dziewcząt z całego powiatu wśród nich są reprezentantki kadry
narodowej.
Pływanie synchroniczne jest dyscypliną, łączącą w sobie elementy pływania, tańca i aktorstwa. Rozwija zarówno pod wzlędem fizycznym, emocjonalnym, jak i artystycznym. Łączy piękno ruchu, wyrazu
artystycznego z dużą wydolnośćią fizyczną, siłą i koordynacją.
Zawody w pływaniu synchronicznym to ocena techniki wykonania poszczególnych figur obowiązujących w danej kategorii
wiekowej i ocena układów dowolnych w konkurencji zespołów,
kombinacji, duetów i solistek.
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Marek Cieśla (ur. 1956 r.) – absolwent wychowania muzycznego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, malarz i pedagog. Autor tomików
wierszy: „Nim” (2006), „Im” (2013), „I...” (2014). Autor wielu wystaw
malarstwa olejnego w kraju i za granicą, m.in.: „Cztery pory roku”,
„Idiochromia”, „Sacrum i profanum”, „Ars amandi”. Od lat pasjonat i popularyzator muzyki słynnej czwórki z Liverpoolu, autor książki pt: „64
piosenki Beatlesów w wersji polskiej” (1994). Założyciel i lider wielu
zespołów muzycznych, m.in.: „Conbrio”, „Ab ovo”, „Skąd i Nond” i najważniejszego „Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza”.
Mieszka na stałe w Dzierżoniowie.
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Marek Cieśla
malarz
ul. Batalionów Chłopskich 104/1
Dzierżoniów
cieslamarek@wp.pl
tel. 536 169 313

Międzyszkolny Klub Sportowy
„DZIEWIĄTKA”

58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 13
tel. 508 509 429
ewajuraszek99@op.pl
mks9dzierzoniow@gmail.com
www: mks9.pl
KRS: 0000053044
Konto bankowe:
41 1020 5138 0000 9602 0097 4196

Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka” swoją działalność rozpoczął w roku 1986. Od tamtej pory pod czujnym okiem
trenera Andrzeja Wojtala szkoliła się uzdolniona młodzież z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
Trener Andrzej Wojtal, ze sportem nieprzerwanie związany
od roku 1956, zdobył wiele nagród i wyróżnień, ostatnio m.in.:
srebrną odznakę „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną w 2013 roku
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa w 2014 roku oraz Trenera Roku za lata 2012-2015.
Na przestrzeni lat do Klubu należało wiele talentów pływackich, członków Kadry Narodowej oraz medalistów mistrzostw

Polski, m.in.: Kacper Wojtal, Zuzanna Oliwa (rekordzistka Polski),
Joanna Gołębiowska, Paweł Stasiak, czy Andrzej Dubiel (medalista Mistrzostw Europy Juniorów).
Obecnie najważniejsze osiągnięcia należą m.in. do Dominiki Sztandery – wielokrotna medalistka i rekordzistka Polski oraz
uczestniczka Mistrzostw Europy i Świata, Pawła Juraszka – finalista najważniejszych Mistrzostw Polski oraz członek Kadry Narodowej Polski oraz Kacpra Derenia – finalista Mistrzostw Polski
Juniorów. Paweł otrzymał ponadto tegoroczny tytuł Sportowca
Roku, a Dominika – Ambasadora Sportu i Największe Osiągnięcie
Sportowe.
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Od ponad 36 lat na terenie Dzierżoniowa propagowana jest dyscyplina olimpijska jaką  są zapasy. Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego JUNIOR Dzierżoniów organizuje zajęcia pozalekcyjne, półkolonie, obozy dla młodzieży oraz dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych aby skierować uwagę dzieci i młodzież szkolną na możliwość rozwoju poprzez sport. Wśród 50 uczestników codziennych treningów w naszym klubie podzielonych na 4 grupy ćwiczebne  są aktualnie 4 sekcje: zapaśnicza, jiu-jitsu, MMA oraz sumo.
Nasi zawodnicy zdobywali w nich medale w zawodach różnej rangi:
Mistrzostwa Polski Juniorek, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w zapasach, Mistrzostwa Polski LZS w Zapasach, Mistrzostwa Polski
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i Puchar Polski BJJ, Mistrzostwa Makroregionu w Zapasach oraz Sumo,
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Zapasach, MMA oraz BJJ, Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych Turniejach Zapaśniczych oraz BJJ.  
W klubie naszym udało się wyszkolić wielu zawodników na wysokim krajowym poziomie.
Zawodnicy JUNIORA w 2014 roku wywalczyli 124 punkty według rankingu Ministra Sportu i byli najlepszym klubem w Powiecie
Dzierżoniowskim.
Reprezentanci JUNIORA Dzierżoniów biorą udział co roku w ponad 30 turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu w kraju i za granicą.
Aktualnie w Kadrze Polski są Paulina Martyka i Sebastian Dudek.

Międzyszkolny Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy „JUNIOR”
58-200 Dzierżoniów, ul. Kościelna 32
tel. 667 67 56 26, 693 981 359
facebook.com/JUNIOR-Dzierżoniów
NIP: 882-19-46-337
Konto bankowe:
82 9527 0007 0034 6195 2000 0001

Muzeum Góry Sowie
Region Sudety
Józef Przeorek
Michał Przeorek
Fabryka – Kamionki 12
tel. 509 660 920
sorex@sorex-sc.eu

Muzeum Regionu Sudeckiego powstało u podnóża Gór Sowich
w Zespole Fabrycznym po byłych Zakładach Włókienniczych Bieltex
o pierwotnej nazwie Pieszyckie Zakłady Przemysłu Bawełnianego.
W chwili obecnej w zbiorach znajduje się kilka tysięcy eksponatów. Muzeum nie ma sprecyzowanego kierunku zbierania kolekcji.
W zbiorach można znaleźć eksponaty z wszystkich dziedzin kultury,
jak również fauny i flory pobliskich gór oraz historię zakładów przemysłowych istniejących i już nieistniejących, życie ludności z okresu
przedwojennego, ich ucieczkę i wysiedlenie. Osiedlanie się ludności
polskiej z rejonów byłego Związku Radzieckiego i centralnej Polski,
żołnierzy wracających z frontu, obozów jenieckich, ludności rumuń-

skiej oraz z  przymusowych prac. W powojennych czasach osiedlano
różnych ludzi z Bieszczad, w latach 60-tych Greków. Ślad po sobie zostawili również szabrownicy i poszukiwacze skarbów pozostawionych
lub ukrytych przez ludność niemiecką. W wyniku tej historycznej zawieruchy rejon ten został nazywany dzikim zachodem. Ścieranie tych
kultur pozostawiło po sobie dorobek różnorodnych kultur w sprzęcie
domowym, narzędziach i maszynach rolniczych, maszynach przemysłowych i wielu cennych przedmiotach historycznych.
Obecnie Muzeum jest wpisane do rejestru w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zwiedzanie jest bezpłatne: pon. – sob. od
7:00 do 14:00, niedziela po uzgodnieniu telefonicznym 509 660 920.
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Piskorzów to piękna malownicza wieś położona u podnóża Gór
Sowich. W tej właśnie miejscowości znajduje się jedyna jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Pieszyce. Ochotnicza
Straż Pożarna w Piskorzowie została założona w 1946 roku a zgodnie
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej w 2001 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dwa samochody bojowe GBA MAN oraz GCBA VOLVO sprawiają, że jednostka jest
mobilna i bierze czynny udział w wyjazdach ratowniczo-gaśniczych,
wypadkach oraz innych klęskach i zdarzeniach na terenie powiatu.  
OSP Piskorzów w swych szeregach liczy 29 druhów którzy
niezależnie od pory dnia i nocy pragną swoim zaangażowaniem
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nieść pomoc każdemu kto tej pomocy potrzebuje. Powołane są
również 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które co roku biorą
udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych zajmując pierwsze
miejsca. W pewnym sensie te młode osoby stanowią przyszłe
kadrowe zaplecze jednostki. Udział w imprezach okolicznościowych, zabezpieczeniach czy pokazach w zakresie ratowniczo-gaśniczym to jedne z wielu przedsięwzięć jakimi może pochwalić
się jednostka.
Każdy mieszkaniec powiatu w każdej chwili może liczyć na
wszelką pomoc ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Piskorzowie
58-250 Pieszyce
Piskorzów 45a
tel. 697 201 004
osppiskorzow@o2.pl

KRS: 0000062272
Konto bankowe:
05 9527 0007 0003 0919 2000 0001

Ochotnicza Straż Pożarna
Przerzeczyn-Zdrój
58-230 Niemcza
ul. Niemczańska 10
kontaktosp@gmail.com
www.ospprzerzeczyn.pl

KRS: 0000045688
Konto bankowe:
88 9533 1056 2006 0000 4851 0001

Ochotnicza Straż Pożarna w Przerzeczynie-Zdroju jest organizacją o bardzo szerokim wachlarzu celów działalności. Główne to: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności
o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. W roku bieżącym będzie obchodzony
jubileusz 70-lecia powstania jednostki. Wzajemne zaufanie i koleżeńskie stosunki sprawiły, że dzisiaj jesteśmy jednostką sprawną

i zdolną do wielkich czynów. Zaangażowanie strażaków jest widoczne nie tylko w działalności statutowej, ale również aktywnie
uczestniczą w gminnych, kościelnych i wiejskich świętach.
Przy OSP Przerzeczyn-Zdrój powołana została Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza. Członkowie od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowopożarniczych.
Miejsce jakie zajmuje OSP w społeczności lokalnej i autorytet
jakim się cieszy wśród mieszkańców gminy przede wszystkim zaważyła aktywność samych strażaków.
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Do naszej organizacji zgłaszają się osoby, które pragną rozwijać
swoje pasje i zainteresowania w dziedzinach:
Honorowe krwiodawstwo
Młodzież oraz osoby dorosłe, które pragną rozwijać swoje zainteresowania jako wolontariusze honorowego krwiodawstwa mogą
uczestniczyć w spotkaniach oraz otwartych   akcjach poboru krwi.
Osoby zainteresowane osoby mogą podczas akcji zapoznać się  z rolą
honorowego krwiodawstwa w ratowaniu życia.
Promocja zdrowia
Młodzież pragnąca zwiększyć swoją wiedzę na temat  zdrowego
stylu życia może uczestniczyć w  konkursie oświatowo-zdrowotnym  
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o zasięgu krajowym „Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Na etapie centralnym uczestnicy walczą o indeks na wybrany
kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Młodsze dzieci zapoznają się z tą tematyką na półkoloniach PCK.
Pierwsza pomoc
Każda osoba zainteresowana szkoleniem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy może u nas skorzystać ze  specjalistycznego szkolenia zakończonego otrzymaniem  zaświadczenia z certyfikatem Unii
Europejskiej. Dla młodzieży szkół ponagimnazjalnej  zainteresowanej
podniesieniem poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej
pomocy organizujemy Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.

Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
58-200 Dzierżoniów
ul. Pocztowa 6
tel. 74 831 35 35
pck_dzierzoniow@op.pl

KRS: 0000225587
Konto bankowe:
58 9527 0007 0033 6662 2000 0001

58-200 Dzierzoniów
ul. Parkowa 4h
tel. 605 203 968
KRS: 0000579750
Konto bankowe:
02 1020 5138 0000 9502 0190 1297

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia
oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
Stowarzyszenie współdziała z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia  
jego członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
uczestniczy w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
Organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne.
Prowadzi działalnośc szkoleniową w zakresie prowadzonych
dyscyplin sportowych.

