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Ponad tysiąc mieszkań-
ców korzysta już z Dzier-
żoniowskiej Karty Dużej 
Rodziny. Powiększa się też 
zakres ulg oferowanych 
przez lokalnych przedsię-
biorców i dzierżoniowski 
samorząd. Po pierwszym 

pełnym roku funkcjonowa-
nia karty wiemy też, które  
z nich cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem. 
Z programu DKDR ko-

rzysta dziś ponad 200 ro-
dzin. Mają one tańszy dostęp  
m.in. do artykułów szkolnych, 

mebli, kursu nauki jazdy,  
zakupu okularów, naprawy 
samochodu, ubezpieczeń, 
zajęć fitness, siłowni oraz 
żywności.

Spośród ulg oferowanych 
przez dzierżoniowski samo-
rząd największym zaintere-

sowaniem cieszy się oferta 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury i Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Rodziny posługujące 
się kartą korzystają też ze zni-
żek w opłatach za przedszko-
le, żłobek i z oferty dzierżo-
niowskiej biblioteki. 

Rodziny 3+ w stronę sportu i kultury
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Do grona dzierżoniowskich firm wspierających duże rodziny dołączyły ostatnio:

„CENTRO” Agnieszka Rodak - Nieruchomości i doradz-
two finansowe Dzierżoniów, Rynek 55 lok. 4, www.centro-
nieruchomosci.pl. 

•	 10% zniżka za usługę pośrednictwa przy zakupie bądź 
sprzedaży nieruchomości

•	 15% zniżka za usługę pośrednictwa, w przypadku zakupu 
nieruchomości finansowanej kredytem zawartym za 
pośrednictwem biura CENTRO.

IT-BOX Waldemar Syskowski, Dzierżoniów ul. Diorowska 8, 
tel.: 74 64 55 800, bok@it-box.pl, www.it-box.pl

•	 10 % zniżki przy zakupie usługi serwisowej (napraw, 
modernizacji, wymian pogwarancyjnych)

•	 5 % zniżki przy zakupie Laptopów z aktualnej oferty
•	 2 % zniżki przy zakupie pozostałego sprzętu komputer-

owego

GALMA Sp. z o. o. Bogdan Małecki, Dzierżoniów, ul. Brzegowa 
25A, tel. 74 832 09 46, fax 74 832 09 45, galma@galma.pl, 
www.galma.pl

•	 10 % przy wykonaniu usługi w zakresie instalacji 
wewnętrznych i zewnętrznych (centralne ogrzewanie, 
woda i kanalizacja, gaz, wentylacja, rekuperacja, klima-
tyzacja, pompy ciepła, solary)

Hurtownia GALMA Dorota Chmielewska, Dzierżoniów,  
ul. Brzegowa 25A, tel. 74 832 09 46, fax 74 832 09 45,  
galma@galma.pl, www.galma.pl

•	 10 % zniżki przy zakupie wyposażenia łazienek (biały 
montaż)

•	 10 % zniżki przy zakupie kotłów co - węglowe i gazowe
•	 10% zniżki przy zakupie materiałów instalacyjnych (rury, 

kształtki)
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W minionym roku pra-
wie 13 milionową inwesty-
cje zakończył AHC Tech-
nologia Powierzchni Polska  
sp. z o.o. Firma specjalizuje 
się w pokrywaniu powierzch-
ni metali oraz w usługach 
związanych z obróbką ciepl-
ną. Przedsiębiorstwo należy  
do holenderskiej grupy Aal-
berts Industries. 

Milion zainwestowała Al-
phavision Polska sp. z o.o. 
wytwarzająca folie optyczne  
używane przy produkcji tele-
wizorów LCD. Od niedawna 
oprócz produkcji i cięcia folii 
zajmuje się także drukowa-
niem arkuszy folii optycznej.  

W 2015 roku działalność 
w Dzierżoniowie rozpoczę-

ła Hauck Heart Treatment  
sp. z o.o. specjalizująca się  
w obróbce metali i w nakła-
daniem powłok na metale. 

Również w tym roku kilka 
działających już w Dzierżo-
niowie firm rozpocznie nowe 
inwestycje. Dotyczy to m.in. 
firmy Pentair, która nieba-
wem otworzy liczącą ponad  
5 tys. m2 halę. Do rozbudowy 
przygotowuje się także Broen. 

W kolejnych informacjach 
poświęconych gospodarce 
Dzierżoniowa będziemy opi-
sywać szczegółowo inwesty-
cje w dzierżoniowskiej pod-
strefie oraz dzierżoniowskie 
firmy, które również mocno 
inwestują i tworzą nowe miej-
sca pracy. 

Firmy działające w dzierżoniowskiej podstrefie 
inwestują kolejne środki i rozszerzają prowadzoną 

działalność. Budowana jest też kolejna hala  
produkcyjna pod wynajem. Są również nowi  
inwestorzy i nowe inwestycje.

Milionowe inwestycje
Gospodarka

Szybka reakcja  
na nocne incydenty

Od niedawna strażnicy 
miejscy podczas specjal-
nych nocnych dyżurów 
skupiają się na monitorin-
gu i wraz z policją reagują  
na to, co widzi kilkana-
ście kamer. Taki monito-
ring Dzierżoniowa przynosi 
efekty.
- Specjalne dyżury pro-

wadzimy najczęściej w nocy 
z soboty na niedzielę i w dni 
świąteczne. To odpowiedź  
na prośby mieszkańców 
związane z zakłócaniem ci-
szy nocnej i na akty wanda-
lizmu, do których najczęściej 
dochodzi właśnie w weeken-
dy – mówi komendant Straży 
Miejskiej Dzierżoniowa An-
drzej Mich.

