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Misją Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb Klienta indywidu-

alnego 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. 



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie został powołany Zarządzeniem 
nr 1/75 Naczelnika Miasta Dzierżoniowa w dniu 31 lipca 1975 r. Zarządza terenem 
o powierzchni około 17 ha o trzech lokalizacjach. 

Wykaz obiektów z podziałem na poszczególne adresy: 
 
UL. STRUMYKOWA 1 
 
- Hotel z 30 pokojami 2-osobowymi i 3 apartamentami. Wszystkie wyposażone 

w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, telewizor oraz internet bezprzewodowy 

- Hala sportowa 48 x 24 m z widownią na 800 miejsc 

- Sauna, w skład której wchodzą: sauna sucha 9 osobowa, sauna infrared 3 oso-
bowa, wanna jacuzzi 7 osobowa, prysznice, leżakownia, przebieralnia oraz wc 

- Siłownia 

- Siłownia zewnętrzna 

- 2 sale do masażu i fizykoterapii 

- Kuchnia z dużą salą restauracyjno-konferencyjną na 60 osób ze sprzętem 
multimedialnym oraz małą salą restauracyjną na 30 osób 

- Zespół szatniowy – 4 duże i 2 małe szatnie z natryskami i wc 

- Pralnia hotelowa 

- Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej 100 x 65 m z automatycznym syste-
mem podlewania 

- Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej 100 x 60 m 

- Boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej 92 x 70 m wraz z oświetleniem 

- Czterotorowa Bieżnia lekkoatletyczna tartanowa 400 m, na długości 100 metrów 
– 8 torów 

- Basen odkryty z dwoma nieckami: dla umiejących pływać, a drugi dla nieumieją-
cych pływać i dla małych dzieci wraz z dwoma zjeżdżalniami. Ponadto na terenie 
basenu znajduje się plaża trawiasta, boisko do plażowej piłki siatkowej, budynek 
zaplecza szatniowego i stacja uzdatniania wody. 

- Zespół 4 kortów tenisowych (w tym jeden kort z oświetleniem) o nawierzchni 
ceglanej wraz z dwoma boiskami ze ścianką treningową oraz kawiarenka letnia 
(dzierżawione przez prywatną osobę) 

- 3 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni 

- Mini Golf 

- Grill 

- Bulodrom umożliwiający rozgrywanie meczów jednocześnie nawet na 30 boi-
skach 

- 2 parkingi dla gości hotelowych i korzystających z usług Ośrodka 

- Budynek administracyjny, w którym umiejscowiona jest administracja Ośrodka 

- Zaplecze techniczne – kotłownia, magiel hotelowy, garaże oraz warsztaty na-
prawcze. 

- Pomieszczenia oraz plac dzierżawione na zakład stolarski 

 



UL. SIENKIEWICZA 13 
 
- Basen kryty a w nim: niecka basenu z zapleczem higieniczno-sanitarnym, gabinety 

do zabiegów balneologicznych, sauna (dzierżawione przez prywatną osobę), po-
mieszczenia wynajmowane przez osoby prywatne oraz organizacje jak: ZHP, PZE-
RiI, MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów. 

- zaplecze techniczne – kotłownia, warsztaty 

- pomieszczenia dzierżawione przez prywatne pogotowie ratunkowe 
 
UL. WROCŁAWSKA 47 
 
- Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej z trybunami na 3000 miejsc siedzą-

cych 

- Budynek szatniowo-socjalny, w którym znajdują się następujące pomieszcze-
nia: 2 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia dla trenerów, po-
mieszczenia administracyjne dzierżawione przez klub sportowy, pomieszczenia 
biurowe i socjalne dla targowiska miejskiego, toalety dla potrzeb targowiska oraz 
stadionu, sala restauracyjna z zapleczem (dzierżawiona przez osobę prywatną), 
taras widokowy, sala konferencyjna na 20 osób. 

 
UL. SIKORSKIEGO 

-   Tor BMX 
 
UL. SZKOLNA 

-   Sala gimnastyczna 

 

I. IMPREZY SPORTOWE 2020 

 

Jednym z głównych kierunków działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest 

krzewienie kultury fizycznej wśród społeczności miasta Dzierżoniowa poprzez: 

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz dzieci i młodzieży szkół, w czasie których wykazać mogą pełnię nabytych 

umiejętności, 

- organizowanie imprez o charakterze masowym, w których czynny udział biorą 

mieszkańcy miasta Dzierżoniowa, 

- organizowanie zawodów sportowych o charakterze krajowym i między-

narodowym dającym możliwość współzawodnictwa, jak również oglądania ich 

przez społeczeństwo miasta Dzierżoniowa. 

 

 

 

 

 



Wykaz organizowanych przez Ośrodek imprez w roku 2020 przedstawia tabela nr 1. 