Sprawowuje opiekę wychowawczą i szkoleniową nad członkami Stowarzyszenia.
Popularyzuje kulturę fizyczną i sport.
Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną i sport.
Prowadzi akcję propagandową o charakterze wychowawczym, sportowym na terenie szkół, przedszkoli, innych ośrodków
edukacyjnych w Polsce.
Organizuje akcje charytatywne na rzecz celów statutowych  
Stowarzyszenia.
Inicjuje i realizuje   działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Dzierżoniowie jest pozarządową, samopomocową i niedochodową organizacją pożytku publicznego (KRS
0000356404).
Naszym celem jest:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Dzierżoniowie działają:

24

•
•

•
•

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym
dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie realizuje obowiązek szkolny,
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które są formą rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji zawodowej, przygotowujące
osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy. Warsztaty
umożliwiają również aktywność w pracowniach w procesie wykonywania różnych zadań i produktów.
Dom rodzinny z mieszkaniami wspomaganymi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – „Willa pod Dębem”,
Zakład Aktywności Zawodowej – w trakcie realizacji.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 26
tel. 74 831 46 86
zk.dzierzoniow@psouu.org.pl
KRS: 0000356404
Konto bankowe:
30 9527 0007 0035 6758 2000 0001

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 13
tel./fax 74 831 58 97
senior1@onet.pl
www.aktywniseniorzy-dzierzoniow.blogspot.com
Biuro czynne w poniedziałek,
wtorek i środę w godz. 9:00-13:00

Dzierżoniowski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów rozwija się prężnie. Członkowie związku i inni seniorzy wypoczywają na wczasach oraz regenerują siły na turnusach rehabilitacyjnych, wyjeżdzają na spektakle do teatru muzycznego, dramatyczneg
i opery we Wrocławiu, biorą udział w zawodach sportowych, imprezach
plenerowych. Dbają o formę w rajdach rowerowych a także uczestniczą
w warsztatach rękodzieła artystycznego. Związek wydaje własną gazetę
pod nazwą „Dzień Seniora”. Związek zapewnia również pomoc socjalną
w postaci dofinansowania do leków i paczek żywnościowych. Pozyskanie w 2015 r. nowej bazy lokalowej dla związku tworzy warunki do pracy
i umożliwia zwiększenia atrakcyjności działań na rzecz starszych ludzi.
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Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział
Dzierżoniów został założony w 1954 r. przez pasjonatów, hodowców gołębi pocztowych. W naszej Organizacji składającej
się z czterech sekcji tj. Dzierżoniów, Pieszyce, Łagiewniki, Piława

wych. W trakcie roku od maja do września organizujemy 19 konkursów lotowych.
Na podstawie wyników z poszczególnych konkursów wyłaniany jest Mistrz Oddziału.

Górna oraz Bielawa, Ostroszowice zrzeszonych jest 130 hodow-

Hodowca z naszego Oddziału Ryszard Pawłowski na trzech

ców. Organizacja PZHGP należy do światowej Organizacji FCI i

kolejnych olimpiadach światowych: w 2009 r. w Dortmundzie,

jest członkiem Komitetu Olimpijskiego. Naszym zadaniem jest

w 2011 r. w Poznaniu oraz w 2013 r. w Bukareszcie zajmował czo-

hodowla gołębia pocztowego oraz udział w zawodach sporto-

łowe miejsce – dwa razy trzecie i raz drugie w kategorii H Sport.
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Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział Dzierżoniów
58-260 Bielawa
ul. E. Orzeszkowej 30
tel. 697 977 925
jantracz50@wp.pl

KRS: 0000215131
Konto bankowe:
97 2030 0045 1110 0000 0317 6370

Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów
ul. Batalionów Chłopskich 19
tel./fax 74 831 64 64

KRS: 0000087580
Konto bankowe:
34 9527 0007 0000 2567 2000 0001

Koło Polskiego Związku Niewidomych Dzierżoniów działa
od 1953 r. W początkowych latach naszej działalności zrzeszaliśmy osoby niewidome i niedowidzące ze Świdnicy, Ząbkowic,
Bielawy. W latach 1953-1970 było to Powiatowe Koło PZN Dzierżoniów. Działalność nasza to rehabilitacja społeczna, ochrona
zdrowia, edukacja, kultura, sport, turystyka, przeciwdziałanie
wykluczeniu i dyskryminacji. Utworzyliśmy różne sekcje – jak
sportową przez kilka lat nasza drużyna piłki toczonej zajmowała na zawodach w kraju i za granicą czołowe miejsca, tak samo
było z naszymi brydżystami, szachistami i warcabistami. W latach

80-tych utworzono chór Braillton, który w Kielcach na festiwalu
„Widzieć muzyką” zawsze zajmował I miejsce. Przez te wszystkie
lata naszej działalności staraliśmy się nauczyć naszych członków
aktywnego trybu życia, dlatego organizowaliśmy rajdy górskie,
wycieczki (w kraju i zagranicą). Od ubiegłego roku utworzyliśmy warsztaty rękodzielnictwa. Bardzo chętnie współpracujemy
z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, uważamy, że nie
można się skupić tylko na sobie. Obecny Zarząd z prezes Elżbietą
Lipińską postanowił sobie cel – nasi członkowie aktywni i zaangażowani, a każdy członek naszego Koła jest najważniejszy.
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Dotychczas ratownictwo wodne było domeną Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poza WOPR działają jeszcze
inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, jednym z nich jest Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
Oddział Dzierżoniów. RWR jest specjalistycznym stowarzyszeniem
o zasięgu ogólnokrajowym, działającym na obszarze Polski  Oddział
ma osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
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Celem RWR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających     w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy
osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.
Posiadamy uprawnienia do prowadzenia kursów ratowniczych, szkoleń pierwszej pomocy przed medycznej. RWR
Dzierżoniów jest członkiem PZMiNW i jest upoważniony do
prowadzenia kursów motorowodnych. Ponadto organizacja prowadzi działania edukacyjno-prewencyjne oraz współuczestniczy
w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć z obszaru bezpieczeństwa.

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej

Oddział Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów, ul. Złota 25
Ryszard Muszkalski – Prezes: 794 397 121
Czesław Szewczyk – Wiceprezes: 519 331 161
muszkalski@gmail.com, dzierzoniow@rwr.pl
KRS: 0000527952
Konto bankowe:
64 1240 2021 1111 0010 6173 3988

Samodzielne Koło Terenowe nr 92
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
58-260 Bielawa
ul. Żeromskiego 1
tel. 74 8 333 870
bielawa@sto.org.pl

KRS: 0000210897
Konto bankowe:
65 9527 0007 0035 1232 2000 0001

Naszym celem jest prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych
STO w Bielawie, w skład którego wchodzą: Społeczna Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum Społeczne oraz Odział Przedszkolny, Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Społeczne Ognisko Muzyczne. Uczniowie szkół od lat osiągają jedne z najwyższych średnich ocen z testów i egzaminów. Koło tworzą rodzice
uczniów i absolwentów Zespołu Szkół oraz pracownicy i przyjaciele popularnej „Społecznej”.
Koło jest jednostką podstawową Społecznego Towarzystwa
Oświatowego – organizacji pożytku publicznego. Posiada osobowość prawną. Jest właścicielem swojej siedziby.

W realizacji swojego celu Koło kieruje się dewizami: SZKOŁA
SPOŁECZNA – SZKOŁA BEZPIECZNA! oraz MAŁA SZKOŁA – WIELKIE SERCA! Jesteśmy zwolennikami idei organizowania edukacji
dzieci przez rodziców. Do stowarzyszenia może przystąpić każdy,
a w szczególności rodzice dzieci uczęszczających do szkół. Raz na
3 lata członkowie stowarzyszenia wybierają Zarząd, który sprawuje nadzór nad działalnością szkół. Aby wstąpić do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę
roczną w wysokości 41 zł. W naszych szkołach to rodzice współdecydują o kierunkach kształcenia.
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Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER” to nowatorskie programy treningowe dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych. Ciągły rozwój i praca nad ulepszaniem jakości
prowadzonych szkoleń oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku klubu, zaowocowało niezwykłą popularnością, jaką cieszą się
prowadzone tam zajęcia. Klub zawdzięcza to szerokiej, dobrze wyszkolonej kadrze instruktorskiej (licencje wydane przez Ministerstwo Sportu RP) oraz osiągnięciami sportowymi na światowym
poziomie. W ciągu ostatnich 7 lat zawodnicy SKT TIGER zdobyli
m.in. Mistrzostwo Świata Seniorów (Rzym), Mistrzostwo Świata
Juniorów (Telford), 3 x Wicemistrzostwo Świata Seniorów (Coven-
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try), 2 Wicemistrzostwo Świata Kadetów (Belgrad), 3 x Mistrzostwo
Europy Seniorów (Davos), Puchar Hiszpanii (Barcelona), Mistrzostwo
Armenii(Erywań).
We wszystkich grupach wiekowych podstawą jest nauka odpowiedzialności, wytrwałości w dążeniu do celu, ciężkiej pracy, współpracy w grupie, samodyscypliny – i to wszystko we wspaniałej atmosferze, z uśmiechem i zabawą…
SKT TIGER to również organizator wielu masowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim takich jak: Puchar Polski 2009 (384
zawodników), Mistrzostwa Polski 2012 (413 zawodników), Puchar
Polski 2016 (497 zawodników).

Sportowy Klub Taekwon-do
„TIGER”
58-200 Dzierżoniów
ul. Wrocławska 29
Infolinia: 501 073 411

KRS: 0000168707
Konto bankowe:
36 9527 0007 0033 4479 2000 0001

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina
– Bezpieczny Powiat”
w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27
tel. 74 832 53 96
stowarzyszenie.bgbp@onet.pl
www.bezpieczny.dzierzoniow.pl

KRS: 0000054469
Konto bankowe:
14 9527 0007 0000 5018 2000 000

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”
w Dzierżoniowie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej
i edukacji. Dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje akcje w tym zakresie. Nasze dotychczasowe dokonania:
Corocznie sponsorujemy akcję „NIE DLA CZADU” (zakupiliśmy
w ostatnich latach ok.150 czujek czadu); corocznie sponsorujemy konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” (fundujemy nagrody
i atrakcje dla dzieci); sponsorowaliśmy nagrody (20 czujek dymu)
w konkursie organizowanym przez KP PSP w Dzierżoniowie w ra-

mach ogólnopolskiej akcji „Zgaś Ryzyko” (zmniejszenie liczby ofiar
pożarów); sponsorowaliśmy nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych, w szczególności nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych; dofinansowaliśmy zakup samochodu pożarniczego dla
PSP w 2014 r. (5 tys. zł); sponsorowaliśmy zakupy sprzętu dla Policji;
zakupiliśmy sprzęt rat. medycznego dla OSP w Piskorzowie; dofinansowaliśmy Społeczną Straż Rybacką; dofinansowaliśmy budowę tarasu dla dzieci w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania;
29 maja 2015 r. współorganizowaliśmy „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”; braliśmy udział w Powiatowych Dniach NGO; sponsorujemy szkolenia dla podmiotów i służb związanych z bezpieczeństwem.
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Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej FART – miejsce dla
osób z pasją, które traktują śpiew, muzykę i taniec jako pasję codziennego życia.
Stowarzyszenie działa od 2009 roku, a główny cel, który przyświeca nam od samego początku to szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży, wspieranie ich rozwoju artystycznego
i integracja wszystkich dzieci, bez względu na podziały i różnice.
Stwarzamy przestrzeń do wyjątkowego spotkania młodych
ludzi z uznanymi artystami i animatorami, którzy dzielą się doświadczeniami i wspierają pracę nad rozwojem młodych artystów.
Proponujemy aktywne formy pracy, sprzyjające rozwijaniu indy-
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widualnego potencjału i kształtowaniu otwartych i odważnych
postaw twórczych. Realizujemy stałe zajęcia artystyczne oraz cykle
warsztatów ze specjalistami z różnych dziedzin sztuki.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami kulturalnymi w Polsce,
wymieniając się doświadczeniami, uczestnicząc w ich projektach i organizowanych konkursach oraz festiwalach. Dzięki opiece artystycznej nad uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, wiele z nich może rozwijać
swoje talenty, uczestniczyć w konkursach i zajmować czołowe lokaty
na różnych szczeblach od miejskiego do międzynarodowego.
Znaczące sukcesy naszych podopiecznych są potwierdzeniem
dobrego działania i realizacji naszych celów.