Monitorowanie miasta 
pozwala na szybką reakcję 

policji. W kilku przypadkach  
od momentu niepożądane-
go zajścia do pojawienia się  
na miejscu patrolu minęła  
zaledwie chwila.   

- Nasze doświadczenie po-
zwala szybko określić ewen-
tualne zagrożenie i jego sto-
pień. Jeśli mamy najmniejsze 
podejrzenie, to reagujemy.  
W kilku przypadkach sprawcy, 
najczęściej są nimi awanturu-
jący się nietrzeźwi, byli moc-
no zaskoczeni szybką reakcją 
służb – dodaje Andrzej Mich, 
podkreślając bardzo dobrą 
współpracę z dzierżoniowski-
mi policjantami. 

Efektem świątecznego 
monitorowania nocnego ży-
cia Dzierżoniowa było kilka 
interwencji i związane z nimi 
zatrzymania. 

Bezpłatna pomoc 
prawna?

Mieszkańcy Dzierżonio-
wa potrzebujący pomocy 
prawnej mogą z niej sko-
rzystać bezpłatnie w sie-
dzibie Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci i Starostwa 
Powiatowego. Jakie grupy 
społeczne objęte są takim 
wsparciem? 
To młodzież (osoby do 26 

roku życia), mieszkańcy po-
siadający Kartę Dużej Rodzi-
ny, seniorzy (osoby powyżej 
65. roku życia), mieszkańcy 
korzystający z pomocy spo-
łecznej, weterani, komba-
tanci oraz osoby dotknięte 
katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią tech-
niczną.

Pomoc prawników po-
lega na sporządzaniu pism 

urzędowych, szukaniu możli-
wości prawnych rozwiązują-
cych problem lub informacji  
o obowiązującym prawie.  
Zakres oferowanej pomocy 
nie obejmuje spraw z zakresu 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do jej rozpoczęcia.  
Punkty darmowej pomocy 
prawnej:
Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie, Rynek 27 
(pok. 314), od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.30 
– 14.30, tel. 74 832 52 08.
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Dzierżonio-
wie, ul. Nowowiejska 73:   
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.30 – 11.30,  
tel. 530 891 013.

Straciłeś dowód? 
Szybkie zgłoszenie utra-

ty dowodu jest niezwykle 
ważne dla naszego bez-
pieczeństwa. Zdarza się 
jednak, że po dokonaniu 
takiego zgłoszenia uda nam 
się go odnaleźć. O takim 
przypadku należy również 
powiadomić. Dlaczego? 
Dowód osobisty zgło-

szony jako utracony jest 
unieważniany w Rejestrze 
Dowodów Osobistych. In-
formacja o utracie i unie-
ważnieniu dokumentu jest 
niezwłocznie przekazywa-
na do wykazu unieważnio-
nych dowodów osobistych 
i Systemu Informacyjnego 
Schengen. Posługiwanie się 

dowodem osobistym zgło-
szonym jako utracony może 
powodować negatywne 
konsekwencje przy przekra-
czaniu granic lub dokony-
waniu czynności prawnych.  
Utratę dowodu oraz fakt jego 
odnalezienia należy zgłaszać 
organowi dowolnej gminy, 
a w przypadku pobytu poza 
granicami kraju w dowol-
nej placówce konsularnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kradzież dokumentu należy 
zgłosić organowi dowolnej 
gminy oraz policji. W przy-
padku pobytu poza granicami 
kraju - w dowolnej placówce 
konsularnej Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Przepisy

Przepisy

Monitoring
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- Ten pierwszy wniosek 
dotyczy budowy przedszko-
la w Niemczy i rozbudowy 
przedszkola w Uciechowie. 
Pracujemy też nad kolejny-
mi i uważnie przyglądamy 
się wszystkim informacjom  
i sygnałom o kolejnych ogła-
szanych konkursach – mówi 
dyrektor biura Stowarzysze-
nia Ziemia Dzierżoniowska 
Marcin Pawełek. 

Wniosek dotyczy budo-

wy przedszkola w Niemczy, 
w którym będzie miejsce 
dla 100 dzieci oraz stworze-
nia dodatkowego oddziału 
przedszkolnego w Uciecho-
wie, dzięki czemu z opieki 
przedszkolnej będzie mo-
gło korzystać dodatkowo  
25 mieszkańców Gminy 
Dzierżoniów. 

Wartość tych inwestycji  
to kwota ponad 7 milionów 
złotych, a możliwe do zdoby-

cia dofinasowanie może się-
gnąć 85%. 

Kolejny duży wniosek, któ-
ry w imieniu Dzierżoniowa, 
Bielawy, Niemczy i Gminy 
Dzierżoniów jest przygoto-
wywany, związany jest z ter-
momodernizacją budynków 
użyteczności publicznej. 

- Zaraz potem będziemy 
pracować nad dokumentacją 
umożliwiającą dofinasowanie 

inwestycji w edukację, dróg 
lokalnych, ścieżek rowero-
wych i rewitalizacji – zapew-
nia Marcin Pawełek. 