Lp. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2020 
ilość uczest-

ników 
Termin 

1 XVII Międzynarodowy Memoriał Sławomira Harafa '09 147 25-26.01 

2 Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight (jujitsu) 400 8.02 

3 Zimowa rekreacja - wyjazdy na narty 181 
15.02 i 

29.02 

4 Gala Sportu 100 28.02 

5 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 220 1.03 

6 Gala Boksu Zawodowego 14 7.03 

7 Zawody Pływackie Szkół Podstawowych - - 

8 Polish Open Cup/Tiger CUP - - 

9 Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin 74 3.10 

10 Mistrzostwa Polski BMX 80 25.07 

11 Wakacje 2020 800 
lipiec-

sierpień 

12 Turnieje Tenisa Ziemnego Mikstów i Debli 26 
4-5.07 i 

13.09 

13 XIV Seminarium Karate Kyokushin 110 27-28.11 

14 Młody Lekkoatleta 11 cały rok 

15 Kardioaerobik 555 

styczeń - 

marzec; 

wrzesień - 

październik 

16 Turnieje Siatkówki dla Dziewcząt 127 

23.02; 

20.09; 

15.11; 

22.11 

17 Zawody Petanque 86 18.07 

18 
Zajęcia sportowe przedszkolaków wraz z dowozem na halę OSiR 

przygotowujące je do Olimpiady Sportowej 
350   

19 Rozgrywki międzyszkolne 85   

20 Mistrzostwa Polski Seniorek w Zapasach 66 10-11.10 

21 
Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetek w Zapa-

sach 
83 6-7.11 

22 
Sportowe Mikołajki z OSiR-em - zajęcia sportowo-rekreacyjne 

dla przedszkolaków na hali oraz basenie 
193 

2-4.12; 

7.12 

  RAZEM 3708   

 
 



W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa, zrealizowanych zostało 

jedynie 20 imprez rekreacyjno-sportowych. Dodatkowo na dwie imprezy tj. Zawody 

Pływackie Szkół Podstawowych oraz Polish Open Cup/Tiger Cup zostały poniesione 

koszty w postaci kupna medali, pucharów i nagród rzeczowych, jednak z powodu 

ograniczenia ryzyka epidemiologicznego podjęto ostatecznie decyzję o ich odwoła-

niu.  

  

Przeprowadzone imprezy wzbudzały duże zainteresowanie wśród mieszkańców 

spragnionych aktywności fizycznej. Dobrze prosperująca strona internetowa, obec-

ność na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter oraz współ-

praca z lokalnymi mediami sprawia, iż informacje o imprezach docierają do dużej 

liczby osób. Każda z imprez organizowana jest z dużym zaangażowaniem, zawiera 

pełne rozliczenie oraz pełną dokumentację – regulaminy, preliminarze, komunikaty 

oraz inne załączniki. Łącznie w imprezach i zajęciach organizowanych przez Ośro-

dek uczestniczyło około 3708 osób. 

 

Największymi imprezami sportowymi w roku 2020 były: 

 

 XVII Memoriał Sławomira Harafa w Piłce Nożnej Dzieci do lat 11Impreza 
organizowana zawsze w ostatni weekend stycznia, w której biorą udział dru-
żyny z całej Polski. Celem imprezy jest upamiętnienie sylwetki jednego z naj-
lepszych piłkarzy Lechii Dzierżoniów – Sławka Harafa – zmarłego przedwcze-
śnie, najlepszego rozgrywającego na Dolnym Śląsku. W turnieju startuje 
szesnaście drużyn, które podzielone są na 4 grupy. Drużyny zajmujące dwa 
pierwsze miejsca w grupach rywalizują ze sobą w niedzielnej sesji popołu-
dniowej o miano najlepszej w Memoriale, natomiast pozostałe ekipy w sesji 
porannej o miejsca 9-16. W ostatniej edycji Memoriału wzięły udział m.in.: 
Ślęza Wrocław, Chojnik Jelenia Góra, Akademia Reissa Kalisz, Górnik Wał-
brzych, Polonia/Stal Świdnica, UKS Lechia Dzierżoniów oraz końcowy triumfa-
tor imprezy czyli Śląsk Wrocław, łącznie 147 młodych adeptów futbolu. 



 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Impreza ma na celu upamiętnienie heroicznej walki oraz postawy godnej naśladowa-
nia żołnierzy, którzy nie zgadzali się z indoktrynacją Państwa Polskiego przez ZSRR. 
Trasa na dystansie 1963 metrów (data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego) wio-
dła ulicami Dzierżoniowskiego centrum, a start i meta usytuowane były na wprost 
Ratusza. Na starcie zameldowało się 220 uczestników. Szczególnie cieszy duża fre-
kwencja wśród ludzi młodych, którzy nie zapominają o dawnych bohaterach, a także 
krzewią ducha patriotyzmu pośród swych rówieśników. Uczestnicy biegu otrzymali 
okolicznościowe medale oraz pakiety startowe, które zawierały koszulkę, opaskę od-
blaskową oraz broszury informacyjne. Po skończonym biegu na każdego czekała 
smażona kiełbasa oraz gorąca herbata. 

 

 
 

 Sportowe Mikołajki z OSiR-em 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków zorganizowane na basenie krytym 
oraz hali z okazji Mikołajek. Na basenie odbywały się zabawy w wodzie z animato-
rami z wykorzystaniem sprzętu pływającego. Natomiast na hali OSiR na przedszko-
laków czekały dmuchany zamek i zjeżdżalnie, możliwość zagrania w koszykówkę lub 
piłkę nożną, a także tor przeszkód. Łącznie w zajęciach na basenie oraz hali wzięło 
udział 193 przedszkolaków. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia otrzymali słodką 
niespodziankę. 