Stowarzyszenie Edukacji
Artystycznej FART

58-260 Bielawa, ul. Tkacka 19/1
tel. 695 648 038
studiofart@wp.pl
www.studiofart.bielawa.pl
KRS: 0000331087
Konto bankowe:
58 9527 0007 0039 3795 2000 0001

Stowarzyszenie Gór Sowich
„Pasjonat”
58-250 Pieszyce, ul. 9 Maja 32
tel. 600 438 972, 605 240 261
pasjonat@pasjonat.org
www.pasjonat.org

KRS: 0000554237
Konto bankowe:
35 1020 5112 0000 7102 0123 9623

Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat” zostało założone
w styczniu 2015 r. w Pieszycach, przez grupę ludzi mających przeróżne pasje. Wcześniejsze wspólne rozmowy i wymiana spostrzeżeń w trakcie rozmaitych rekonstrukcji historycznych, zawodów
sportowych lub wystaw fotograficznych, skłoniły nas, aby połączyć nasze doświadczenie, plany i co najważniejsze PASJE w jeden
zgrany zespół.
Pragniemy poprzez promowanie naszych, jakże szerokich zainteresowań (fotografia, sztuka, historia, sport i inne), zaszczepiać
w najmłodszych chęć rozwijania ich u siebie, tak aby stały się dla
nich PASJĄ na lata, a może na zawsze.

W ciągu 2015 roku zrealizowaliśmy kilka projektów, m.in.:
1. Współorganizacja „I Zawodów w Kolarstwie Górskim
MTB o Puchar Burmistrza Miasta Pieszyce”
– ponad 200 zadowolonych zawodników oraz trzecie miejsce
w kategorii „Najlepsza Impreza Promująca Region” w trakcie Plebiscytu Gospodarczego Sudeckie Kryształy 2015.
2. Upamiętnienie pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej z 1950 r.
– odsłonięcie kamiennej tablicy upamiętniającej historię
HOP-u oraz opracowanie edukacyjnej wystawy wielkoformatowej.
Żyj z pasją to misja, która przyświeca nam w działaniach.
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Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie funkcjonuje
od 2006 r. Zrzesza 124 członków – byłych mieszkańców Kresów,
ich potomków, członków rodzin, a także sympatyków. Celem
działalności Stowarzyszenia jest głoszenie i opisywanie prawdy
dotyczącej Kresów II RP, a także przekazywanie jej następnym
pokoleniom.
Postawiliśmy w Dzierżoniowie dwa pomniki upamiętniające
pomordowanych na Kresach Polaków oraz duchownych: na Cmentarzu Komunalnym i przy Kościele na Skałkach. Ludobójstwo na Kresach upamiętniają kamienne głazy z tablicami okolicznościowymi
usytuowane na skwerze przy Rondzie Kresów II Rzeczpospolitej.
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Wydaliśmy książki Studnia bez dna cz. I i II, w których opisane są tragiczne losy i przeżycia na Kresach w latach 1939-47,
śpiewnik Tak śpiewano… oraz tomik poezji Wiersze z Kresów
i o Kresach. Jesteśmy autorami ukazującego się co roku kalendarza, bogato ilustrowanego i opisującego naszą działalność.
Stowarzyszenie posiada biuro, bibliotekę i prężnie działający czwartkowy Klub Kresowian. Współpracujemy z ogólnopolskimi organizacjami kresowymi, kombatanckimi oraz władzami
miasta, powiatu i Państwa. Aktywnie uczestniczymy w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie Małej i Dużej
Ojczyzny.

Stowarzyszenie Kresowian
w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów
ul. Batalionów Chłopskich 19/4
tel. 603 939 752, 509 647 812
edwardbien@wp.pl, f.kuriata@upcpoczta.pl
KRS: 0000321347
Konto bankowe:
49 9527 0007 00370 1292 000 0001

Stowarzyszenie Kwaterodawców to nowoczesna organiza-

prywatnych kwaterodawców i usług agroturystycznych. Zrzesza

cja pozarządowa, która doskonale potrafi zarządzać informacją,

osoby zajmujące się udostępnianiem kwater prywatnych i agro-

58-262 Owiesno, Owiesno 30
tel. 601 741 956
info@krainasudecka.pl, www.krainasudecka.pl
www.heimatbund-reichenbach.de
www.kreis-reichenbach.de

jest spójna pod względem celów, jest zmotywowana do działa-

turystyki. Prowadzi działalność informacyjną, marketingową

nia a członkowie Stowarzyszenia mają kwalifikacje w branży tu-

i wydawniczą wiążącą się tematycznie z celami i zadaniami

rystycznej.

Stowarzyszenia. Integruje środowiska wokół wspólnych dzia-

KRS: 0000579750
Konto bankowe:
02 1020 5138 0000 9502 0190 1297

stycznego. Między innymi działa na rzecz rozwoju szeroko poję-

Stowarzyszenie Kwaterodawców
„Kraina Sudecka”

Celem stowarzyszenia jest poprawa dostępu do rynku tury-

łań. Organizuje spotkania, wystawy, targi, szkolenia oraz bierze
w nich udział.

tej turystyki, a w szczególności promowania i ochrony interesu
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Nasze Stowarzyszenie „Legendarna Wieś Gilów” powstało
w 2015 roku, a 31 sierpnia tegoż roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie liczy 23 członków. Zostało
utworzone przez mieszkańców, którzy dostrzegli potrzebę stworzenia teamu, któremu zależy na wspólnym celu mającym dobro
naszej miejscowości. Atutem naszego Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi, wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, a w szczególności promowanie Gilowa,
kultury ludowej, lokalnych tradycji, aktywizacja ludzi starszych,
wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi, jak także
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działanie na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji mieszkańców. Naszym celem jest również kreowanie lokalnego produktu
i usług, w szczególności walorów turystycznych, jakim niewątpliwie jest Obóz Tatarski. Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie imprez kulturalnych, łączących więzi międzypokoleniowe,
organizację zabaw, imprez okolicznościowych oraz czynów społecznych. Naszym ogromnym przedsięwzięciem będzie stworzenie bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej z parkiem linowym
i muszlą koncertową.

Stowarzyszenie
„Legendarna Wieś Gilów”
58-217 Gilów 32
tel. 693 965 372
KRS: 0000573055
Konto bankowe:
07 9527 0007 0052 7246 2000 0001
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Stowarzyszenie Modelarzy
Lotniczych Albatros

58-200 Dzierżoniów
ul. Batalionów Chłopskich 12 /25
tel. 793 343 405
tosiek-lider@o2.pl

Moja pasja modelarstwo lotnicze
Moja przygoda z modelarstwem zaczęła się jeszcze w latach
szkolnych, by rozkwitnąć i w pełni zaangażować się moją pasją po
latach. Chęć   zbudowania własnego modelu w wieku szkolnym
była dla mnie ogromnym wyzwaniem, bardzo chciałem stworzyć
coś co mogło by latać nie mogłem doczekać się następnych zajęć,
budować i patrzeć jak powstaje skrzydło żeberko po żeberku, obróbka bardzo lekkiej balsy, oklejanie skrzydeł papierem. Wszystko było dla mnie nowością, zazdrościłem starszym kolegom jak
wyglądały ich ukończone modele, lecz okazało się, że nie było to
takie proste. Model, a był to szkolny szybowiec „Jaskółka” klasy

F1A /M wymagał dużo pracy, cierpliwości oraz precyzji wykonania,
gdyż miało to bardzo duży wpływ w końcowym etapie montażu,
w związku z tym musiałem przeznaczyć dużo czasu. Wtedy  moim
instruktorem był Gabriel Grabarkiewicz, który do dnia dzisiejszego jest aktywnym modelarzem. Mam do niego wielki szacunek,
zasługuje na największe wyróżnienie w dziedzinie modelarstwa
w powiecie dzierżoniowskim. Reprezentuje nasz powiat na zawodach w kraju oraz za granicą. Następni instruktorzy to Mirosław
Florczak oraz Ireneusz Zwoliński, bardzo doświadczeni piloci
i konstruktorzy modeli RC.
Teofil Osiadły
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Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Kościoła Bożego Ciała w Bielawie zrzesza osoby, dla których ważne są działania mające na celu opiekę nad jednym z najpiękniejszych zabytków Bielawy.
Kościół pw. Bożego Ciała w Bielawie umiejscowiony jest przy Placu Kościelnym. Powstał w roku
1743, a w 1880 roku został przebudowany.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez wszelkie poczynania wspierające finansowo i rzeczowo oraz promujące Kościół pw. Bożego Ciała. Każdego roku członkowie Stowarzyszenia czynnie biorą udział w życiu Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie, do której kościół
należy: w Festynie Parafialnym, uroczystościach kościelnych oraz projektach integrujących lokalną
społeczność.
Od 2014 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
autor zdjęć: Jarosław Florczak
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Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Kościoła Bożego Ciała w Bielawie
58-260 Bielawa
ul. Mała 3a
tel. 746 675 604
www.bozecialo.bielawa.pl

KRS: 0000377788
Konto bankowe:
14 2030 0045 1110 0000 0209 1270

Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda”
58-200 Dzierżoniów
ul. Mickiewicza 8
tel. 74 83 113 749

KRS: KRS0000397205
Konto bankowe:
14 1090 2301 0000 0001 1748 2626

Prawdziwa pasja może Cię znaleźć, ale musisz dać jej szansę!
Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda”. Rok założenia 2011.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań dotyczących
uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza
w Dzierżoniowie. Świetną areną, gdzie młody człowiek może
znaleźć swoją pasję jest „Radiobuda”. Jednak, nie wystarczy tylko
czytać i oglądać. Jeśli to ma być pasja, to musi być ona aktywna
i nie znać problemu „brak pieniędzy” i „brak czasu”. W Zespole
Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie uczniowie mają szansę kreowania
aktywnych postaw, poznawania i odkrywania. Nowoczesne technologie zachęcają do eksperymentów oraz projektów utrwala-

jących zainteresowania. Konstrukcje robotów humanoidalnych
naśladujących człowieka pobudzają wyobraźnię i kreatywność
konstruktorów. Szkoła nie musi być nudna. Wystarczy, że stanie
się areną, gdzie uczeń znajdzie swoją pasję. Aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, to Stowarzyszenie pozyskuje
środki, wspiera organizację konkursów oraz pomaga w finansowaniu wyjazdów na olimpiady. Rok 2015 – zawody okręgowe
Wrocław OOEiE EUROELEKTRA, konkurs ELEKTRON, ogólnopolskie finały OOWEiE Częstochowa. Rok 2016: eliminacje okręgowe
OOEiE EUROELEKTRA.
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Stowarzyszenie Niemcza – Partnerstwo Miast powstało
29. 01. 2010 r.
Liczy 34 członków. Prezesem Stowarzyszenia jest Tadeusz
Mateusiak.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi.
W szczególności z miastami partnerskimi miasta Niemcza:
Gladenbach w Niemczech, Monteux we Francji, Letohrad w Czechach.
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Mieszkańcy miast partnerskich spotykają się na wymianach
międzynarodowych.
Stowarzyszenie Niemcza -  Partnerstwo Miast odwiedziło parokrotnie Francję,  Niemcy i również przyjmowało gości w Niemczy.
W czasie wspólnych wyjazdów następuje wymiana doświadczeń i propagowanie idei samorządności oraz wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, a przede wszystkim promocja
Gminy Niemcza.

