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Misją ośrodka jest zaspokajanie potrzeb 

Klienta indywidualnego i zbiorowego w 

obszarze kultury fizycznej poprzez 

kompleksową i profesjonalną obsługę.

Chcemy być dumni z przynależności do 

zespołu, który tworzy najwyższą jakość usług 

sportowo-rekreacyjnych.



Łączne wykorzystanie obiektów Ośrodka

Kluby - 4956,5 godz.

Szkoły - 936,5 godz.

Przedszkola - 118,5 godz

Kalendarz imprez sportowo-

rekreacyjnych i inne - 236,5 godz.



WYKORZYSTANIE BASENU W LATACH 2017-2021

Nazwa instytucji 2017 2018 2019 2020 2021

Szkoły z 

Dzierżoniowa

44400 39990 34330 17700 22660

Kluby 28120 28880 27906 17480 27640

Przedszkola 9040 8520 8120 5040 6280

Inne Stowarzyszenia 11400 10080 11920 4680 4960

Inne wynajmy 1560 1400 1040 280 1680

Wejścia 

indywidualne 

22471 21205 22338 8918 12208

Łącznie osób 116991 110075 105654 54098 75428



IMPREZY ORGANIZOWANE W 2021 ROKU

• Finalnie udało się zorganizować jedynie 30 imprez.

• Łącznie w imprezach i zajęciach organizowanych przez Ośrodek 

uczestniczyło około 6522 osób. 

• 4 imprezy międzynarodowe: Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, 

Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Niepodległości, Wyścig Kolarski 

„Sowiogórski Tour”, Gala Boksu Zawodowego.

• 3 imprezy ogólnopolskie, w tym: Mistrzostwa Polski BMX, II Puchar 

Polski Kadetek w Zapasach, Grand Prix Polski w Nartorolkach.



WYŚCIG KOLARSKI „SOWIOGÓRSKI TOUR”

Wyścig Kolarski „Sowiogórski Tour” odbył się w dniach 13-15 sierpnia 2021 roku.

Uczestnicy rywalizowali na trzech etapach:

• I Etap: Dzierżoniów WSSE – jazda indywidualna na czas; 

• II Etap: Dzierżoniów – Przełęcz Woliborska;

• III Etap: trasa prowadziła po rundach w Ostroszowicach.

Na starcie pierwszego etapu wyścigu stawiło się 114 kolarzy oraz kolarek z całej 

Polski, a także z Estonii, Litwy i Węgier.

W kategorii Junior zwyciężył Michał Pomorski (Warszawski Klub Kolarski), w kat. 

Juniorka – Elina Tasane (Reprezentacja Estonii), a w kat. Elita Kobiet – Dorota Przęzak

(TKK Pacific-Nestle Fitness).



















TRAKT 2021

W imprezie wzięło udział 747 osób.

Do wyboru było 11 tras: 3 trasy piesze: Szlakiem Dzierżoniowskich Zabytków,

Nordic Walking, Sowiogórska; oraz 8 tras rowerowych: Rodzinna, Pałacowa,

Sielska, Krzyżowa, Ślężańska, Sowiogórska, Arboretum Wojsławice, Trzech

Przełęczy Sowiogórskich.

Każdy uczestnik otrzymywał pamiątkową koszulkę, słodki poczęstunek na

drogę, bon żywnościowy do zrealizowania na mecie, a także brał udział w

losowaniu nagród. Nagrodą główną był rower turystyczny.















GALA BOKSU ZAWODOWEGO

Gala odbywała się bez udziału publiczności, jednak relację z jej 

przebiegu można było oglądać na kanale TVP Sport.

Podczas gali odbyło się łącznie 7 walk. 

W najważniejszych pojedynkach zmierzyli się Damian Wrzesiński i Julio 

Barraza oraz Ewa Brodnicka i Milena Koleva. 

Oprócz wyżej wymienionych w Dzierżoniowie zaprezentowali się m.in. 

Michał Leśniak, Łukasz Maciec, Stanisław Gibadło.















DZIERŻONIOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Do biegu, którego trasa wynosiła 1100 m zgłosiło się ponad 400 osób.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę oraz ciepły posiłek. 

W programie obchodów odbyły się również pokazy kawalerskie, 

prezentacja umundurowania oraz sprzętu wojskowego, konne przejażdżki 

dla dzieci i bryczką dla dorosłych oraz patriotyczny koncert w wykonaniu 

Orkiestry Miejskiej.

W tym roku obchody przeprowadzono na terenie Targowiska Miejskiego w 

Dzierżoniowie.















BIEG KRATA

Start i meta biegu znajdowały się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dzierżoniowie. 

W imprezie wzięło udział prawie 120 zawodników. 

Piękna pogoda podkreśliła malownicze widoki, które w trakcie biegu mogli 

podziwiać zawodnicy. 

Bieg odbył się na dystansie około 9 km, a sama trasa  prowadziła 

strumieniem, polnymi drogami oraz lasem. Na trasie biegu ustawione 

zostały liczne przeszkody jednak najbardziej męczące i sprawiające 

największe trudności okazały się strumień oraz basen, który jak co roku 

zawodnicy zaliczają przed metą. Na trasie ulokowane zostały trzy punkty z 

wodą oraz czwarty na mecie. Najlepszy z zawodników pokonał trasę biegu 

w czasie 46,55 min. 

Po biegu głównym odbył się bieg dla dzieci na dystansie 400m. Wszyscy 

zawodnicy zarówno starsi i młodsi zostali nagrodzeni medalami oraz 

upominkami od organizatorów i sponsorów.