 
 
     
   
 



  
 
 
 

Warto wspomnieć również, że przy części imprez Ośrodek występował jako 
współorganizator, pomagając przy organizacji imprez lokalnym klubom i stowarzy-
szeniom. Było to najczęściej imprezy o charakterze ogólnopolskim jak np. Ogólno-
polski Turniej No-Gi Fight, Mistrzostwa Polski BMX, Memoriał M. Oyamy Karate Kyo-
kushin, Seminarium Karate Kyokushin, Mistrzostwa Polski Seniorek w Zapasach czy 
Gala Boksu Zawodowego. 
 

Podczas tegorocznych wakacji dzięki środkom pozyskanym z Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży z terenu Dzierżoniowa udało się przeprowadzić szereg wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych, które pozwoliły najmłodszym mieszkańcom naszego miasta 
w aktywny sposób spędzić czas wolny. Były to następujące zadania: 
 
- Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne – realizowane wspólnie przez Ośrodek i 
TKKF Ognisko Dzierżoniów na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie. Przez lipiec 
w każdą środę uczestnicy mogli zmierzyć się z konkurencjami sportowo-
rekreacyjnymi takimi jak np. dywanik sprawnościowy, rzut ringo, rzut woreczkami do 
wiszących wiaderek, tor przeszkód. 
 
- 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. 
 
 
 
 



- Turnieje Siatkówki Plażowej dla Młodzieży – cykl składał się z trzech turniejów 
eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, w którym zagrało 8 najlepszych drużyn eli-
minacji. Turnieje odbywały się na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie. 
 
- Tor wodny – zabawy z wykorzystaniem toru wodnego odbywały się na początku 
sierpnia na basenie krytym. Tor przeszkód był dostępny dla wszystkich osób odwie-
dzających basen w godzinach jego otwarcia. 
 
- Półkolonie letnie – organizowane w terminie 27.07 – 31.07 i przeznaczone dla 
dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, opiekę wy-
chowawców, a także szereg atrakcji: gry i zabawy sportowe na hali, minigolf, basen 
kryty w Dzierżoniowie, basen odkryty w Bielawie, wycieczka w góry i do kina w Świd-
nicy, a także zwiedzanie kopalni w Nowej Rudzie oraz Ratusza i Mennicy w Dzierżo-
niowie. 
 

 
 
 



 
Dodatkowo w okresach, gdy zezwalały na to przepisy epidemiologiczne, 

Ośrodek organizował zajęcia skierowane do starszych mieszkańców Dzierżoniowa, a 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: 

 

- Kardio-aerobik - zajęcia odbywające się w poniedziałki i czwartki w sali gimna-

stycznej przy ul. Szkolnej. Cieszą się one dużą popularnością szczególnie wśród se-

niorów. Każdorazowo uczestniczy w nich ponad 20 osób. 

 

 - Poranna gimnastyka i Aktywny Podwieczorek – zajęcia z instruktorem odbywa-

jące się w okresie wakacyjnym na Alei Bajkowych Gwiazd. Zajęcia odbywały się 4 

razy w tygodniu (po 2 razy w godzinach porannych i popołudniowych) 

 

- Aqua-aerobik – zajęcia odbywające się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki na   

Basenie Krytym. 

 

- Gimnastyka w wodzie – zajęcia odbywające się w poniedziałki, wtorki, środy oraz 

piątki na Basenie Krytym. 

 

 

Organizowane tegoroczne imprezy w zdecydowanej większości miały miejsce 

na obiektach Ośrodkach (hala sportowa przy ul. Strumykowej, sala gimnastyczna 

przy ul. Szkolnej, korty tenisowe, tor BMX, bulodrom, place zabaw pod zarządem 

Ośrodka). Jedynym wyjątkiem był marcowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który 

odbył się na dzierżoniowskim Rynku i jego okolicach.   

 

Warto wspomnieć także o tradycyjnych obozach i zgrupowaniach sportowych 

organizowanych w Ośrodku przez rozmaite kluby z różnych części Polski. W ciągu 

roku gościliśmy dzieci i młodzież z następujących klubów: UKS Handball Wrocław, 

Śląsk Wrocław, Canarinhos Skórzewo, Błękitni Wronki, TSR Orawa, ROW Rybnik, 

Akademia Jaworzno, Champions Katowice, Chojnik Jelenia Góra, Wieczysta Kra-

ków. Dodatkowo na obiektach Ośrodka przebywały także kadry wojewódzkie Dolno-

śląskiego Związku Piłki Nożnej i Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej, reprezentacje 

Polski i Czech juniorek młodszych w piłce ręcznej oraz młodzieżowa reprezentacja 

Polski w piłce ręcznej mężczyzn. 

 



Na stronie internetowej na bieżąco można śledzić naszą działalność, zapoznać 

się z naszą pełną ofertą, sięgnąć do regulaminów i innych informacji. 

 

Mamy ogromną satysfakcję, że zarówno imprezy, które na stałe już zagościły 

w naszym kalendarzu, jak i te nowe, systematycznie przyciągają dużą liczbę uczest-

ników i postrzegane są jako atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Świadczy to 

z pewnością o trafności naszych propozycji, która kierowana jest do bardzo szerokiej 

rzeszy mieszkańców. 