Samorządy naszego po-
wiatu wspólnie walczą o unij-
ne pieniądze i wspólnie będą 
realizować inwestycje rozwi-
jające całą ziemię dzierżo-
niowską. To ważne, ponieważ 
w tym okresie programowa-
nia UE największe szanse na 
zdobycie pieniędzy mają duże 
projekty, w realizację których 
zaangażowanych będzie kilka 
podmiotów. O efektach tych 
starań będziemy Państwa in-
formować na bieżąco. 

Pentair Poland Sp. z  o.o. 
jest jednym z liderów w pro-
dukcji obudów i szaf dla 
przemysłu maszynowego, 
elektrycznego, elektronicz-
nego oraz dla IT. W nowej 
hali produkowane będą także 
zespoły kabli grzejnych. Trwa 
wyposażanie hali w nowe 
maszyny. 

Rozbudowa Pentaira  
w Dzierżoniowie to in-
westycja rzędu 50 mln zł.  
Drugi zakład razem z  dodat-
kową powierzchnią biurową  
ma 16 000 m2. Do tej pory 
produkcja odbywała się  

w hali o powierzchni  
10 000 m2. 

– Obroty zakładu wzra-
stają z roku na rok średnio  
o kilkanaście procent. Te dane 
pokazują niezwykłą dynamikę 
rozwoju firmy, co mnie oso-
biście bardzo cieszy. To nasz 
wspólny sukces, całej załogi 
firmy Pentair – mówi dyrektor 
Paweł Celmer.

Pentair Poland rozpoczął 
produkcję w Dzierżonio-
wie w 2007 roku. Zatrudniał 
wówczas 30 osób. W latach 
2008-2009 w Dzierżoniowie 
pracowało już 80 osób, a w 

2010 roku – blisko 100 osób. 
Rok 2011 to już 120 pracow-
ników, a obecnie ponad 200. 
Po uruchomieniu nowych 
linii produkcyjnych ta liczba 
zdecydowanie wzrośnie. Jak 
zapowiada dyrektor zakładu, 
w ciągu najbliższych pięciu 
lat nawet o 250 osób. Firma 
poszukuje przede wszystkim 
inżynierów i operatorów ma-
szyn CNC oraz monterów.

Pentair Poland to także fir-
ma odpowiedzialnego bizne-
su. W 2014 roku w Plebiscy-
cie Gospodarczym Muflony 
otrzymała nagrodę właśnie 
w tej kategorii. Firma wspie-
ra wiele lokalnych inicjatyw, 
m.in. Plebiscyt Samorzą-
dowy Lider Roku Kompasy,  

a w minionym roku była me-
cenasem Plebiscytu Gospo-
darczego Gwiazdy Biznesu.

Uroczystego otwarcia 
nowej hali dokonali 19 lute-
go Shankar Annamalai - wi-
ceprezes Pentair Technical 
Solutions, Paweł Celmer  
- dyrektor Pentair Poland  
w Dzierżoniowie, Tomasz Ja-
kacki - wiceprezes Zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Invest-Park, 
Janusz Guzdek - starosta 
powiatu dzierżoniowskie-
go, Dariusz Kucharski - bur-
mistrz Dzierżoniowa i Robert 
Kasprzak - dyrektor regionu  
w firmie Awbud SA, która  
była generalnym wykonawcą 
inwestycji.

Nawet 250 osób w ciągu najbliższych pięciu lat 
będzie pracować w drugiej hali firmy Pentair 

Poland w Dzierżoniowie. Już teraz do zespołu firmy 
dołączyło 30 nowych pracowników.

Pentair znów zainwestował w Dzierżoniowie
Inwestycje

Trwa budowa łączni-
ka na os. Błękitnym. Widać 
to w sąsiedztwie żłobka  
i przedszkola. To pierwszy 
etap inwestycji wykony-
wanej z myślą o mieszkań-
cach osiedla i rodzicach 
dowożących swoje dzie-
ci do szkoły, przedszkola  
i żłobka.  
Parking przy Szkole Pod-

stawowej nr 5 i żłobku jest 

przez cały czas dostępny. 

Istotne zmiany w organizacja 

ruchu zostaną wprowadzone 

podczas przebudowy drogi 

osiedlowej prowadzącej od  

ul. Korczaka do skrzyżowania  

z ulicą osiedlową (na wyso-

kości budynku nr 10). Ostatni  

etap obejmie przebudo-

wę drogi od wspomnianego 

skrzyżowania do parkingu 

przy Szkole Podstawowej nr 5.

Droga na Błękitnym
Inwestycje na osiedlach

Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska złożyło  
pierwszy wniosek o dofinasowanie inwestycji  

w ramach nowych środków Unii Europejskiej.  
Starania o miliony rozpoczynamy od rozwoju 
placówek oświatowych. 

Idziemy po duże pieniądze - wniosek partnerski gotowy
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Zarząd Koła Miejskie-
go Związku Weteranów  
i Rezerwistów Wojska 
Polskiego im. 1. Korpusu 
Pancernego serdecznie 
zaprasza do zwiedzenia 
Izby Pamięci Żołnierza  
Polskiego. Znajduje się 
ona w schronie przeciw-
lotniczym przy rondzie, na 
skrzyżowaniu ulicy Ignace-
go Daszyńskiego i Piastow-
skiej w Dzierżoniowie. 
Wśród prezentowanych 

tam obecnie eksponatów 
znajdują się pamiątki po 

czterech kombatantach wo-
jennych: pułkowniku Janie 
Karwacińskim, kapralu Felik-
sie Drozdowskim, majorze 
Bolesławie Majer i Franciszku 
Podolskim.