Stowarzyszenie Niemcza
– Partnerstwo Miast
58-230 Niemcza
ul. Rynek 10
biblioteka@migbp.niemcza.pl
KRS: 0000347686
Konto bankowe:
58 9533 1056 2006 0619 3317 0001

„Panowie profesorowie też wiedzieli o tym,
że siódmoklasista Adam Cisowski jest wyjątkowym
ananasem w szkolnym ogrodzie.”
Kornel Makuszyński
„Szatan z siódmej klasy”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„ANANAS”
58-260 Bielawa, ul. Wolności 105
tel./fax 74 833 13 77, 74 833 77 77
centrump@vp.pl
www. michalska.pl

KRS: 0000386603
Konto bankowe:
86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel pracę na rzecz „ananasów”, czyli młodych czasami pogubionych ludzi.  Działa, by uchronić ich przed marginalizacją i stworzyć im szansę na rozwój i lepsze
życie.
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2011 r., a w 2014 r.
uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie:
• udziela pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej;
• pomaga materialnie uczniom najbiedniejszym oraz osobom
w sytuacji zagrożenia;

•

prowadzi szeroko rozumianą działalność profilaktyczną, która
służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zapobiega uzależnieniom;
• promuje kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Stowarzyszenie od 5 lat realizuje projekt „Z przeszłości nauka”,
w którym wzięło  udział ponad 200 uczestników. Każda edycja zakłada udział młodzieży w zajęciach pozwalających pogłębiać wiedzę historyczną, poznawać różne wydarzenia z przeszłości kraju,
pomaga zrozumieć ciągłość historii i kultury (młodzież dotychczas
zwiedziła: Warszawę, Gdańsk, Łódź, Kraków).
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Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi zostało założone w kwietniu 2004 roku, jest organizacją pożytku
publicznego. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesem jest Bolesław Pankowski. Stowarzyszenie
utrzymuje się z odpisu 1% podatku, składek członkowskich i wpłat
sponsorów. Prowadzona działalność jest nieodpłatna. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w niżej wymienionych
obszarach: Stowarzyszenie współpracuje z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, gdzie
organizowane są konkursy związane ze zdrowym stylem życia
oraz  promowaniem honorowego krwiodawstwa. Corocznie sa-
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dzimy około 1ha lasu. Krwiodawcy wspólnie z młodzieżą organizują raz w kwartale pobór krwi na ratunek i dla krwiolecznictwa
oddając rocznie około 87 litrów krwi. Stowarzyszenie rocznie
obejmuje pomocą krwiodawców oraz wolontariuszy będących
w  trudnej sytuacji materialnej tj. zakup art. szkolnych, odzieży,
art. żywnościowych, lekarstw, pomocy prawnej. Rocznie pomocą objętych jest około 20 osób. Stowarzyszenie współpracuje z
samorządami powiatu dzierżoniowskiego oraz organizacjami
pozarządowymi, organizując różnego rodzaju festyny, mecze piłkarskie, wycieczki. Stowarzyszenie powstało na bazie klubu HDK
przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Stowarzyszenie Pomocy
Honorowym Dawcom Krwi

58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 55
tel. 667 113 201
czarnapol@wp.pl
KRS: 0000202053
Konto bankowe:
33 9527 0007 0024 5078 2000 0001

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Upośledzonych Umysłowo „POMOST”
w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 74i76
tel. 695 50 36 81, 694 18 64 80
stowarzyszenie@pomost.org.pl
www: pomost.org.pl
KRS: 0000511695
Konto bankowe:
83 2030 0045 1110 0000 0384 3400

Stowarzyszenie „POMOST” w Dzierżoniowie, działające
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zrodziło
się z potrzeby aktywnego wspierania uczniów i wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Działając z myślą o dzieciach i młodzieży, mamy na celu
szeroko rozumianą pomoc w rozwoju naszych podopiecznych.
Pracujemy tak, aby podnieść jakość i ulepszyć warunki kształcenia uczniów partnerskiej placówki. Prowadzimy wiele działań,
które wiążą się bezpośrednio z poprawą jakości ich edukacji:
organizujemy zajęcia terapeutyczne, doposażamy w pomoce
dydaktyczne, wspieramy zajęcia teatralne, taneczne i kulinarne,

organizujemy zabawy okazjonalne i edukacyjne. Staramy się
zaistnieć w środowisku lokalnym, aby poprzez uświadamianie
problemów dotykających osoby o obniżonej sprawności intelektualnej i zaburzeniach rozwoju, uwrażliwiać społeczeństwo
na ich potrzeby. Współuczestniczymy w kształtowaniu, na miarę
indywidualnych możliwości, samodzielnego członka społeczeństwa,   potrafiącego podejmować decyzje zgodnie ze swoim
przekonaniem,   współtworzącego grupę społeczną, znającego
wartość rodziny, rozróżniającego dobro od zła, umiejącego cieszyć się naturą, wychowanego w poszanowaniu dziedzictwa
kulturowego.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona powstało w maju
2011 roku na bazie członków Chóru Canzona. Działa już 22 lata.  
Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie twórczości muzycznej
oraz wspieranie i animowanie społecznych inicjatyw lokalnych w
obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego,
tradycji narodowej, muzyki sakralnej i ludowej.
Stowarzyszenie jest współorganizatorem Ogólnopolskiego
Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej w Olesznej,   Gminnego
Forum Kobiet, Wigilijnych spotkań mieszkańców w Olesznej, Dnia
jabłka oraz współorganizatorem wypoczynku dla dzieci i dorosłych
z Olesznej, Gminnego Dnia Kresowiaka.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru
Canzona
58-214 Oleszna, ul. Wesoła 2
tel. 605 868 899, 667 543 491
canzona.oleszna@gmail.com

KRS: 0000388013
Konto bankowe:
25 9575 1014 0032 7888 2000 0010

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzierżoniowskiego Ekonomika

z siedzibą przy Zespole Szkół Nr 3
im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 6
tel. 74 831 18 26
sekretariat_zs3@wp.pl, www.zs3.info
KRS: 0000274502
Konto bankowe:
30 9527 0007 0026 2668 2000 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika
powstało w 2007 r. przy Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP
„Ekonomik”. Naszym sztandarowym celem   jest promowanie idei
wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi aktywną współpracę z lokalnymi NGO, z którymi bierze udział w wielu projektach na rzecz
społeczności lokalnej.  Dzięki współpracy z innymi stowarzyszeniami mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji do działania i pomysłów na tworzenie nowych projektów tj.:
• Pomoc osobom starszym
• Organizacja akcji charytatywnych
• Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej

•

Pomoc przy organizacji zabaw dla dzieci i młodzieży tj. Andrzejki, Mikołajki etc.  
Kolejnym ważnym elementem funkcjonowania Stowarzyszenia jest organizacja wymian międzynarodowych dla naszych
członków m.in. do Anglii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji, które umożliwiają poprawę umiejętności językowych, poznanie
nowych kultur, wymianę doświadczeń oraz zawarcie nowych
znajomości. Ponadto organizujemy warsztaty dla młodzieży dotyczące metod i narzędzi pozyskiwania funduszy unijnych oraz
rozwijające ich kreatywność, inicjatywę i chęć do działania i podejmowania nowych wyzwań.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki B-Ball założone
w 2011 przez Macieja Woźniaka i pasjonatów koszykówki. Pomysł
założenia klubu rodził się w ciągu wielu lat, początkowo B-Ball Jam
to była coroczna impreza koszykarska na osiedlu Jasnym w Dzierżoniowie. Turniej ten od 1998 roku do dziś przyciąga zawodników
z całego kraju i jest swoistym „kultowym streetballem” w Polsce. Na
bazie tego wydarzenia zrodził sie pomysł by  organizować regularne zajęcia koszykówki dla dzieci i młodzieży. Tak powstała organizacja B-Ball, która działa dziś na terenie całego powiatu i obecnie
zrzesza około 50 członków i 35 zawodników i zawodniczek. Trenerzy Dariusz Sobolewski i Maciej Woźniak, prowadzą 4 grupy - jed-
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ną dziecięcą chłopców wieku 7-11 lat, młodzieżową dla chłopców
w wieku 12-16 lat, młodzieżową dziewczęcą dla 14-18 latek i  jedną
seniorską męską. Klub rozwija się z roku na rok i zdobywa co raz więcej zwolenników koszykówki. Prezes oraz trener i zawodnicy liczą na
dalszy rozwój basketu na naszym terenie. Planowane jest utworzenie kolejnych zespołów wiekowych dla najmłodszych dziewczynek
i chłopców w wieku przedszkolnym. Klub rozszerza swoją działalność
o następne podgrupy dzięki nawiązaniu  współpracy z dzierżoniowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a także ze  Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie. Stowarzyszenie wspierane jest przez Urząd
Miasta w Dzierżoniowie i Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Koszykówki B-Ball

58-200 Dzierżoniów, os. Różane 21a/6
tel. 530 768 575
www.facebook.com/bballdzierzoniow
KRS: 0000391196
Konto bankowe:
81 1600 1462 1843 7635 7000 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół
Pojany
58-241 Piława Dolna
ul. Główna 74
tel. 696 098 621
pojana1@o2.pl

KRS: 0000517281
Konto bankowe:
70 9527 0007 0050 9675 2000 0001

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany to organizacja działająca
od 2014 r. pod patronatem Urzędu Gminy Dzierżoniów.  Skupia
w sobie członków  Zespołu Górali Czadeckich „POJANA” z Piławy
Dolnej, istniejącego od 1958 r. oraz jego sympatyków.
Głównym celem stowarzyszenia jest troska o wszechstronny  
rozwój życia kulturalnego,   a przede wszystkim ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.
Czteropokoleniowy Zespół Górali Czadeckich „POJANA” przez
ponad pół wieku kultywuje tradycje i obyczaje swoich przodków,
którzy po ponad stuletnim pobycie na Bukowinie Rumuńskiej
osiedlili się na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Przywiązanie

i pielęgnowanie własnej tożsamości pozwoliło na zachowanie
odrębności stroju, obrzędowości, tradycji i gwary, co stanowi
niespotykany nigdzie indziej swoisty fenomen. Uczestnictwo
zespołu w licznych przeglądach i festiwalach daje możliwość
promowania własnego bogactwa kulturowego oraz bogactwa
regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Stowarzyszenie jest mocno zaangażowane w działania na
terenie gminy, powiatu i województwa, co poszerza horyzonty
samorealizacji oraz pozytywnie wpływa na więzi międzyludzkie
i wielopokoleniowe.
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Nasze Stowarzyszenie działa od 6. 05. 2005 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 7. 11. 2006 r. Stowarzyszenie
ściśle współpracuje ze Spółdzielczym Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie oraz chętnie z innymi ośrodkami
kultury i edukacji w naszym powiecie.
Najogólniejszym celem naszej działalności jest animowanie lokalnej społeczności do różnego rodzaju aktywności.
Kierując się słowami Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” w pracy szczególny nacisk kładziemy na oddziaływanie na dzieci
i młodzież.
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Bardzo zależy nam na kultywowaniu polskiej tradycji. Dostrzegamy jej marginalizację i czynimy dużo, aby ją zachować
i zaszczepić młodym pokoleniom. Zadanie to w przyszłość będzie
nieść znany w kraju i za granicą Zespół Pieśni i Tańca „Poloneziaki”. Wspieramy również rozwój dzieci i młodzieży w dziedzinach
współczesnych, czego potwierdzeniem są osiągnięcia Zespołu
Tańca Towarzyskiego „TanTo”, wokalistów, aktorów i modelarzy
lotniczych.
Naszą siłą jest olbrzymia rzesza zmotywowanych i bezinteresownych wolontariuszy, którymi w przeważającej mierze są rodzice dzieci uczęszczających do nas na zajęcia.

Stowarzyszenie Spółdzielcza
Animacja Kulturalna
58-260 Bielawa, Os. Włókniarzy 1
tel. 601 891 634
ssakbielawa@gmail.com

KRS: 0000233821
Konto bankowe:
77 9527 0007 0020 6473 2000 0001

Stowarzyszenie Tolkienowskie
„Wieża”
58-260 Bielawa, ul. Wolności 93c/7
tel. 500 078 690 (Mona)
tel. 697 496 991 (Katarzyna)
tf@tolk-folk.pl, www: tolk-folk.pl

KRS: 0000423261
Konto bankowe:
39 1020 5138 0000 9802 0154 0517

Tolk-Folk to ogólnopolski zlot miłośników twórczości J.R.R.
Tolkiena, organizowany od 1997 roku w Bielawie. Piękne krajobrazy Gór Sowich oraz uroki Bielawy sprawiły, że fani „Władcy
Pierścieni” pokochali nasz region, nazywając go Sowiogórskim
Śródziemiem. Historię tego wydarzenia rozpoczyna założenie
Sekcji Tolkienowskiej WIEŻA, działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury i Sztuki w Bielawie. Jej założycielem był miłośnik prozy
Tolkiena, Jarosław „Bregalad” Florczak. Z inicjatywy sekcji zostały zorganizowane pierwsze plenery malarskie, które stopniowo,
z biegiem lat, przerodziły się w zlot fanowski Tolk-Folk. Odbywa
się on co roku, trwa 7 dni i skupia entuzjastów twórczości J.R.R.