 

 
II. BASEN KRYTY 

 

1.PROGRAM RYBKA 

 
W  realizacji zadania doskonalenia oraz nauki pływania „Rybka” w I półroczu 

2020  r. uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, 

Przedszkola Niepublicznego nr 3 ”Pod Topolą”, Niepublicznego Przedszkola Promu-

jącego Zdrowie „Szóstka” ,Przedszkole Publiczne  nr 7, Przedszkola Niepublicznego 

„Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym. 

  

Zajęcia przeprowadzone były dla przedszkolaków raz w tygodniu w czwartek 

lub piątek w zależności od harmonogramu zajęć dla poszczególnych przedszkoli.  

Czas trwania nauki pływania - to godzina basenowa czyli 45 minut. Zajęcia prowa-

dzone były przez instruktorów nauki pływania Anetę Wojszczak i Wojciecha Pobor-

czyka. 

 

Ćwiczenia jakie były realizowane miały na celu  nauczenie dzieci samodzielnie 

przepłynąć  stylem grzbietowym długość basenu  (25 metrów), po uprzednim wyko-

naniu skoku do wody. Te dzieci, które opanowały tę umiejętność rozpoczęły naukę 

pływania innymi stylami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilości dzieci na poszczególnych zajęciach: 

 

 
 

  
Ze względu na pandemię, w pierwszym półroczu 2020 roku zajęcia na basenie Ryb-

ka  odbywały się w okresie od 1 stycznia do  6 marca 2020 r.  

 

Olimpiada przedszkolaków nie odbyła się. 

 

W  realizacji zadania doskonalenia oraz nauki pływania „Rybka” w II półroczu 

2020  r. uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, 

Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego  nr 7, Przedszkola Niepu-

blicznego „Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Pu-

blicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym.  

Zajęcia przeprowadzone były dla przedszkolaków raz w tygodniu w środę, czwartek 

lub piątek w zależności od harmonogramu zajęć dla poszczególnych przedszkoli.  

Czas trwania nauki pływania - to godzina basenowa czyli 45 minut. Zajęcia prowa-

dzone były przez instruktorów nauki pływania Anetę Wojszczak i Wojciecha Pobor-

czyka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed.Publ 

nr 1

Przed. 

Niepubl nr 3 

Pod Topolą

Przed.Niepu

bl.Szóstka

Przed 

Publ. Nr 7

Przed. 

Niep.Sło

neczna 

Piątka

Przed. 

Niep. nr 

4

Przed.Publ

. nr 2

09-01-2020 27 16 14

10-01-2020 19 15 25 8

16-01-2020 25 14 13

17-01-2020 15 8 29 8

23-01-2020 19 14 10

24-01-2020 14 12 20 6

30-01-2020 14 10 9

31-01-2020 14 8 16 7

06-02-2020 17 15 5

07-02-2020 9 10 17 6

27-02-2020 22 14 15

28-02-2020 19 11 11 9

05-03-2020 24 14 10

06-03-2020 14 9 16 8

łączna ilość  

dzieci 148 97 76 104 73 134 52



Ilości dzieci na poszczególnych zajęciach: 
 

 
 

 

Przed.Publ 

nr 1

Przed. Publ 

nr 3 

Przed Publ. Nr 

7

Przed 

Niep.Słonec

zna Piątka

Przed. Niep. nr 

4 Przed.Publ. nr 2

16-09-2020 31 25

17-09-2020 28 26

18-09-2020 13 21

23-09-2020 28 26

24-09-2020 27 27

25-09-2020 13 21

30-09-2020 23 25

01.10.2020 27 22

02.10.2020 15 21

07.10.2020 21 27

08.10.2020 25 21

09.10.2020 12 21

14.10.2020 23 17

15.10.2020 23 19

16.10.2020 15 14

21.10.2020 21 23

22.10.2020 28 13

23.10.2020 15 14

28.10.2020 20 15

29.10.2020 19 17

30.10.2020 15 12

04.11.2020 19 odwołane

05.11.2020 19 20

06.11.2020 12 odwołane

12.11.2020 19 16

13.11.2020 odwołane odwołane

18.11.2020 16 13

19.11.2020 25 19

20.11.2020 12 9

25.11.2020 25 22 22 17

26.11.2020

27.11.2020 odwołane 12

02.12.2020 21 16

03.12.2020 27 20

04.12.2020 12 10

09.12.2020 20 20

10.12.2020 22 17

11.12.2020 9 17

16.12.2020 20 22

17.12.2020 27 19

18.12.2020 14 14

łączna ilość  

dzieci 341 278 157 186 285 246



 
Dzieci z przedszkola Niepublicznego Szóstka w okresie wrzesień- grudzień nie 
uczestniczyły w zajęciach. 
 
Łącznie w  okresie styczeń – grudzień było 2177 wejść na basen ze wszystkich 
przedszkoli. 
 
W ramach profilaktyki były przeprowadzone pogadanki dotyczące bezpieczeństwa 
przebywania na basenie, oraz korzyści jaką daje nauka pływania oraz prowadzenie 
zdrowego trybu życia. 
 