Pamiątki po polskich  
żołnierzach walczą-
cych w czasie II Woj-
ny Światowej w Polsce  
i poza granicami, takie jak  
m.in. mundury, oporządze-
nia wojskowe, odznaczenia  
i dokumenty, można oglą-
dać w czwartki, od godziny  
14.30 do 17.00.

Nowe eksponaty
Izba Pamięci Żołnierza Polskiego

Drugie, zmienione wy-
danie „Dzierżoniowskich 
legend i opowieści” autor-
stwa Janiny Weretki-Pie-
chowiak można już nabyć 
w dzierżoniowskiej biblio-
tece. Kosztuje 30 zł.
Pierwsze wydanie książki 

z 2013 roku trafiło do wielu 
bibliotek i prywatnych księ-
gozbiorów. Wydawnictwo 

zyskało wielu czytelników  
w kraju i za granicą. Ten suk-
ces, a także wyczerpanie 
nakładu, skłoniły do przygo-
towania drugiego, uzupeł-
nionego o legendę o dzier-
żoniowskim kacie. Książka 
zyskała także nową szatę gra-
ficzną. Pierwsze wydanie ilu-
strowała Liliana Ferdek, dru-
gie natomiast Robert Konrad. 

W nowej odsłonie
“Dzierżoniowskie legendy i opowieści”

Wspomnienia miesz-
kańców Dzierżoniowa do-
tyczące ubiegłego roku  
i związane z przełomowym 
rokiem 1945 oraz okresem 
powojennym znajdą się  
w dwóch książkach, któ-
rych promocję zaplanowa-
ło na maj Muzeum Miejskie.
11 maja o godz. 17.00 za-

prasza ono na promocję 
„Rocznika Dzierżoniowskiego 
2015”. Obok stałych działów 
znajdziemy w nim także „Kro-
nikę miasta i powiatu”, wy-
darzenia z życia miasta i po-
wiatu i artykuły prezentujące 

lokalną historię i tradycje.
20 maja o godz. 17.00 roz-

pocznie się zaś Noc Muzeów 
i promocja książki „Dzier-
żoniów i jego mieszkańcy” 
Tom I. Publikacja jest rezul-
tatem projektu wydawnicze-
go realizowanego wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników 
Dzierżoniowa. Prezentu-
je wspomnienia mieszkań-
ców Dzierżoniowa związane  
z przełomowym rokiem 1945 
oraz okresem powojennym. 
Tom I wzbogacają archiwalne 
zdjęcia, w dużej mierze publi-
kowane po raz pierwszy.

Promocja wydawnictw
Wydarzenia
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O mandat młodzieżo-
wego radnego ubiegało 
się 50 kandydatów. Fre-
kwencja w wyborach wy-
niosła prawie 60%.   Wzięło  
w nich udział 471 uczniów.  
Podczas pierwszej sesji mło-
dzi rani zostali zaprzysiężeni 
i wybrali swoje prezydium. 
Szczegółowe informacje  
o wynikach wyborów i dzia-
łalności Młodzieżowej Rady 
Miasta można śledzić na 
stronie www.dzierzoniow.pl. 

21 gimnazjalistów wybra-
nych do Młodzieżowej Rady 
Miasta:

Uczniowie  
Gimnazjum nr 1

Agata Konieczka
Karolina Krawczyk
Filip Krupa
Seweryn Gadzina
Daniel Polański
Paula Rozgajło
Klaudia Jaworska
Daria Rewicka

Uczniowie  
Zespołu Gimnazjów nr 3 
Wojciech Ogrodnik
Karol Stanek
Daniel Eliasik
Karolina Bukowska
Marta Handwerkier
Laura Zatorska

Michał Sztuka
Filip Zadrożny
Filip Zagórski
Lena Pisarewicz
Olaf Olejnik
Aleksander Maciątek
Aleksandra Leśko

Wysoka frekwencja, duże zaangażowanie szkół  
i kandydatów w kampanię i wreszcie mamy  

21 gimnazjalistów, których zadaniem będzie inicjo-
wanie i opiniowanie pomysły na rozwój miasta. Szcze-
gólnym wyzwaniem MRM będzie podział 100 tys. zł  
w ramach “młodzieżowego budżetu obywatelskiego”. 

Oni tworzą Młodzieżową Radę Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta

Nad formą zagospodaro-
wania dawnego cmentarza 
ewangelickiego pracuje ze-
spół zajmujący się zmiana-
mi w dzierżoniowskich par-
kach. Są one bez wątpienia 
konieczne. To szczególnie, 
ponieważ jest wyjątkowe  
i mało znane. Pora to zmienić. 
Z prośbą o opinię burmistrz 
zwrócił się w tej sprawie  
do mieszkańców w ramach 
konsultacji prowadzonych 
przy pomocy Facebooka.  
Polecamy prowadzoną tu  
dyskusję i przytaczamy jej 
fragment: - Naprawdę bar-
dzo dobry pomysł. W końcu 
tak wyjątkowe miejsce po-
winno być uporządkowane, 
bo na chwilę obecną trochę 
odstrasza, a jak będzie zro-
bione z pomysłem, będzie 
naprawdę fajnym zakątkiem 
Dzierżoniowa – Agnieszka; 
- Dla ludzi, którzy potrafią 
uszanować to klimatyczne 
miejsce, może być to wspa-

niały cel zadumy i wypoczyn-
ku w niespotykanym wizual-
nym klimacie – Maciej.