Tolkiena z Polski, Czech i Słowacji. Organizatorem wydarzenia
jest Stowarzyszenie Tolkienowskie „Wieża”, przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie oraz Urzędem
Miasta Bielawa. Najciekawszy element imprezy - po konkursach,
warsztatach i koncertach - stanowią inscenizacje bitew. Są to
duże spektakle plenerowe, które przygotowują uczestnicy zlotu
w celu przybliżenia mieszkańcom Bielawy świata z dzieł Tolkiena.
Tolk-Folk jest znanym wydarzeniem wśród polskich fanów fantastyki i dla wielu obowiązkowym punktem w harmonogramie
każdego lata.
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„Towarzystwo Świętojańskie Sieniawka” zostało założone
w listopadzie 2014 roku z inicjatywy grupy osób, które aktywnie
uczestniczą i angażują się w życie miejscowości. Za główne cele
postawiliśmy sobie: integrację i rozwój społeczności lokalnej,
działalność na rzecz rozwoju wsi Sieniawka oraz uatrakcyjnianie
walorów historycznych, przyrodniczych, kulturowych najbliższej
okolicy.
W 2015 roku zorganizowaliśmy Festyn Świętojański wraz z
konkursem na „Najpiękniejsze Wianki Świętojańskie”, które
puszczaliśmy nad Sieniawskim Stawem Trzcinowym po zachodzie słońca. Zależy nam, aby było to coroczne czerwcowe wyda-
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rzenie charakterystyczne dla naszego stowarzyszenia. Kolejnymi
przedsięwzięciami integrującymi mieszkańców było ognisko,
piknik rodzinny pod hasłem Dzień Ziemniaka. Występowały tam
nasze lokalne talenty, były konkursy rodzinne i zabawa przy
akompaniamencie zespołu muzycznego.
W stowarzyszeniu powstały sekcje m.in. artystyczna, historyczna, 50 plus. Dział noszący nazwę „Świętojańskie inspiracje
artystyczne” organizuje warsztaty twórcze oraz rękodzielnicze
dla dorosłych, które cieszą się dużym zainteresowanie. Swoich
zwolenników ma również sekcja 50 plus, która spotyka się systematycznie na Nordic Walking.

Stowarzyszenie „Towarzystwo
Świętojańskie Sieniawka”

58- 210 Łagiewniki
Sieniawka 10
swietojanska.sieniawka@gmail.com
KRS: 000550160
Konto bankowe:
80 9527 0007 0053 3524 2000 0001

Stowarzyszenie Wędkarskie
„Cukrownik” w Łagiewnikach

58-210 Łagiewniki, ul. Cukrownicza 23/4
tel. 667 682 779
swc.lagiewniki@op.pl
www.swclagiewniki.republika.pl
KRS: 0000058429
Konto bankowe:
39 2030 0045 1110 0000 0371 6540

Stowarzyszenie Wędkarskie „Cukrownik” zostało zarejestrowane z w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu w dniu 30 kwietnia
1998 r. Celem Stowarzyszenia jest:
1) Propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki
wędkarskiej poprzez organizację spotkań i zawodów wędkarskich.
2) Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego poprzez
ochronę łowisk i zwalczanie kłusownictwa, pozyskiwanie terenów wędkarskich, zarybianie i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej.
3) Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami wędkarskimi.

Obecnie zarządzamy zbiornikiem wodnym „Staw Trzcinowy”
w miejscowości Sieniawka.
Z funduszy pochodzących ze składek członków Stowarzyszenia
i opłat na zagospodarowanie wody prowadzimy zarybiania.
Corocznie do zbiornika trafia około 1800 kg ryb różnych gatunków.
Posiadamy własną grupę Społecznej Powiatowej Straży Rybackiej,
która chroni akwen przed kłusownictwem i zanieczyszczeniem.
Corocznie organizujemy zawody wędkarskie, duży nacisk kładziemy
na propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży szkolnej. Stowarzyszenie jest członkiem Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich
z siedzibą w Kwidzynie.
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Stowarzyszenie „Szansa” istnieje od 2011 r. Jego celem jest
świadczenie różnorodnych form pomocy i wsparcia, szczególnie dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych,
zmagających się z chorobami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów,
rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin i osób dotkniętych różnymi formami przemocy.
„Szansa” była realizatorem wielu działań w obszarze integracji i
pomocy społecznej. Były to m.in. Happeningi „Stop przemocy”, akcje ambientowe, konkursy wiedzy i plastyczne o tematyce zdrowia
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psychicznego, warsztaty arteterapeutyczne, warsztaty integracyjne,
potyczki rodzinne, współorganizacja pikniku rodzinnego „Bielawa
Mój Dom” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bielawie, działania na rzecz ofiar, jak również sprawców przemocy, udzielanie
pomocy psychologicznej i prawnej. Stowarzyszenie realizowało zadania publiczne powierzone przez Gminę Bielawa oraz Starostwo
Powiatowe w Dzierżoniowie. W ramach działalności statutowej prowadzona jest także stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi
Gminy Bielawa.

Sudeckie Stowarzyszenie Na Rzecz
Ochrony Zdrowia Szansa
58-260 Bielawa
ul. Lotnicza 5
tel./fax 74 645 05 81
sudeckiestowarzyszenie@gmail.com
KRS: 0000401515
Konto bankowe:
46 9527 0007 0044 3979 2000 0001

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa
58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30
tel. 698 249 839
tel. 785 638 623
tmd2012@wp.pl
www.tmd.dzierzoniow.pl
KRS: 0000099206
Konto bankowe:
67 9527 0007 0009 8137 2000 0001

Stowarzyszenie nasze powstało 10 stycznia 1979 roku z inicjatywy
ówczesnych władz miasta.
Celem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa jest:
• gromadzenie materiałów archiwalnych z historii Dzierżoniowa
i regionu, jego dorobku gospodarczego i kulturalnego
• Kronika Miasta spisywana od najdawniejszych dziejów do obecnych
wydarzeń z życia miasta
• współdziałanie z działającymi na terenie organizacjami kulturalnymi
i społecznymi w zakresie kształtowania więzi emocjonalnej mieszkańców Dzierżoniowa ze swoim miejscem zamieszkania, regionem i krajem
• edukacja regionalna w placówkach oświatowych
• organizacja konkursu Piękno Kwiatów i Zieleni wokół nas.

Działalność wydawnicza TMD:
• Rocznik Dzierżoniowski (od 1991 r.)
• Opracowania monograficzne: Dzierżoniowska Starówka,
Patroni Dzierżoniowa, Dzierżoniów w grafice, Drzewa i krzewy
Dzierżoniowa, Dzierżoniowskie pomniki przyrody, Mały Leksykon
Dzierżoniowski, Dzierżoniów – Zarys monografii miasta. Patroni
Dzierżoniowa.
• Inne: Spacerkiem po Dzierżoniowie, Dzierżoniów i okolice, Prawda
ponad wszystko, Dzierżoniów i okolice – wycieczki po naszej małej
ojczyźnie, Ziemia dzierżoniowska w dziejach Polski i Europy.
• Leksykon: „Dzierżoniów i jego mieszkańcy” I Tom. Nowa
publikacja!
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Pomnik 1000-lecia dąb Bolesław Chrobry posadzony w Niemczy
przez TMNIZN oraz Tułowickie Towarzystwo Historyczne.

Wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Obchody 20 lecia Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej zostało utworzone w roku 1993. Działa nieprzerwanie już
23 lata, liczy 35 członków. Od roku 1998 organizuje rokrocznie
Europejskie Dni Dziedzictwa, które rozpoczęto dużą imprezą
w roku 1998 pod hasłem „Zamek w Niemczy. Historia trzech narodów” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Co roku
organizowane są konferencje popularnonaukowe, spektakle
teatralne, wycieczki edukacyjne prezentujące lokalne zabytki.
W roku 2014 podczas EDD w Goli Dzierżoniowskiej zainaugurowano nagradzanie przez Towarzystwo i Niemczański Ośrodek Kultury, osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie zachowania
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dziedzictwa przeszłości ziemi niemczańskiej o nazwie DIAMENT
ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ. Towarzystwo prowadzi działalność
wydawniczą, wśród licznych publikacji jest Monografia Niemcza
– Wielka historia małego miasta, za którą Towarzystwo otrzymało
prestiżowe wyróżnienie Dolnośląski Klucz Sukcesu. Obecnie
w uznaniu zasług i pracy na rzecz Millenium Obrony Grodu Niemcza Towarzystwo otrzymało od władz miasta do dyspozycji nowoczesny lokal Rynek 27/28. W roku 2015 prezes Towarzystwa
Renata Kukuła została wyróżniona przez Dyrektora Narodowego
Instytutu Dziedzictwa. Towarzystwo realizuje swoje działania we
współpracy z Niemczańskim Ośrodkiem Kultury.

Towarzystwo Miłośników Niemczy
i Ziemi Niemczańskiej (TMNiZN)

58-230 Niemcza, ul. Bolesława Chrobrego 3
(skrytka pocztowa nr 2)
tel. 887 078 688, fax 74 8376 114
nok@nok.niemcza.pl
www.um.niemcza.pl
KRS: 0000064494
Konto bankowe:
76 9533 1056 2006 0000 4196 0001

Towarzystwo Oświatowe
Ziemi Dzierżoniowskiej

58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
tel. 605 205 310, 600 822 729
zofiami@wp.pl
www.tozd.dzierzoniow.pl
KRS: 0000217528
Konto bankowe:
41 9527 0007 0036 1390 2000 0001

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej istnieje
12 lat. Od 2005 roku jest w gronie organizacji pożytku publicznego. Obecnie podstawową formą działalności stały się spotkania
upowszechniające wiedzę z różnych dziedzin. Organizowane cyklicznie w formie wykładów, lekcji muzealnych, seminariów ilustrowanych często prezentacjami multimedialnymi, cieszą się
wzrastającym zainteresowaniem. Szczególną pozycję działalności
Towarzystwa zajmuje turystyka kulturalna w formie wyjazdów do
muzeów, teatru, opery, operetki, NFM oraz cykle wycieczkowe szlakami o tematyce zabytkowo-historycznej i sakralnej, spacery po
powiecie dzierżoniowskim. Nie trzeba być członkiem Towarzystwa

ani deklarować wpisu. Każdy może wziąć udział w zajęciach i wycieczkach. Można wybierać warsztaty lub wykłady o tematyce rozwijającej zainteresowania lub inspirującej do kształtowania własnej
osobowości. Warto pożytecznie spędzić czas i spotkać ciekawych
ludzi. Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej
www.tozd.dzierzoniow.pl oraz podczas spotkań. Zapraszamy!
Nasze motto to słowa Diogenesa:
Wiedza jest dla młodych – rozsądkiem
dla wiekowych – pociechą
dla biednych – bogactwem
dla bogatych – ozdobą
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Towarzystwo Przyjaciół Bielawy powstało w 1977 r. Zadaniem TPB jest prowadzenie działalności wydawniczej związanej
z przeszłością i współczesnością Bielawy, współorganizowanie Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, międzynarodowych
plenerów malarskich, wystaw, konkursów, spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną.  
Od 1993 r. TPB wydało: Kroniki Bielawy od czasów najdawniejszych do 2004 r., „Legendy Gór Sowich”, „Powstanie tkaczy sowiogórskich”, „Bielawskiej bawełny blaski i cienie”, „Bielawianie”,
„Bielawa w kalejdoskopie”, „Bielawa wczoraj, dziś – jutro”, albumy
„Bielawa wczoraj i dziś”, „Bielawa i okolice w obiektywie”, „Bielawa
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oczami artystów”, „Flora i fauna Bielawy i Gór Sowich” oraz foldery: „Bielawscy twórcy” i „Bielawa moje miasto”.
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie
organizuje Międzynarodowe Plenery Malarskie, wystawy i wernisaże malarskie, fotograficzne oraz rękodzieła. TPB jest współorganizatorem Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod
nazwą „Bądźmy Rodziną”. Członkowie Towarzystwa aktywnie
uczestniczą przy organizacji Dni Bielawy i obchodów rocznicowych. TPB organizuje również spotkania poetyckie i malarskie
z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Towarzystwo Przyjaciół
Bielawy
58-260 Bielawa
Osiedle Włókniarzy 10
tel. 697 778 677