Rodzaj zajęć Prowadzący Okres realiza-

cji zadania 

Ilość godz. 

zrealizowanych  

Ilość dzieci 

uczestniczących w 

zajęciach 

(ilość wejść na 

basen) 

Program nauki i 

doskonalenia 

pływania „Ryb-

ka” 

Aneta Wojsz-

czak   

Wojciech Po-

borczyk 

Styczeń- gru-

dzień 2020 

126 2177 

 

 

Zbiorcze zestawienie wydatkowanych środków: 

 

1 Ilość wszystkich zajęć na basenie:  

przedszkola publiczne 

przedszkola niepubliczne 

        126 

          73 

          53 

2 Koszt wynajmu basenu:      

 - przedszkola publiczne   

- przedszkola niepubliczne   

 

  9 125,00 zł 

  7 155,00  zł  

3 Koszt transportu  12 750,94 zł 

4 RAZEM – koszt programu RYBKA 29 030,94 zł 

 

Przedszkola nie płaciły za wynajem basenu oraz za transport przedszko-

le/basen/przedszkole, jedynie za instruktorów nauki pływania. 

 
2. PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ- realizowany przez Dolnośląską Federację Spor-
tu, współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki 
 
W roku 2020 projekt był zaplanowany do realizacji  na basenie krytym w Dzierżonio-
wie w dwóch etapach luty-czerwiec oraz  wrzesień-grudzień.  
 
 
 
 



Ze względu na sytuację epidemiologiczną, I etap był realizowany równolegle z II eta-
pem. 
 
 
Uczestnikami  Projektu były dzieci z klas I-III z dzierżoniowskich Szkół Podstawo-
wych . Cykl zajęć nauki pływania to 10 zajęć po 90 min dla każdej max 15 osobowej 
grupy. Łącznie w Programie wzięło udział 90 dzieci. 
 
 
 

 
 ETAP I ETAP II 

 Ilość grup Ilość dzieci Ilość grup Ilość dzieci 

SP 1 1 15 1 15 

SP 3 1 15 1 15 

SP 5 1 15 1 15 

 

 
3. WYKORZYSTANIE BASENU 

 
A. SZKOŁY PODSTAWOWE: 
 
-Klasy czwarte – zadanie realizowane ze względu na epidemię w okresie wrzesień- 
październik, a nie jak planowano do grudnia 2020. 

 
 Liczba klas IV biorących 

udział w zajęciach (1 x w 

tygodniu) 

Łączna ilość zrealizowa-

nych godzin w okresie IX-

X 

 

SP 9 – 4 tory (cały basen) 3 14 

SP 3 -  4 tory (cały basen) 2 16 

SP 5  - 4 tory (cały basen) 3 18 

SP 1 - 4 tory (cały basen)       3 15 

RAZEM 11 63 

 

 

Rozliczenie kosztów nauki pływania uczniów klas IV  kwota(zł) 
Opieka n/dz w autokarze (szkoła-basen-szkoła dla SP1,SP5,SP3) 1116,67 
Instruktor nauki pływania  nauczyciel w ramach pensum 0 
Instruktorzy nauki pływania zatrudnieni przez OSiR dla 
SP1,SP5,SP3,SP9 3294,00 
Transport dla SP1, SP5, SP3 szkoła-basen-szkoła 4500,36 
RAZEM 8911,03 
  

 Wpłaty od Rodziców za transport dzieci 3420,06 
  

 Łączny koszt  ( bez wynajmu niecki basenowej) 5490,97 
Jednostkowa cena za wynajem za godzinę basenową (45 minut) 185,00 

Koszt wynajmu niecki basenowej 11655,00 
 

 

 

 



-Pozostałe klasy 

 

 

 Łączna ilość wykorzystanych godzin 

 

SP 9 – 4 tory (cały basen) 190 

SP 3 -  4 tory (cały basen) 26 

SP 5  - 4 tory (cały basen) 

            3 tory 

            2 tory 

23 

16 

12 

SP 1 - 4 tory (cały basen) 

            2 tory  

93 

59 

RAZEM 419 

 
 

 

POZOSTALI KLIENCI 

 
Klub Sekcja Pływacka                                                              437 godz.  

Klub UKS Lechia Dzierżoniów,  

LKS Atom 

10 godz. 

11 godz. 

Inne  Sekcja Pływacka Delfinek,  

Niepubl. Szkoła Sióstr Salezjanek  

                                  3 tory 

                                  2 tory 

81 godz. 

 

12 godz. 

12 godz 

Przedszkola  Program „RYBKA” 203 godz. 

Inne wynajmy PZERiI  7 godz. 

Wejścia jednora-

zowe 

Benefit System, Ok System, Fit Profit, sekcja pływacka 

– godziny ranne, SWIM,  umiem pływać , karnety jed-

norazowe itp. 

1564 wejść 

Wejścia indywi-

dualne   

w tym   zajęcia zorganizowane: 

aerobik w wodzie i gimnastyka w wodzie 

7354 wejść 

 

Przepustowość basenu 40 osób/godz. 