Pamięć będzie trwać
Pomysł udostępnienia jed-

nego z ostatnich tak dużych 
terenów zieleni w Dzierżo-
niowie konsultowany jest ze 
świdnicką parafią ewange-
licko-augsburską, ze wzglę-
du na fakt, że w przeszłości 
był tu cmentarz. O pamięć  
o historycznym aspekcie 
Dzierżoniów na pewno zadba.   
Ostateczną propozycję za-
gospodarowania tego tere-
nu przedstawi zajmujący się 
zmianami w dzierżoniow-
skich parkach zespół, któ-
ry wziął także na warsz-
tat położną tuż obok 
zabytkową wieżę ciśnień. 
Została ona oczyszczona,  
a jej iluminacja pozwoli na in-
teresujące wyeksponowanie 
jednego z ciekawszych za-
bytków techniki znajdujących 
się w Dzierżoniowie.

Skład zespołu zajmują-
cego się zmianami w dzier-
żoniowskich parkach:
Andrzej Bolisęga – za-

stępca burmistrza Dzier-
żoniowa – przewodni-
czący zespołu,
Zygmunt Kuc - kierownik 

Wydziału Inżynierii Miej-
skiej - zastępca przewod-
niczącego zespołu,
Marzenna Lasota-Darow-

ska - naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Społecznej,
Lucyna Rusek – naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Za-

mówień Publicznych,
Krzysztof Gądela - in-

spektor Wydziału Inżynie-
rii Miejskiej,
Bogdan Małecki - przed-

stawiciel Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa,
Sebastian Maniak - przed-

stawiciel Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa,
Grażyna Juraszek  

– przedstawiciel Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa,
Maciej Woźniak – przed-

stawiciel Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa.

To przestrzeń doskonale nadająca się na park,  
w którym można odetchnąć od zgiełku. W tym 

celu chcemy otworzyć je dla mieszkańców. Ławeczki, 
alejki i minimalna ingerencja w zieleń, z zachowaniem 
pamięci i szacunku do historii tego miejsca. 

Miejsce warte odkrycia i wieża z iluminacją
Zmiany w przestrzeni
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Na inaugurację konkursu 
zapraszamy 28 maja o go-
dzinie 11.00. Spotykamy się 
przy ul. Józefa Piłsudskiego 
(wjazd do rynku ulicą Klasz-
torną). Zachęcamy też do 
wzięcia udziału w organizo-
wanych tego dnia konkursach 
i quizach z nagrodami. Będzie 
to także znakomita okazja  
do zasięgnięcia porad ogrod-
niczych. Zapraszamy również 
do uczestnictwa w XXI edycji 
konkursu „Piękno kwiatów  
i zieleni wokół nas”.

Na zgłoszenia do kon-
kursu czekamy od 1 maja,  
do 31 sierpnia. Kartę zgłosze-
nia należy przesłać mailem 
na adres konkurskwiatowy@
wp.pl, lub złożyć w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta. 
Szczegółowych informacji  
o konkursie udziela Agnieszka  
Janas, tel. 74 645 08 24.

20 lat konkursu 
Czy ktoś pamięta, jakie 

były początki konkursu, który 

w minionym roku zorgani-
zowano już po raz dwudzie-
sty? Jego głównym pomy-
słodawcą była Maria Leśniak 
- właścicielka Rodzinnej  
Firmy Kwiaciarskiej „Maria”.  
W 1993. firma obchodziła  
jubileusz 5 lat swojej dzia-
łalności. Z  tej okazji zorga-
nizowano pierwszy konkurs. 
W jego organizację włączył 
się Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa, ówczesny bur-
mistrz Dzierżoniowa i ośro-
dek kultury. 

W pierwszym konkursie 
uczestniczyło 20 mieszkań-
ców. Ocena zgłoszonych 
miejsc polegała na wizycie 
komisji konkursowej, dziś  
ze względu na liczbę zgło-
szeń komisja dokonuje oceny 
na podstawie dokumentacji 
fotograficznej. Rekordowym, 
pod względem frekwencji był 
ubiegły rok, kiedy do konkur-
su zgłosiło się 78 osób. W la-
tach 90. konkursu nie udało 

się kilkakrotnie przeprowa-
dzić. Do pomysłu wrócono  
w roku 1997. We wszyst-
kich dotychczasowych kon-
kursach wzięło udział 1078 
uczestników. Nagrodzono  
i wyróżniono 264 osoby. 

Nagradzamy uczestników
Od pięciu lat tradycją 

konkursu jest wystawa, po-
kazująca efekty prac nagro-
dzonych mieszkańców, pie-
lęgnujących swoje balkony 
i ogrody. Można ją oglądać 
na dzierżoniowskim rynku.  
Ubiegłoroczny jubileusz, jak 
i organizacja wcześniejszych 
konkursów, nie byłaby moż-
liwa bez hojności sponsorów. 
Wśród nich są organizatorzy 
konkursu i firmy, takie jak: 
Projektowanie i Zakładanie 

Ogrodów CIS w Uciechowie, 
Szkółka Drzew i Krzewów 
Rydz – Ogrody w Nowiźnie, 
Ogrodnictwo w Grodziszczu. 
Od 2013 roku jest nim także 
wojsławickie Arboretum. 