KRS: 0000075587
Konto bankowe:
96 9527 0007 0011 3726 2000 0001

UKS IRON BULLS Bielawa

58-260 Bielawa
ul. Willowa 1/3
tel. 667 675 626 – Stanisław Warchoł
tel. 693 981 359 – Trener Norbert Warchoł
norbert.warchol@interia.pl
www.ironbullsbielawa.strefa.pl

Informacje o Klubie Iron Bulls Bielawa
Ilość członków: 55 zawodników i zawodniczek
Ilość Trenerów: 4
Ilość wyjazdów na zawody w 2015 r.
16 Turniejów w Zapasach, BJJ, MMA, Sumo
Kadra Narodowa Juniorek w Zapasach:
Magda Błaszczyszyn
Kadra Narodowa Juniorek Młodszych w Zapasach:
Roksana Łosyk, Natalia Koperska

Kadra Dolnego Śląska Młodziczek:
Alicja Zdolska, Olimpia Łosyk
Kadra Dolnego Śląska Młodzików:
Antoni Koper, Franciszek Koper, Mikołaj Maciejewski
Natalia Koperska oraz Magda Błaszczyszyn zapisują się w historii
naszego klubu :)
Natalia zdobywa srebrny medal Pucharu Polski Kadetek w zapasach 38 kg, a Magda zdobywa brązowy medal w Mistrzostwach
Polski Juniorek w zapasach 48 kg.
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Uczniowski Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów jest stowarzyszeniem działającym od 10 lat na terenie powiatu dzierżoniowskiego i miasta Dzierżoniowa. Praca nasza polega na
rozpowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
organizowaniu zajęć poza szkolnych, prowadzenie treningów, organizowanie rozgrywek i turniejów w ramach sportu piłki nożnej.
Organizujemy wiele turniejów, jak również bierzemy udział
w wielu imprezach sportowych.
Naszymi wychowankami są dzieci i młodzież w wieku od lat
6 do 15, łącznie uczęszcza ok. 230 dzieci.
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W ciągu roku UKS „Lechia” Dzierżoniów organizuje cykliczne imprezy sportowe:      
1.
Memoriał Sławomira Harafa – styczeń
2.
Turniej z okazji Dnia Dziecka – maj
3.
Memoriał Oskara Plinty – sierpień
4.
Turnieje wakacyjne „Łączy nas piłka” – lipiec
5.
Turniej Mikołajkowy – grudzień
6.
Turniej na rzecz WOŚP – styczeń
7.
Turniej Oldbojów i zawodników UKS „Lechia” – grudzień.

UKS „Lechia” Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7
tel. 605 419 816
fax 74 8 31 35 29
prezes@uks-lechia.pl
Konto bankowe:
90 1090 2301 0000 0001 0560 5936

UKS Sporty Modelarskie
i Rekreacja
58-240 Piława Górna
ul. Wiejska 2
tel. 888 041 258
krzyks@interia.pl

Konto bankowe:
03 1090 2301 0000 0001 0864 1177

Uczniowski Klub Sportowy Sporty Modelarskie i Rekreacja
istnieje od 10 lat. Istnieje jako Centrum Sportów Modelarskich, tzn
że angażujemy się w wszystkie możliwe formy modelarstwa. Lotnicze, kołowe (samochody) i szkutnicze. Organizowaliśmy wielokrotnie zawody latawców, rakiet, balonów, modeli zdalnie sterowanych,
konkursy modeli redukcyjnych (kartonowych i plastikowych). Braliśmy udział w ogólnopolskim programie „Smyki na Start”, gdzie nagrodami były przeloty prawdziwym szybowcem.
Do największych sukcesów zaliczamy medalowe miejsca w
Międzynarodowym Konkursie Modeli Redukcyjnych w Szczaw-

nie-Zdroju. Mistrzostwa Europy małych żaglówek we Wrocławiu
z najlepszym 11 miejscem. Wielokrotne Mistrzostwa Polski modeli rakiet w Gliwicach zawsze miejsca w pierwszej dziesiątce.
Medalowe miejsca w Międzynarodowych Zawodach Latawców
w Świdnicy i Szczawnie-Zdroju. Ostatnio przystąpiliśmy do programu budowy szybowca pionierskiego IS 3 ABC organizowanego przez Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach. Nie będzie to
model, ale prawdziwie latający szybowiec z początków lotnictwa
światowego.
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy SOWA Pieszyce organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzież szkolnej. Prowadzimy
zajęcia, które ukierunkowane są na walkę z patologiami i mają na
celu wychowywanie i uświadamianie dzieci, że spożywanie alkoholu i branie używek jest szkodliwe dla zdrowia. Zadaniem docelowym jest rozwój fizyczny i umysłowy uczniów. W 2015 roku Klub
zorganizował V Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja, Powiatowy Turniej, zajęcia ogólnorozwojowe
o tematyce „Nie biorę alkoholu i narkotyków”. Zawodnicy i zawodniczki naszego Klubu mieli okazję wyjechać na zgrupowania do
Brzegu Dolnego, Świeradowa Zdrój, Słowacji, Zakopanego, Karpa-
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cza, Raciborza. Zawodniczki i zawodnicy startowali w 22 imprezach
krajowych oraz kilkakrotnie wyjeżdżali za granicę do Francji, Austrii,
Słowacji, Niemiec, Węgier i do Czech. Klub nasz zdobył wiele innych
medali na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich.
W 2015 roku w naszym Klubie liczba osób trenujących wyniosła
około 30 osób. Składają się na to trzy sekcje: zapaśnicza, jiu-jitsu oraz
sumo. Do najbardziej utalentowanych zaliczamy Sylwię Martykę,
która wywalczyła: Złoty medal w Mistrzostwach Polski Młodziczek,
Złoty medal w Jesiennym Pucharze Polski Kadetek w zapasach, Złoty medal Mistrzostw Polski LZS w młodziczkach w zapasach, siedem
razy wygrała ogólnopolskie turnieje.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„SOWA” Pieszyce

58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 6A
tel. 667 67 56 26, 667 037 525
facebook.com/SOWA-Pieszyce-253654651463965/?_rdr
NIP: 882-210-45-86
Konto bankowe:
59 9527 0007 0042 3854 2000 0001

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna ARTE
58-260 Bielawa
ul. Nowobielawska 5
tel. 535 342 279
www.arte.bielawa.pl
KRS: 0000426228
NIP: 882 211 73 82

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte Bielawa poleca swoje usługi z zakresu budownictwa, pielęgnacji zieleni oraz unikatowych
ręcznych malowań na ceramice. W ofercie posiadamy również nadruki
na odzieży oraz materiałach tekstylnych.
Spółdzielnia Socjalna łączy cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, co pozwala nam nie tylko na podejście ekonomiczne,
lecz zobowiązuje działać społecznie.
Współpracujemy z wieloma klientami prywatnymi, jak i wykonujemy zlecenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Bielawy
i Pieszyc. Rozstawiamy rusztowania, wykonujemy remonty lokali, mieszkań, szkół oraz dbamy o porządek i lepszą estetykę osiedli mieszkaniowych.

Ale co nas cieszy najbardziej! Zadowolenie naszych partnerów biznesowych, klientów z fachowo i rzetelnie wykonanej pracy.
To gwarantujemy!
Hołdując zasadzie „po czynach ich poznacie” zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród: w 2014 r. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne na Dolnym
Śląsku, Nagroda Publiczności na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w
Polsce (Pałac Prezydencki), III miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie
Kryształy, w 2015 r. Nagroda Publiczności na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im. Jacka Kuronia, Nagroda Laureatów na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne w Polsce im. Jacka Kuronia, Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii Społecznej, III Miejsce w Plebiscycie Gospodarczym „Dolnośląskie Gryfy”,
III miejsce w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy po raz drugi.
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Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
stworzyli inwalidzi z powstania styczniowego, żołnierze Legionów Polskich i Polacy, którzy stali się inwalidami walcząc w armiach zaborczych w okresie I wojny światowej. Z chwilą powstania niepodległego państwa polskiego po 11.11.1918 r. zaczęto
dążyć do powstania ogólnopolskiego ZIW. Dzięki możliwościom
jakie dał dekret o stowarzyszeniach z 03.01.1919 r. podpisany
przez Naczelnika J. Piłsudskiego, w kwietniu 1919 r. powołany
został ZIW RP. W całej historii Związku nie różnicowano członków
z uwagi na armię, fronty, sztandary czy orientacje polityczne i
światopoglądowe. Dzisiejsi członkowie Związku reprezentują
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odchodzące pokolenia. W większości urodzeni w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Walczyli z bronią w ręku niemal na
wszystkich frontach wojny, oddali ojczyźnie zdrowie i zachowali
pamięć o tych, którzy zginęli za Niepodległość. Pamięć ta sięga
towarzyszy broni z I wojny światowej i walk niepodległościowych
poprzedzających powstanie II RP i założycieli ZIW RP w 1919 r.
Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. na terenach powiatu dzierżoniowskiego osiedlali się żołnierze zwolnieni do rezerwy. Dlatego 02.01.1946 r. na zebraniu założycielskim powstało Koło ZIW RP w Dzierżoniowie.

Związek Inwalidów Wojennych RP
Zarząd Oddziału
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36/3
tel. 74 831 86 76
artur_pawlus@op.pl

KRS: 0000 108577
Konto bankowe:
73 9527 0007 0000 0198 2000 0001

Anna Kucharek
tel. kontaktowy:
+48 74 837 00 45
osoba reprezentująca:
+48 696 098 621
pojana1@o2.pl

Anna Kucharek ur. 13.12.1935 r. w Pojanie Mikuli w Rumunii,
w rodzinie Marii zd. Lechocka i Wacława Rajtmajerów. W listopadzie 1946 r. jako repatriantka osiedlona w Dobrocinie, a od marca
1948 r. mieszkanka Piławy Dolnej. Jest matką siedmiorga dzieci,
babcią 23 wnucząt i prababcią 6 prawnucząt.
Od 1958 r. działa w zespole „POJANA”. W 1959 r. na Festiwalu
w Kazimierzu Dolnym zdobyła nagrodę za piosenkę „Sirota po
ojcu” w duecie z Wandą Kucharek. Na tym samym festiwalu w
2013 r. również nagrodzona jako solistka oraz w kategorii „Mistrz
i uczeń”. Jest autorką wielu tekstów piosenek oraz współautorką
trzech edycji „Mom jo skarb”, wydanych przez Muzeum Etnogra-

ficzne we Wrocławiu. Odtworzyła sposób wyszywania koralikami elementów strojów górali czadeckich: plecków, dziordanów
i piesków. Dla potrzeb zespołu uszyła wiele spódnic, koszul, fartuszków i półhalek. Wyszywa muliną poszczególne części stroju, robi na drutach skarpety, z wcześniej uprzędzonej na kołowrotku wełny. Szydełkuje serwety, obrusy, bieżniki. Do dzisiaj
robi pisanki pszczelim woskiem, barwi w kolorowych farbach, a
potem ściera wosk nad płomieniem świecy. Mocno przywiązana
do swoich korzeni, tradycji. Jest żywym nośnikiem historii, którą
przekazuje następnym pokoleniom.
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Grupa Nieformalna „Pomocna dłoń” działa przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.
Nauczyciele wolontariusze na co dzień wspierają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w podejmowanych działaniach, rozwiązywaniu problemów i wszechstronnym rozwoju.
Zadaniem grupy jest kształtowanie w dzieciach od najmłodszych lat chęci do zmierzania się z nowymi wyzwaniami. Nasza
oferta to: zajęcia ceramiczne, stolarskie, rękodzielnicze, krawieckie,
krepina, pergamano, wiklina papierowa, decoupage, quilling, scrapbooking, gobeliny. Atutem naszej działalności jest Warsztat Terapii
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Zajęciowej, mieszczący się przy placówce, który umożliwia realizację naszych zadań. Pasje i zainteresowania dziecka wspieramy odpowiednio wcześnie, zachęcając je do działania poprzez rozbudzanie wszystkich zmysłów. Umożliwiamy podopiecznym atrakcyjnie,
kreatywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny, co stanowi przeciwwagę do świata rzeczy materialnych i uzależnień.  
Wyroby osób z niepełnosprawnością intelektualną są charakterystyczne i rozpoznawalne w całym regionie. Praca wykonywana
przez młodych twórców wzmacnia ich wiarę we własne możliwości,
daje poczucie sukcesu.                
Dodajemy dzieciom skrzydeł!