 

 
4. KARTA SENIORA 
 
Mieszkańcy Dzierżoniowa posługujący się Dzierżoniowską Kartą Seniora skorzystali 
z udzielanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zniżek: 
 
- z zabiegów leczniczych – skorzystano 6 razy – (za 9 zabiegów płaci pacjent – koszt 
1 zabiegu pokrywa OSiR) . Koszt jednostkowy jest uzależniony od ceny zabiegu 
leczniczego. Koszt poniesiony przez OSiR to kwota 81 zł 
 
-gimnastyka, aerobik w wodzie – 620 wejścia - koszt Programu na osobę korzystają-
cą z uprawnień  to 1 zł.  
 
Łączne koszty jakie poniósł OSiR uczestnicząc w programie „Dzierżoniów przyjazny 
seniorom” to kwota 701 zł. 

 
 



5. KARTA DUŻEJ RODZINY MIASTA DZIERŻONIÓW honorowana była w obiek-
tach OSiR przez 2020 rok. 

 
 Ilość osób, które 

skorzystały z 

uprawnień w 

ramach Programu 

Koszty, jakie poniósł 

OSiR w wyniku 

realizacji Programu 

Koszt Programu na 

osobę korzystającą z 

uprawnień 

Basen Kryty ul. 

Sienkiewicza 13 – za 

okres I-VI 2020 r. 
Bilet normalny 

Bilet ulgowy 

 

 

 

145 

91 

 

 

 

652,50 

273,00 

 

 

 

4,50 

3,00 

Basen Kryty ul. 

Sienkiewicza 13- za 

okres VII-XII 2020 r. 

Bilet normalny 

Bilet ulgowy 

 

 

 

 

90 

85 

 

 

 

          

405,00 

255,00 

 

 

 

 

4,50 

3,00 

Siłownia  25 175,00 7,00 

Kort tenisowy 10 70,00 7,00 

 

 
W wyniku realizacji Programu w 2020 roku koszty programu w związku z udzielanymi 
zniżkami wyniosły 1830,50  zł. 
        

6. KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DZIERŻONIÓW 
 
W roku 2020 w obiektach OSiR honorowana była Karta Dużej Rodziny którą posia-
dają mieszkańcy Gminy Dzierżoniów. Uprawnione osoby skorzystały z oferty basenu 
krytego. 
 
Faktury zostały wystawione na łączną kwotę 262,50 zł.  
 

 
 Ilość osób, które skorzystały z upraw-

nień w ramach Programu 

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13 

Bilety ulgowe 

Bilety normalne 

 

9 

60 

 
 
7. KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY PIESZYCE 
 
W roku 2020 w obiektach OSiR honorowana była Karta Dużej Rodziny którą posia-
dają mieszkańcy Gminy Pieszyce. Uprawnione osoby skorzystały z oferty basenu 
krytego. 
 
Faktury zostały wystawione na łączną kwotę 180,00 zł.  

 

 

 

 

 



 Ilość osób, które skorzystały z upraw-

nień w ramach Programu 

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13 

Bilety ulgowe 

Bilety normalne 

 

 0 

45 

 
 

8. Podsumowanie: 
 
- ze względu na sytuację epidemiologiczną basen kryty był zamknięty dla grup zor-
ganizowanych i klientów indywidualnych w okresie  od 23 marca do  4 lipca 2020   
 
- od września 2020 w ramach zajęć wychowania fizycznego dzieci z wszystkich klas 
IV szkół podstawowych uczestniczyły w zajęciach nauki pływania 
 
- od 4 listopada do końca roku uczniowie nie uczestniczyli w zajęciach na basenie ze 
względu na nauczanie zdalne ( basen czynny dla sekcji i grup sportowych) 
 

 

III OBIEKTY ZEWNĘTRZNE 

 

Rok 2020 stał pod znakiem pandemii Covid-19, w związku z tym działania Działu 

Technicznego i Obiektów Zewnętrznych OSIR Dzierżoniów polegały głównie na bie-

żącym utrzymaniu funkcjonalności obiektów, które ma w zarządzie. Były to głównie 

prace konserwatorskie, wszelkiego typu naprawy, sprzątanie , koszenie i nawożenie 

oraz malowanie. 

 
BASEN ODKRYTY 

 
Ogólny stan techniczny całego obiektu tj. niecki basenowe, chodniki z betono-

wych płytek chodnikowych, plaża wokół niecek z kostki betonowej, brodziki, sanita-

riaty oraz instalacja wody obiegowej wraz ze stacją uzdatniania wody znajduje się w 

stanie technicznym ledwie dostatecznym. W sezonie 2020 basen odkryty nie został 

otwarty. 

 
Aby uzyskać zamierzony cel frekwencji należy poprawić atrakcyjność tak wiel-

kiego i jedynego obiektu/w okresie letnim/ w mieście, należałoby opracować plan 

strategiczny generalnego remontu dla tego obiektu. Dotychczasowe działania  były 

działaniami doraźnymi, które przynoszą efekt doraźny i nie gwarantują polepszenia 

sytuacji na dłuższy okres.   

 

BOISKA SPORTOWE 

Ośrodek zarządza pięcioma boiskami do gry w piłkę nożną, w tym cztery boiska 

o nawierzchni trawiastej naturalnej. Jedno na Stadionie Miejskim przy ul. Wrocław-

skiej i trzy boiska przy ul. Strumykowej (płyty: główna, treningowa i boczna), oraz 

jedno boisko o nawierzchni sztucznej wraz z trzema kortami o nawierzchni sztucznej 

przy ul. Strumykowej.  