Ubiegłoroczny, jubileuszo-
wy konkurs zainaugurował 
wykład dr. inż. Przemysła-
wa Bąbelewskiego pt. „Cen-
ne krzewy, drzewa i byliny  
w ogrodzie – zastosowanie  
i uprawa”, wygłoszony  
w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa. Finał miał miejsce 
w Arboretum w Wojsławi-
cach. Gościem specjalnym 
uroczystej gali był Witold 
Czuksanow, dziennikarz  
TVP, prezenter programów 
„Rok w ogrodzie” i „Polska  
w kwiatach”.

Od wspólnej aranżacji zieleni rozpocznie się 
tegoroczny konkurs „Piękno kwiatów i zieleni 

wokół nas”. Weźmie w niej udział Witold Czuksanow 
- dziennikarz Telewizji Polskiej. Efekt wspólnej pracy 
mieszkańców będzie można obejrzeć w programie 
„Polska w Kwiatach”. 

Dzierżoniów w kwiatach – dołącz do nas
Konkurs

Uczestnicy 20 edycji konkursu

I nagroda  w II kat. - Ewa Haberka
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI WOKÓŁ NAS” 

Imię i nazwisko .................................................................................
Telefon ................................................................................................
Adres zamieszkania ..........................................................................

Instytucja / Wspólnota Mieszkaniowa
................................................................................................................
Adres ....................................................................................................
Zgłaszający .........................................................................................
Telefon .................................................................................................
Zgłoszenie dotyczy kategorii*):

*) postaw krzyżyk w lewym okienku
W załączeniu – maks. 5 fotografii

Uznaję warunki regulaminu i wyrażam zgodę na sfotografowanie oraz podanie do publicznej wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu  

oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie  
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

           

..........................................................................................
(imię i nazwisko zgłaszającego lub pieczęć  imienna  w przypadku instytucji lub firmy)

Okna i balkony

Ogródki przy domkach jednorodzinnych

Ogródki przy blokach wielorodzinnych

Ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych.

tak

nie

*) postaw krzyżyk w lewym okienku 

Proszę o sfotografowanie: 



Firma „Cis Ogrody” z  Uciechowa,
Marian Rydz firma „Ogrody od A do Z Pielęgnacja zieleni”  
z Nowizny,
Emil Mitek  Ogrodnictwo Grodziszcze,
Marek Gocko, właściciel sklepu nasienno – ogrodniczego  
przy  ul. Ząbkowickiej w Dzierżoniowie,
Centrum Ogrodnicze KARDAMON w  Dzierżoniowie,
Bricomarche Dzierżoniów,
Kaufland Dzierżoniów, 

Wydawnictwo Mój Piękny Ogród,
Senator Stanisław Jurcewicz,
Producent nawozów ogrodniczych SUBSTRAL,
Firma HORTICO z Wrocławia,
Grupa INCO producent nawozów Florovit oraz Azofoska,
Producent nawozów ogrodniczych FRUCTUS,
Tomasza Ligięza, właściciel Wydawnictwa  Drukarnia – Edytor, 
Firma Wispak z Dzierżoniowa,
Centrum Ślubne przy ul. Krasickiego w Dzierżoniowie.

Sponsorzy ubiegłorocznego konkursu:

Kategoria „Okna i balkony” 
(16 zgłoszeń): I miejsce - Jo-
lanta Oliwa Dom Rodzinny 
z mieszkaniami wspoma-
ganymi „Willa Pod Dębem”;  
II miejsce - Zygmunt Cieśla;  
II miejsce - Barbara Pietrzak; 
III miejsce - Bożena i Czesław 
Jaworscy.

Kategoria „Ogródki  
i skwery przy domkach jed-
norodzinnych” (31 zgłoszeń): 
I miejsce - Agnieszka i Adam 
Cieślakowie; I miejsce - Ewa 
Haberka; II miejsce - Mał-
gorzata Gładysz; III miejsce  
- Czesława Król; Wyróżnienia: 

Jarosław Chmielarz, Elżbieta  
i Jacek Jabrzyk, Lidia Misztal. 
Nagroda specjalna: Bogdan 
Małecki, Barbara Cieśla.

Kategoria „Ogródki  
i skwery przy blokach miesz-
kalnych” (22 zgłoszenia):  
I miejsce - Anatol Szczerbi-
na; II miejsce - Jolanta Po-
małecka; III miejsce - Lucyna 
Fabian; Wyróżnienia: Jadwiga 
Święch, Krystyna Zimmer-
mann. 

Kategoria „Ogródki  
i skwery przy placówkach 
oświatowych, pawilonach 
handlowych, usługowych 

i innych” (9 zgłoszeń): I miej-
sce - Sąd Rejonowy; II miej-
sce – Wodociągi i Kanalizacja; 
III miejsce - Żłobek Miejski; 

Wyróżnienie: Przychodnia  
„Na skałkach” Joanna Grze-
siak-Dynowska, Dzienny Dom  
Pomocy Społecznej.