Grupa Nieformalna „Pomocna dłoń”

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej
58-240 Piława Górna
ul. Szkolna 6
tel. 74 837 12 46, 662 094 615
soswpilawa@interia.pl
sosw.pilawagorna.org

Haft artystyczny – acupictura
Dorota Chmielewska
58-241 Piława Dolna
ul. Spacerowa 22a
tel. 603 061 023
dorotach@galma.pl
www.dch-haft.blogspot.com

Od piętnastu lat zajmuje mnie średniowieczna technika zwana
„acupicturą”. Projekty prac tworzę sama, często ich tematem jest
otaczająca nas rzeczywistość. Przez lata działalności stworzyłam ok.
40 obrazów, dwa sztandary – Gminy Dzierżoniów oraz OSP Mościsko. Oprócz działalności twórczej prowadzę działalność dydaktyczną prowadząc warsztaty, na których dzielę się zdobytą już wiedzą
z innymi. Prace moje doceniane na konkursach rękodzielniczych
i hafciarskich:
2003 r., Dzierżoniów – „Rękodzieło” – III m-ce; 2006 r., Gorzów – „Igłą Malowane” – I m-ce; 2006 r., Warszawa – „Inspirujemy
kolorem” – I m-ce; 2007 r., Gorzów – „Igłą Malowane” – I m-ce;

2007 r., Dzierżoniów – „Rękodzieło” – I m-ce; 2008 r., Gorzów –
„Igłą Malowane” – I m-ce; 2009 r., Gorzów – „Igłą Malowane”
– II m-ce; 2009 r., Dzierżoniów – „Rękodzieło” – I m-ce; 2010 r.,
Bolesławiec – „Konkurs na najpiękniejszy haft” – I m-ce;
2013 r., Namysłów – ATA – I m-ce; 2013 r., Mieroszów – I m-ce;
2013 r., Strumień Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej – I m-ce; 2013 r., Dzierżoniów – „Rękodzieło” – I m-ce; 2014 r.,
Mieroszów – I miejsce; 2015 r., Namysłów – III m-ce; 2015 r.,
Będzin – zestaw haftów – I m-ce; 2015 r., Dzierżoniów – „Rękodzieło” – I m-ce. Wystawy indywidualne: 2007 r., Kraków; 2008 r.,
Sobótka; 2012 r., Łódź; 2013 r., Mościsko.
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Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych powstało w celu wspierania działań Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w zakresie doskonalenia
zawodowego uczniów szkoły. Stowarzyszenie umożliwia zdobywanie przez młodzież dodatkowych kompetencji zawodowych
zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz promuje kształcenie
zawodowe.
Stowarzyszenie wspiera uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej.
Akademia ułatwia Szkole współpracę z instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na rzecz edukacji
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zawodowej. Stowarzyszenie istnieje od 2015 r. i dotychczas zdołało
pozyskać środki finansowe na realizację dwóch projektów edukacyjnych dla młodzieży. Pozyskane środki pozwolą rozwijać zainteresowania techniczne podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, fotografii cyfrowej i z energetyki odnawialnej w ramach Akademii Nowości Technicznych. Ponadto uczniom zainteresowanym
służbami mundurowymi umożliwiony zostanie udział w zajęciach
sprawnościowych podczas obozu naukowo-sprawnościowego
w Srebrnej Górze. Staramy się aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach regionalnych promujących naszą działalność.

Stowarzyszenie Bielawska
Akademia Umiejętności Zawodowych
58-260 Bielawa, ul. S. Żeromskiego 41
tel. 74 833 45 67, fax 74 833 44 49
stow.bauz@gmail.com
NIP: 882 212 20 41; REGON: 362004339
KRS: 0000566345
Konto bankowe:
26 9527 0007 0052 6164 2000 0001

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „LEPSZE JUTRO”
w Pieszycach
58-250 Pieszyce
ul. Ogrodowa 81
tel. 74 8365223

KRS: 0000150695
Konto bankowe:
78 9527 0007 0032 5578 2000 0001

przy
Domu Dziecka
w Pieszycach

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”
Nasza organizacja czyni więc wszystko, aby
dzieci i młodzież nigdy nie zatraciły wiary w świat
ludzi dorosłych. Bowiem podopieczni Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” doświadczyli już tych najbardziej
negatywnych emocji i przeżyć. Tak bardzo szybko
musieli wydorośleć i zmierzyć się z przerastającymi
ich problemami. Tak więc tymi, których otaczamy
wyjątkową troską, są wychowankowie domów dziecka. Udzielamy im pomocy finansowej i rzeczowej.
Szczególnie wspieramy dzieci uzdolnione w różnych

dziedzinach nauki, bądź też utalentowane artystycznie. Pomagamy wychowankom, którzy rozpoczynają
samodzielne życie, remontujemy ich mieszkania oraz
wyposażamy w odpowiedni sprzęt gospodarstwa
domowego i meble. Naszą pomocą obejmujemy
również wszystkie te dzieci, których rodziny borykają
się z różnego rodzaju problemami życiowymi i materialnymi. Udzielamy im nie tylko wsparcia finansowego czy rzeczowego, ale również pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i prawnej.
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Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” działa od 2007

powiecie dzierżoniowskim. Przedsięwzięciem, w którym udział

roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społecz-

brały panie z powiatu dzierżoniowskiego były warsztaty arty-

ności lokalnej. W 2009 roku organizacja zdobyła I miejsce w kon-

styczne „Współczesne Kobiety Kreatywne”. Uczestniczki spotkań

kursie „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Konkurs orga-

poznawały różnego rodzaju techniki, m. in. decoupage, cardma-

nizowało województwo dolnośląskie. Stowarzyszenie realizuje

king, scrapbooking, carving, sutasz. Członkowie Stowarzyszenia,

szereg działań: imprezy integracyjne, zajęcia i zawody sportowe

którzy tworzą kartki okolicznościowe i prace w oparciu o wyżej

dla dzieci i młodzieży, pikniki profilaktyczne, przedsięwzięcia

wymienione techniki, organizują podobne zajęcia dla najmłod-

na rzecz seniorów, działania związane z promocja NGO w całym

szych.
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Stowarzyszenie
„Wzgórza Kiełczyńskie”
58-207 Tuszyn, Tuszyn 47
tel. 74 832 41 90
sp.tuszyn@gazeta.pl

KRS: 0000306595
Konto bankowe:
66 9527 0007 0037 0233 2000 0001

Piwo jest najstarszym i obecnie najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na całym świecie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że poza alkoholem piwo posiada wiele witamin i substancji
odżywczych. Dzięki zawartym w chmielu alfakwasom działa także
antybakteryjnie. Nic dziwnego, że produkcja piwa domowego tak
szybko stała się modna również w Polsce. Nieoficjalnie mówi się, że
w całym kraju piwo w domu warzy nawet 40 tysięcy osób.
Dzięki ogólnodostępnym surowcom jesteśmy w stanie zrobić w
domu niemal każdy gatunek piwa. Świetnym dowodem tej tezy jest
domowy browar rzemieślniczy MIGLANC, którym zarządza Janusz
Mocarski – mieszkaniec Dzierżoniowa.

Browar działa od 2015 roku, choć już kilka lat wcześniej podjęto pierwsze próby warzenia. Dziś głównym celem działalności jest
chęć dzielenia się nowymi i nietypowymi smakami. Browar Miglanc
swoją działalnością chce promować idee zdrowego odżywiania,
a także wspierania polskiego piwowarstwa rzemieślniczego i domowego.
Piwo z browaru bierze także udział w ogólnopolskich konkursach piwowarów domowych, gdzie z powodzeniem zajmuje wysokie pozycje. Należy także pamiętać, że piwowarstwo domowe to
przede wszystkim ludzie, dla których każdy piwowar dokłada starań, aby piwo smakowało jak najlepiej.
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Crumble gruszkowe z lodami śliwkowymi
na bazie sosu angielskiego (dla 6 osób)
Składniki:
• 3 gruszki
• cukier kryształ 50 g
• calvados 30 ml
Kruszonka:
• masło 100 g
• cukier kryształ 40 g
• mąka 100 g
• 1 jajko
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Lody śliwkowe na bazie
sosu angielskiego:
• 4 jajka
• cukier kryształ 70 g
• 1 laska wanilii
• mleko 125 ml
• śmietanka 30% 125 ml
• śliwki 250 g
• wino czerwone 100 ml

Gruszkę obieramy, kroimy w kostkę, mieszamy
z cukrem i calvadosem.
Oddzielamy żółtka, dodajemy do reszty składników, wyrabiamy ciasto. Mrozimy. Do foremek ceramicznych nakładamy farsz z gruszki. Przykrywamy go startą na grubym oczku kruszonką. Pieczemy
w temp. 180OC, 20 min.
Lody śliwkowe
Oddzielamy żółtka. W rondelku zagotowujemy mleko ze śmietanką i cukrem oraz laską wanilii.
Odstawiamy do ostygnięcia. Do żółtek przelewamy

przez sito mleko ze śmietanką. Sos stawiamy na
kąpiel wodną i doprowadzamy sos do 82OC ciągle
mieszając. Odstawiamy do ostygnięcia. Śliwki bez
pestek gotujemy na wolnym ogniu z winem. Po rozgotowaniu śliwek i odparowaniu płynów odstawiamy do wystygnięcia. Sos i rozgotowane śliwki miksujemy ze sobą dodając 250 g lodu w kostkach (np.
rozdrobniony). Całość wkładamy do zamrażarki.
Crumble gruszkowe po upieczeniu (ciepłe)
podajemy z lodami śliwkowymi, polewając sosem
korzennym.

58-260 Bielawa
ul. Korczaka 4
tel. 74 833 10 31
tel. 884 989 894
recepcja@hoteldebowy.pl
www.hoteldebowy.pl

Hotel Versant

58-200 Dzierżoniów
ul. Mickiewicza 16
tel. 74 811 71 40
recepcja@hotelversant.pl
www. hotelversant.pl

Indyk a`la Versant w sosie żurawinowym z młodymi, miodowymi marchewkami, brokułem i pieczonym ananasem.
Świeże, naturalne, ekologiczne, ale i regionalne produkty to
sekret naszego Szefa kuchni, który dba o lekkość   i oryginalny
smak komponowanej potrawy. Indyk a`la Versant to delikatnie
grillowane mięso z piersi indyka zbilansowane z sosem na bazie żurawiny, która prócz walorów smakowych posiada ogromną
moc leczniczą. Nieodłącznym elementem sosu jest miód wielokwiatowy z miejscowych pasiek. W miodzie marynowane są także młode marchewki pochodzące z bio upraw. Całość dopełnia
brokuł podkreślający charakter smaku potrawy, a także egzotycz-

ny ananas, które są jednocześnie znakomitymi antyoksydantami.  
„Wszystkie potrawy starannie komponujemy wraz Szefem kuchni i technologiem żywności, aby prócz walorów smakowych były
nośnikiem zdrowej diety. Poszczególne składniki tj. indycze mięso,
zioła, miód, żurawinę, marchew zakupujemy u lokalnych bio producentów, co jest gwarancją starannej selekcji z biosfery” – mówi
dr n. med. Halina Szymiec Raczyńska – właścicielka Hotelu Spa
Versant.
Indyk a`la Versant to smak regionalnej kuchni polskiej, ale
także delikatnej, wykwintnej kuchni francuskiej przy lampce
wina z winnicy Versant.
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„Pasieka pod Wielką Sową” – u podnóża Gór Sowich,
w niewielkiej wsi Piskorzów, znajduje się rodzinne gospodarstwo pszelarskie prowadzone już od kilku pokoleń przez rodzinę
Nowochodzkich.
W swoich działaniach pragniemy łączyć tradycję i nowoczesność. Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań, ale z   umiłowaniem i szacunkiem do przyrody. Staramy się, aby zdobyte przez
nas doświadczenie, wiedza, a przede wszystkim pasja i zaangażowanie znalazły potwierdzenie w jakości oferowanych przez nas
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produktów. A wybór tychże jest całkiem spory: od miodów tradycyjnych odmianowych, poprzez miody wzbogacone o naturalne
dodatki smakowe, do wyrobów takich jak propolis, pyłek kwiatowy, czy świece z wosku pszczelego. Produkty te można nabyć
nie tylko bezpośrednio pod adresem naszej „Pasieki pod Wielką
Sową” – dokąd serdecznie zapraszamy – ale także drogą wysyłkową, jak również przy okazji organizowanych na terenie Dolnego Śląska targach, jarmarkach czy festynach – gdzie staramy się
promować nie tylko własne produkty, ale także uroki Gór Sowich.