 



Z uwagi na dużą ilość grup sportowych wykorzystanie boisk jest bardzo inten-

sywne poprzez dużą ilość treningów, meczy, turniejów oraz obozy i zgrupowania 

sportowe – obłożenie godzinowe miesięcznie to około 200h. Pomimo tak intensywnej 

eksploatacji obiekty /nawierzchnie boisk/ są w dobrym stanie dzięki rozsądnemu roz-

łożeniu obciążeń na poszczególne obiekty jak również dzięki umiejętnym i w odpo-

wiednim czasie wykonanym zabiegom agrotechnicznym, które w 100% są wykony-

wane we własnym zakresie co znacznie obniża koszty ich utrzymania. 

 
Wokół głównego boiska przy ul. Strumykowej jest usytuowana czterotorowa 

bieżnia o długości 400 m i sześciotorowa dł. 100 m o nawierzchni tartanowej. Bieżnia 

jest wykorzystywana przez dzierżoniowskie szkoły i przedszkola w okresie od wiosny 

do jesieni. Przez cały rok z bieżni korzysta klub lekkoatletyczny, uczestnicy zgrupo-

wań sportowych oraz mieszkańcy. 

 
Boisko o sztucznej nawierzchni jest wykorzystywane przez cały rok. Boisko to 

funkcjonuje już 16 lat i wymaga już gruntownego remontu polegającego na wymianie 

sztucznej trawy i poprawie instalacji odwadniającej. W wyniku długotrwałej eksploat-

acji nawierzchnia z trawy uległa wytarciu o ¾ swojej wysokości przez co płyta boiska 

traci na swoich walorach. 

 
Do boisk o nawierzchni naturalnej jest przyległy teren zielony wraz z wiatą gril-

lową. Obiekt ten jest wykorzystywany do różnego rodzaju imprez sportowo-

rekreacyjnych organizowanych przez zakłady pracy, różnego rodzaju stowarzyszenia 

i organizacje a także przez osoby prywatne. 

 
Pomiędzy boiskami jest usytuowana profesjonalna siłownia zewnętrzna. Z si-

łowni mogą korzystać wszyscy chętni do uprawiania tego typu sportu. Po wybudo-

waniu i oddaniu do użytku obiekt zyskał wielu chętnych do uprawiania tego sportu. 

Bardzo pozytywne opinie o siłowni wyrazili trenerzy i działacze organizujący zgrupo-

wania na naszym terenie. 

  

BULODROM 

Na terenie Ośrodka powstało trzydziestostanowiskowe boisko do gry w bule 

z własnym zapleczem biurowo-magazynowym. Z obiektu tego korzysta klub „KARO”, 

który propaguje tę dyscyplinę sportu wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko. 

Odbywają się zawody rangi mistrzostw różnego szczebla. 

 

 KORTY TENISOWE 

Obiekt kortów tenisowych obejmuje cztery korty i ściankę treningową o na-

wierzchni naturalnej ceglastej. Obiekt ten został wydzierżawiony w drodze przetargu 

firmie „PRO ACADEMY”. Na obiekcie rozgrywane są różnego rodzaju mecze indywi-

dualne i turniejowe. Prowadzone są lekcje nauki gry dla różnych grup wiekowych. W 

okresie wakacyjnym prowadzona jest nauka gry dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.   



Ponadto przy kortach jest pole Mini Golfa z osiemnastoma stanowiskami. 
Z obiektu tego korzystają osoby indywidualne oraz zawodnicy przebywający 
w Ośrodku na zgrupowaniach sportowych.   

 

 TOR KOLARSKI BMX 

Obiekt jest zmodernizowany i znajduje się przy ul. Gen. Sikorskiego. Zostały 

przebudowane i wyasfaltowane łukowe elementy toru i rampa zjazdowa, pozostałe 

elementy toru zostały przeprofilowane i utwardzone kruszywem naturalnym. Zamon-

towano maszynę startową z sygnalizacją świetlną. Wykonano instalację wodną i 

elektryczną oraz postawiono kontener biurowo magazynowy. Po dokonanej moderni-

zacji na obiekcie tym mogą się odbywać zawody rangi mistrzostw krajowych, które 

miały miejsce w roku 2020.  Z obiektu korzysta klub sportowy „Ogniwo” W czasie gdy 

z obiektu nie korzystają zawodnicy zrzeszeni w klubie obiekt ten jest dostępny dla 

wszystkich chętnych  uprawiających tego rodzaju dyscyplinę sportową. 

 

PLACE ZABAW 

           Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął w trwały zarząd place zabaw podlegające 
Gminie Miejskiej Dzierżoniowa. Są to obiekty rozmieszczone w różnych miejscach 
miasta: 

1. Plac zabaw  przy ul. Brzegowej 

2. Plac zabaw przy ul. Klonowej 

3. Plac zabaw przy Os. Kolorowym 

4. Plac zabaw przy ul. Kopernika/Kościelna 

5. Plac zabaw przy ul. Przedmieście (Piękna/Nowa) 

6. Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego 

7. Plac zabaw przy ul. Sikorskiego – Aleja Bajkowych Gwiazd 

8. Plac zabaw przy ul. Kolejowej 

9. Plac zabaw przy Os. Złotym 

10. Plac zabaw przy ul. Wesołej 

Place zabaw są ogrodzone i posiadają również urządzenia do ćwiczeń fitness.  