Zwycięzcy konkursu 
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”:

I nagroda  w II kat. - Agnieszka i Adam Cieślak
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1. Park linowy w parku przy 
ul. Sikorskiego – tor na wyso-
kości 5-7 m z 18 przeszkoda-
mi oraz tor na niższej wyso-
kości (1m) dla małych dzieci

2. Budowa placu zabaw 
oraz siłowni plenerowej  
na os. Kolorowym – mon-
taż urządzeń do zabawy dla 
dzieci oraz montaż urządzeń  
do ćwiczeń „pod chmurką”

3. Budowa terenu rekre-
acyjnego z elementami urzą-
dzeń zabawowych dla dzieci 
oraz siłowni plenerowej mię-
dzy ulicą Kwarcową a ulicą 
Zbyszka Cybulskiego – zakup 
i montaż urządzeń zabawo-
wych dla dzieci praz urządzeń 
rekreacyjnych siłowni ze-
wnętrznej

4. Budowa toru wyści-
gowego dla aut zdalnie ste-
rowanych – odpowiednia  
lokalizacja wskazana przez 
UM – wylanie asfaltu, budowa 
szykan wraz ze stanowiskami 
mechanicznymi dla aut zdal-
nie sterowanych, elektrycz-
nych i spalinowych

5. Ławeczka Zbyszka Cy-
bulskiego – pomnik, rzeźba  
– lokalizacja przy DOK-u  
– zaprojektowanie i mon-
taż ławeczki z rzeźbą aktora, 
obok którego każdy może 
usiąść i zrobić sobie zdjęcie

6. Modernizacja toru BMX 
przy ulicy Sikorskiego – po-
prawa nawierzchni, montaż 
bramki startowej, doprowa-
dzenie energii, zamontowa-
nie kompresora z zabudową, 
zakup i montaż trybun

7. Budowa rekreacyjno-
-wędkarskiego zbiornika 
wodnego za terenem ogro-
dów działkowych „JAR” - wy-
konanie wykopu niecki przy-
szłego zbiornika, budowa 
mnicha piętrzącego wodę, 
wycinka niektórych drzew  
i krzewów

8. Zakup i montaż 5-10 
szt. samoobsługowych sta-
cji naprawy rowerów przy 
dzierżoniowskich szlakach 
dla cyklistów – stacje powin-
ny pozwalać na podwiesze-
nie roweru, być wyposażone  
w podstawowy zestaw na-
rzędzi na stalowych linkach  
oraz pompkę obsługującą 
różne standardy wentyli

Zagłosuj na wybrany projekt

Ponad 60 wniosków od mieszkańców wpłynęło do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.  
Część z nich nie spełniła wymogów formalnych, część dotyczyła tych samych propozycji,  

więc zostały scalone. Poniżej prezentujemy Państwu propozycje inwestycji i wydarzeń,  
na które można zagłosować. To od nas, mieszkańców, zależy, co się zmieni  
w naszym miescie w ramach 1 mln zł przeznaczonych na ten cel.

Dzierżoniowski Budżet Obywatelski

Zadania zgłaszane były  
w styczniu i w lutym. Każde 
poparte przynajmniej 30 pod-
pisami mieszkańców. Głoso-
wać będziemy od 23 maja do 
10 czerwca. Każdy z miesz-
kańców oddać będzie mógł 
tylko 1 głos (identyfikacja  
na podst. nr PESEL).

Dorośli oddają głos w spo-
sób tradycyjny, zaznacza-

jąc na karcie do głosowania  
odpowiednią pozycję, lub 
on-line poprzez specjal-
nie przygotowaną aplikację  
do głosowania na stronie 
www.dzierzoniow.pl. Urny 
staną w Urzędzie Miasta  
w Referacie Komunika-
cji Społecznej i Promocji,  
gdzie głosować będzie 
można codziennie w go-

dzinach pracy magistratu  
i w punktach mobilnych,  
również podczas Dni Dzier-
żoniowa.

Punkt mobilny znaj-
dziemy 23 maja w Rynku  
(godz. 10.00-18.00), 28  
i 29 maja (Dni Dzierżo-
niowa) na Stadionie Miej-
skim (godz. 14.00-19.00), 
31 maja przy ul. Sikorskiego 

w okolicach placów zabaw  
(godz. 10.00-18.00), 2 czerw-
ca na ul. Kopernika przy  
SP 9 (godz. 10.00-18.00),  
a 7 czerwca na os. Tęczo-
we przy PP 7 (godz. 10.00 
-18.00).

Młodzież (od I klasy szkół 
gimnazjalnych) głosować  
będzie w sposób tradycyjny  
w szkołach. 

Opis projektów  
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego
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9. Oświetlenie głównych 
alejek na Cmentarzu Komu-
nalnym w Dzierżoniowie

10. Zakup wyposażenia 
dla Klubu Seniora – naprawa 
podłogi, zakup wykładziny, 
części mebli, stolików i krze-
seł, zakup naczyń, sprzętów 
AGD i RTV

11. „Konkretna Pomoc”  
- dokształcanie i wspieranie 
opiekunów osób przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 
– zatrudnienie specjalistów: 
psychologa, ratownika pierw-
szej pomocy, rehabilitanta  
i innych fachowców

12. Przystosowanie po-
mieszczeń magazynowo-
-garażowych w Przedszko-
lu Publicznym nr 2 przy  
ul. Mierniczej 2 na salę zajęć 
dla dzieci szatnię i toaletę, 
doprowadzenie wody, kanali-
zacji i ogrzewania

13. Modernizacja i do-
posażenie placu zabaw  
na os. Młodych, stworzenie 
„Miejsca Spotkań” dla dzieci 
oraz montaż urządzeń rekre-
acyjnych dla dorosłych

14. Wykonanie miejsc 
parkingowych na os. Jasnym 
przy bloku nr 1 oraz dokoń-
czenie chodnika między blo-
kami 2, 3 i 4 

15. Stworzenie alei rekre-
acyjno-sportowej ruchu  pie-
szego na łączniku Dzierżo-
niów i Uciechów - budowa 
placu zabaw i siłowni ple-
nerowych, budowa miejsc 
odpoczynku oraz miejsc 
parkingowych przed trasą  
(2 projekty)

16. Budowa i moderniza-
cja obiektu sportowo-rekre-
acyjnego przy Zespole Szkół 
Sióstr Salezjanek – budowa 
boiska wielofunkcyjnego, mi-
nibieżni lekkoatletycznej, si-
łowni zewnętrznej oraz placu 
zabaw dla najmłodszych.