KRYTERIUM SAMOCHODOWE

Kryterium Uliczne o Puchar Miasta Dzierżoniów BSK TECH Rajd Wikinga odbywał się

w dniach 13-14 listopada w Dzierżoniowie i okolicznych miejscowościach.

Najpierw w dniu 13 listopada załogi rywalizowały w prologu po ulicach Dzierżoniowa. 

Ta próba odbyła się pod nazwą Kryterium Uliczne “Dla Niepodległej” o Puchar 

Burmistrza Dzierżoniowa, który jednocześnie jest współorganizatorem całego rajdu.

Natomiast dzień później zawodnicy zmierzyli się na 3 odcinkach specjalnych, które 

przejeżdżane były trzykrotnie.  







FESTYN

RODZINNY

ŁĄCZYMY

POKOLENIA



Festyn odbył się na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie. Podczas Festynu 

odbyły się konkurencje sportowo-rekreacyjne dla rodzin.

Po zapisaniu w Biurze Zawodów oraz odebraniu karty startowej każda rodzina 

miała do zaliczenia 6 konkurencji sportowo – rekreacyjnych. 

Następnie, po skompletowaniu naklejek potwierdzających ich zaliczenie, 

rodzina zgłaszała się ponownie w Biurze, gdzie odbierała pamiątkowy 

dyplom, paczkę ze słodyczami, opaski uprawniające do darmowego wejścia 

na dmuchańce. 

Dodatkowo dzieci otrzymywały kupony na lody ufundowane przez firmę 

WielkoLód. 

Po zakończeniu konkurencji sportowych na scenie głównej odbyło się 

losowanie 5 nagród głównych, w skład których wchodziły słodycze, karnety 

na dzierżoniowski basen, a także bony do pizzerii Da Grasso oraz sklepu 

sportowego K2 w Dzierżoniowie. Wartość jednego zestawu wyniosła ponad 

250 zł. 

Łącznie w konkurencjach wzięło udział 80 rodzin.

















PROGRAMY REALIZOWANE W 2021 ROKU

➢Kardioaerobik – program adresowany do osób starszych, prowadzony w formie zajęć grupowych 

na sali gimnastycznej dostosowany do możliwości i umiejętności uczestników.

➢Poranna gimnastyka i Aktywny Podwieczorek – zajęcia z instruktorem odbywające się w okresie 

wakacyjnym na Alei Bajkowych Gwiazd. Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu (po 2 razy w 

godzinach porannych i popołudniowych).

➢Wakacje na trzeźwo – wychowanie poprzez pracę w celu nauki odpowiedzialności, wyrabiania 

szacunku dla swojej i cudzej pracy. Organizacja prac porządkowych i gospodarczych na terenie 

Ośrodka.

➢Aqua aerobik i gimnastyka w wodzie – zajęcia prowadzone na Basenie Krytym przez 

wykwalifikowanego instruktora, przeznaczone dla osób starszych.

➢Rybka – zajęcia pływania przeznaczone dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli.



W okresie letnim, udało się zorganizować dla dzieci i młodzieży z terenu Dzierżoniowa szereg wydarzeń sportowo-

rekreacyjnych, które pozwoliły zarówno najmłodszym jak i tym starszym mieszkańcom naszego miasta w aktywny

sposób spędzić czas wolny. Były to następujące imprezy:

- Mini festyny dla dzieci na placach zabaw – festyny odbywały się w lipcu i sierpniu w każdy piątek na
dzierżoniowskich placach zabaw znajdujących się pod zarządem Ośrodka. Podczas festynów do dyspozycji dzieci

były dmuchane atrakcje, zabawy z animatorem, malowanie twarzy oraz wata cukrowa.

- Coolturalne Piątki – impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w ramach cyklu odbyła się w dniach 9 lipca oraz
13 sierpnia 2021 roku na dzierżoniowskim Rynku. Podczas obu wydarzeń dla najmłodszych przygotowano atrakcje w

postaci dmuchanych zamków i zjeżdżalni, waty cukrowej, malowania twarzy oraz zabaw z animatorami. Ponadto

przy współpracy z dzierżoniowskimi klubami odbyły się pokazowe treningi bokserskie oraz tenisa stołowego.

- Tor wodny – zabawy z wykorzystaniem toru wodnego odbywały się w czasie programu „Wakacje 2021” na basenie
odkrytym. Tor przeszkód był dostępny dla wszystkich osób odwiedzających basen w godzinach jego otwarcia.

- Półkolonie letnie – podczas tegorocznych wakacji odbywały się w dwóch terminach: 26-30 lipca oraz 2-6 sierpnia.
Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie w postaci śniadania oraz obiadu, a także opiekę wychowawców

wypoczynku. W czasie wolnym uczestnicy jeździli na liczne wycieczki lub korzystali z atrakcji znajdujących się na

miejscu m.in. basen odkryty w Dzierżoniowie, basen kryty w Bielawie, kino i sala zabaw w Świdnicy, basen oraz park

trampolin we Wrocławiu, podziemne miasto Osówka.

















WYKAZ POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ 

POZABUDŻETOWYCH W 2021 ROKU.

źródło kwota

ZUS TARCZA 424 813,99 zł

WPŁYWY Z REKLAM 36 746,90 zł

REFUNDACJE OHP 35 475,96 zł

PUP REFUNDACJE 9 970,60 zł

GMINA REFUNDACJE 4 484,13 zł

RAZEM: 511 491,58 zł



DZIĘKUJĘ

ZA 

UWAGĘ

robert.gulka@hotelosir.pl