Największym placem zabaw jest Aleja Bajkowych Gwiazd dlatego też wymaga stałe-

go dozoru technicznego dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z 

różnego rodzaju urządzeń tam zamontowanych. Wszystkie obiekty są dostępne ca-

łodobowo przez cały rok. 

 

 

 

 



IV. WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH OŚRODKA 

A. KLUBY 
                                                                                                                                      

Lp. Jednostki HALA 

SALA 

UL. 

SZKOL

NA 

BOI-

SKO 

SIŁOW-

NIA 
SAUNA 

BA-

SEN 
RAZEM 

1 
MZKS LECHIA 

Dzierżoniów 
0 0 562 17 5 0 584 

2 
UKS LECHIA 

Dzierżoniów 
15 20 421 0 0 10 466 

3 
MKS ŻAGIEW 

Dzierżoniów 
389,5 0 0 89 2 0 480,5 

4 
UKS JEDYNKA 

Dzierżoniów 
273,50 0 0 0 0 0 273,5 

5 
MKS LIDER 

Dzierżoniów 
101 0 0 0 0 0 101 

6 

LKS 

ATOM-BOXMET 

Dzierżoniów 

0 45 0 44 11 11 111 

7 
MULKS JUNIOR 

Dzierżoniów 
65 0 0 0 0 0 65 

8 

Stow. Przyjaciół 

Koszykówki  

B-BALL Dzierżo-

niów 

3 174,5 0 0 0 0 177,5 

9 
Akademia Piłkarska 

Dzierżoniów 
89 27,5 412,5 0 0 0 529 

10 
SALOS Dzierżo-

niów 
0 334 0 0 0 0 334 

11 
SKT TIGER Dzier-

żoniów 
0 0 0 0 0 0 0 

12 DKSK Kyokushin 12 0 0 0 0 0 12 

13 
MKS DZIEWIĄT-

KA Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 437 437 

14 
Stowarzyszenie IDŹ 

DO PRZODU 
0 32,5 0 0 0 0 32,5 

15 
Stowarzyszenie AR-

TE-FIT 
0 316 0 0 0 0 316 

16 

Stowarzyszenie 

BOKS CISZEW-

SKI 

0 45 0 0 0 0 45 

17 

Stowarzyszenie 

Promujące Kulturę i 

Aktywność BELE-

ZA 

12 55 0 0 0 0 67 

 
R A Z E M 960 1049,5 1395,5 150 18 458 4031 

 

 

B. PRZEDSZKOLA 

                                                                                                                                      

Lp. Jednostki HALA 
SALA UL. 

SZKOLNA 
BOISKO 

SIŁOW-

NIA 
SAUNA BASEN RAZEM 

1 
NR   1 

Dzierżoniów 
16 0 0 0 0 21 37 

2 
NR   2 

Dzierżoniów 
5,5 80 0 0 0 19 104,5 



3 
NR 3  

Dzierżoniów 
5,5 0 0 0 0 21 26,5 

4 
NR 4  

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 20 20 

5 
NR 5  

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 19 19 

6 
NR 6  

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 7 7 

7 
NR   7 

Dzierżoniów 
16 0 0 0 0 19 35 

 R A Z E M 43 80 0 0 0 126 249 

 

 

C. SZKOŁY 

                                                                                                                                      

Lp. Jednostki HALA 
SALA UL. 

SZKOLNA 
BOISKO 

SIŁOW-

NIA 
SAUNA BASEN RAZEM 

1 
SP NR 1 

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 167 167 

2 
SP NR 3 

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 42 42 

3 
SP NR 5 

Dzierżoniów 
0 0 0 0 0 69 69 

4 
SP NR 9 

Dzierżoniów 
188 0 0 0 0 204 392 

 R A Z E M 188 0 0 0 0 482 670 

 

 

D. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I INNE 

 

Lp. Jednostki HALA 
SALA UL. 

SZKOLNA 
BOISKO 

SIŁOW-

NIA 
SAUNA BASEN RAZEM 

1 
Imprezy kultural-

ne 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
Imprezy zgodne  

z kalendarzem 
197,5 33 0 0 0 6 236,5 

 R A Z E M 197,5 33 0 0 0 6 236,5 

 

 

Razem 

Lp  HALA 
SALA UL. 

SZKOLNA 
BOISKO 

SIŁOW-

NIA 
SAUNA BASEN RAZEM 

 RAZEM 1388,5 1162,5 1395,5 150 18 1072 5186,5 

 

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzanymi obostrzeniami wystąpiły 

okresy, w których konieczne było całkowite lub częściowe zamknięcie obiektów spor-

towych (hale, boiska, basen). Dlatego też ich wykorzystanie przez dzierżoniowskie 

kluby, stowarzyszenia, szkoły i przedszkola spadło o blisko 29% w porównaniu do 

roku poprzedniego. Mimo mniejszego obłożenia nasze obiekty wciąż są w zdecydo-

wanej większości (ok. 90%) wykorzystywane przez wymienione wyżej podmioty. 

 