„Pasieka pod Wielką Sową”
Gabriela i Jerzy Nowochodzcy
58-250 Pieszyce, Piskorzów 34
tel. 793 401 817, 668 413 155
www.pasiekapodwielkasowa.pl
Jestesmy też na Facebooku

58-230 Niemcza, ul. Dębowa 10
tel. 506 330 871
piernikarnia@muzeumniemcza.pl
www.muzeumniemcza.pl

PIERNIKARNIA ŚLĄSKA w Niemczy to niewielkie muzeum,
które powstało by przywrócić pamięć o powszechnym przez stulecia na Śląsku rzemiośle piernikarskim. W tym magicznym i pełnym uroku miejscu odkrywamy zapomniane tradycje piernikarskie, stanowiące jedne z najtrwalszych zwyczajów dziedzictwa
kulturowego regionu.
Niemczańska ekspozycja przybliża historię, bogatą symbolikę oraz znaczenie pierników w śląskiej kulturze. Dzięki pracowni
piernikarskiej można obejrzeć zwyczajowe, drewniane formy, dotknąć tradycyjnych składników, a także poczuć ich niezrównany
zapach. Śląskie pierniki przez wieki były kwintesencją umiejęt-

ności bartników, rolników, snycerzy i samych piernikarzy, będąc
przy tym odzwierciedleniem życia społecznego, gospodarczego
oraz religijnego.
Zapraszamy także na warsztaty wyrabiania śląskich pierników
figuralnych, które pozwolą zanurzyć się w dawnej tradycji regionu
oraz przeżyć niezapomnianą przygodę. Można tu odkryć ich sekretną recepturę, własnoręcznie wyrobić ciasto i za pomocą drewnianych klocków piernikarskich uformować je wedle starych wzorów.
Poznanie historii starośląskich pierników to radość i zabawa w każdym wieku, ale również wielka przyjemność dla ducha oraz ciała.
Tu historia ma aromat i smak!
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Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsno-Garmażeryjnego
„Galicja” Sp z o.o. z Niemczy to rodzinna firma prowadzona przez
Jarosława i Wiesławę Węgłowskich, której największym bogactwem
jest wielopokoleniowa tradycja wytwarzania wędlin, a funkcjonuje
od 2000 roku.
Wiele z produktów zakładu posiada regionalne nazewnictwo.
W zgodzie z pokoleniową tradycją, łączącą smaki wołyńskie
z niemczańskimi, aromatyczne kiełbasy, szynki, boczki i wyroby garmażeryjne produkowane są z najlepszej klasy mięsa wieprzowego. Są nimi m.in.: szynka niemczańska, polędwica niemczańska, baleron niemczański, kiełbasa niemczańska, galicjanka,
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kresowa, wołyńska, pasztet niemczański. Tradycyjna receptura
wytwarzania wyrobów wędliniarskich przywieziona została
przez rodzinę Matusiewiczów ze wschodu dawnej Polski z regionu Wołynia – pozostały niezmienne.
Dzięki nim produkty mają tradycyjny smak, który jest bardzo
ceniony przez klientów. Zastosowanie tradycyjnych receptur oraz
najlepszych surowców gwarantuje wysoką jakość produktów.
„Galicja” jest jedyną firmą w województwie dolnośląskim, której produkty zostały wyróżnione certyfikatem Tradycja i Jakość oraz
wpisane na listę Produktów Tradycyjnych Województwa Dolnośląskiego.

PPMG „Galicja” Sp. z o.o.
58-230 Niemcza
ul. Ogrodowa 6
tel. 74 837 69 26
ppmggalicja@gmail.com

Stowarzyszenie
„Pomóżmy Realizować Marzenia”
58-200 Dzierżoniów
ul. J. Piłsudskiego 24

KRS: 0000244620
Konto bankowe:
61 1240 2021 1111 0010 0869 3375

Określenie celów statutowych stowarzyszenia:
1. Ochrona praw dzieci, 2. Udzielanie pomocy w wykonywaniu
zadań wychowawczych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, 3. Inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem
pomocy innym, 4. Prowadzenie ośrodków szkolno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych,
placówek dydaktyczno-wychowawczych, biur pośrednictwa pracy,
ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 5.Współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi, 6. Prowadzenie działalności
charytatywnej, 7. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków

placówek opiekuńczych, 8. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez
prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku, 9. Wspieranie
rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażanie placówek szkolnych w
potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne, 10. Pomoc uczniom najbiedniejszym, 11. Pomoc osobom w sytuacji zagrożenia, 12. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie
narkomanii wśród dzieci, 13. Krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży, 14. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
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Przepis na baranki wielkanocne (7 szt.)
Składniki:
• 350 g masła
• 350 g cukru
• 700 g mąki tortowej (można 680 g)
• 350 g mąki ziemniaczanej
• 7 jaj
• 3,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 3,5 paczki cukru waniliowego
• 7 łyżeczek rumu (olejek)
• szczypta soli
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Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem na pulchną masę, dodawać po jednym jajku
i nadal ucierać. Dodać przesiane mąki
i proszek do pieczenia, sól i olejek
rumowy. Wymieszać   całość i wyłożyć
do foremek.
Foremki wcześniej wysmarować
olejem i posypać kaszą manną.
Piec 45 minut w temp.180OC.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 5/6
stowarzyszenie@zspieszyce.pl
www.stowarzyszenie.zspieszyce.pl

KRS: 0000511724
Konto bankowe:
56 9527 0007 0051 4679 2000 0001

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”
58-262 Ostroszowice
Owiesno 87
tel. 605 847 974
asiapestkowska@vp.pl
www.owiesno.com

KRS: 0000380150
Konto bankowe:
81 9527 0007 0043 4573 2000 0001

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” powstało w 2011 roku i
swoją działalnością obejmuje trzy miejscowości: Owiesno, Kietlice
i Myśliszów. Liczy sobie kilkunastu ambitnych członków, obierając
sobie cel: dobro człowieka i dobro wspólnotowe naszych wiosek,
współpraca na rzecz poprawy jakości życia każdego z nas. Jednym
z podstawowych założeń Stowarzyszenia zapisanym w statucie jest
podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi, oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców.
Posiadamy dwa produkty lokalne, których nazwy ściśle wiążą
się z bogatą historią naszych miejscowości:
Smalec Tatarski – jego nazwa wiąże się z jedną z legend pt. „Tata-

rzy w Owieśnie”. Jest on naszym nieodzownym „skarbem” niemal na
wszystkich imprezach, w których uczestniczymy. Jest to przepyszne smarowidło o niepowtarzalnym smaku, cudownie pachnące z
dodatkiem cebuli, czosnku i przypraw, do tego pajda wiejskiego
chleba z domowym kiszonym ogórkiem – POEZJA. Jest dostępny w
ładnie przybranym słoiczku.
Ciasteczka owsiane „Templariuszki” – to zdrowa i wyśmienita
przekąska dla całej rodziny a także miły upominek. Produkt powstał
z myślą nawiązania do nazwy miejscowości Owiesno oraz historii o
Templariuszach w Owieśnie. Symbolem bogactwa u Templariuszy
był owies.
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Stowarzyszenie „Uciechów-Moja Wieś” działa od 2010 r. Podstawowy cel to aktywizacja mieszkańców oraz działalność w obszarze
kultury. Realizowane projekty nawiązują do specyficznej nazwy wsi,
m.in.: Festiwal Humoru „Uciecha w Uciechowie”, „Jesienne uciechy”,
„Placyk tanecznych uciech”, „Park pod uciechowską lipą”. Dumą wsi
jest zespół muzyczny „Uciecho-Wianki”, wykonujący repertuar ludowy i biesiadny. Stowarzyszenie dąży do tego, aby mieszkańcy żyli
zgodnie z wizją wsi: „To prawdziwa uciecha mieszkać w Uciechowie”.
Uciechowskie słoneczka
Składniki: 30 dag mąki, 20 dag masła, 10 dag cukru pudru,
2 żółtka, cukier waniliowy, szczypta soli, kilka kropli soku z cytryny.
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Wykonanie: Zimne masło posiekać z pozostałymi składnikami,
wyrobić ciasto, zawinąć folią i włożyć na 2 godz. do lodówki. Ciasto rozwałkować na grubość 3-5 mm, nadajemy kształt i pieczemy
10 min. w temp. 180OC na złoty kolor.
Paluchy babci Karoli
Składniki: 1 kg mąki, 0,5 kostki margaryny, 3 łyżki smalcu,
5 żółtek, 1,5 dkg drożdży, 0,5 l mleka, 1 op. kminku, szczypta soli.
Wykonanie: Tłuszcze rozpuścić, ze wszystkich składników zrobić ciasto drożdżowe. Po wyrośnięciu rozwałkować na 1 cm plastry.
Pokroić w paski, skręcić paluchy, posmarować żółtkiem. Piec 20 min.
w temp. 160OC.

Stowarzyszenie
„Uciechów - Moja Wieś”

58-211 Uciechów, ul. Piastowska 1
tel. 509 682 966 (prezes),
tel. 518 052 883 (kierownik zespołu)
tomasz_wlodek@wp.pl
www.uciechow.pl
KRS: 0000347157
Konto bankowe:
43 9527 0007 0039 9683 2000 0001

Ozór wołowy z galaterką z buraka i sosem z pieczonej papryki

Uroczysko Siedmiu Stawów
Luxury Hotel

58-217 Niemcza
Gola Dzierżoniowska 21
tel. 88 55 44 100
tel. 71 75 09 100
uroczysko@uroczysko7stawow.com
www.uroczysko7stawow.pl

Składniki:
• Ozór wołowy
• Wywar warzywny: 1 szt. marchewki, 1 szt.
selera, 1 szt. pietruszki, 1 szt. pora,  sól i pieprz
do smaku, 5 szt. ziela angielskiego, 5 szt. liści
laurowych, 1 szt. czosnku, majeranek, nać pietruszki,
• Galaretka z buraka: 0,5 kg buraków,
0,25 ml soku z czarnej porzeczki, 15 g auszpik,
10 g agar, gałązka rozmarynu, ząbek czosnku,
sól i pieprz do smaku,

Tomasz Połom – Szef Kuchni

• Sos z pieczonej papryki: 2 szt. papryki czerwonej, 50 ml oliwy
Przygotowanie
Buraki i paprykę pieczemy w temperaturze
180ºC do miękkości (ok. 45 minut). Upieczone
buraki studzimy, miksujemy, dodajemy wymieszany uprzednio z auszpikiem i agarem
sok z czarnej porzeczki, rozmaryn, czosnek,
sól i pieprz. Wylewamy masę na płaską blachę,
aby otrzymać ok. 1 cm wysokości, a następnie
schładzamy w lodówce.

Paprykę miksujemy z oliwą do otrzymania
konsystencji gładkiej masy, dodajemy sól
i pieprz.
Gotujemy ozór do miękkości w wywarze z warzyw i ziół. Następnie studzimy go, obieramy
ze skóry i wycinamy nieczystości. Z ozora wykrawamy prostokąt, który kolejno obsmażamy
na maśle, po minucie z każdej strony.
Wykładamy ozór na talerz, na wierzchu układamy dociętą galaretkę z buraka, a następnie
dekorujemy sosem z pieczonej papryki.
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