17. Modernizacja pla-
cu zabaw i boisk sportowo-
-rekreacyjnych w ogrodzie 
przedszkolnym Przedszkola 
Publicznego nr 1 przy ulicy 
Batalionów Chłopskich

18. Remont i modernizacja 
Alei Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego – likwidacja starej na-
wierzchni, wykonanie nowej, 
funkcjonalnej i estetycznej, 
instalacja tablic informacyj-
nych na temat rotmistrza

19. „Cyrk bez zwierząt”  
- pokazy akrobatyczne (varie-
te) z udziałem artystów gim-
nastyków i akrobatów – loka-
lizacja wskazana przez UM

20. Rewitalizacja terenu 
po dawnych torach kolejo-
wych (łącznik od Staszica do 
Asnyka) – stworzenie placu 
zabaw i siłowni plenerowej.

21. Budowa placu zabaw  
i siłowni plenerowej przy ulicy 
Wesołej 

22. Budowa siłowni ple-
nerowej na os. Tęczowym 
przy Przedszkolu Publicznym  
nr 7 – wykonanie utwardze-
nia placu pod przyszły mon-
taż urządzeń do ćwiczeń oraz 
ewentualny montaż monito-
ringu
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23. Remont kortów teniso-
wych nr 1, 2, 3 na OSiR Dzier-
żoniów – zerwanie wierzch-
niej warstwy nawierzchni 
kortów, montaż studzienek  
i kanałów odpływowych 
wraz z drenażem, wysypanie  
warstwami tłucznia, mączki 
ceglanej o różnej przenikli-
wości wody

24. Budowa miejsc par-
kingowych przy ul. Zimowej 
9 (ulica Korczaka – od strony 
Biedronki)

25. Budowa siłowni ple-
nerowej przy ul. Brzegowej 
– przygotowanie terenu pod 
budowę, montaż urządzeń 
do ćwiczeń, zamontowanie 
ogrodzenia i oświetlenia

26. Modernizacja placu za-
baw Ośrodka Rehabiliatcyjno-
-Edukacyjno-Wychowawcze-
go Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym – zakup  
i montaż urządzeń

27. Modernizacja placu 
zabaw na os. Makowym przy  
ul. Wieniawskiego – usunię-
cie starych elementów placu 
zabaw, przygotowanie tere-
nu, zakup i montaż nowych 
urządzeń do zabaw dla dzieci 
(2 projekty)

28. Wykonanie utwardze-
nia placu z tyłu budynków 13, 
15, 17 przy ul. Ząbkowickiej

29. Budowa całorocznej 
sceny muzycznej „Pokaż Sie-
bie” - miejsce wskazane przez 
UM – przygotowanie terenu 
pod scenę wraz z parkingiem 
oraz budowa konstrukcji sce-
nicznej na bazie stali

30. Budowa zatoki par-
kingowej przy ul. Szkolnej,  
na wysokości budynku nr 14  
– Niepublicznego Przedszko-
la i Żłobka Europejska Akade-
mia Dziecka 

31. Przebudowa – mo-
dernizacja drogi osiedlowej  
od budynku na os. Tęczowym 
8 do ulicy Akacjowej, wyko-
nanie nawierzchni z kostki  
betonowej na całej po-
wierzchni wskazanego zada-
nia

32. Wykonanie miejsc 
parkingowych wzdłuż uli-
cy Złotej – zerwanie sta-
rej nawierzchni, wykonanie 
podbudowy oraz utwardze-
nie terenu kostką betonową  
z osadzeniem krawężników

33. Wykonanie parkingu 
i przebudowa chodnika na-
przeciw budynków os. Ró-
żane 21, 22 i TBS Różne 53 
oraz przy ul. Sikorskiego – 
wykonanie podbudowy oraz 
utwardzenie terenu kostką 
betonową z osadzeniem kra-
wężników

34. Przebudowa chodni-
ka wraz z przebudową drogi 
wjazdowej na os. Różane II  
i do Zespołu Gimnazjów nr 3,  
wzdłuż budynków nr 32  
do nr 37 - wykonanie podbu-
dowy oraz utwardzenie tere-
nu kostką betonową z osa-
dzeniem krawężników

35. Rewitalizacja parku  
od skrzyżowania z Ząbko-
wicką, wzdłuż murów obron-
nych, do ulicy Miodowej  
– modernizacja alei par-
kowych z uwzględnieniem 
ścieżki rowerowej, montaż 
małej architektury i zaaranżo-
wanie terenów zielonych

36. Budowa placu zabaw 
i siłowni plenerowej/moder-
nizacja boiska przy ul. Mio-
dowej – montaż urządzeń 
zabawowych i urządzeń do 
ćwiczeń wraz z zamontowa-
niem monitoringu i ogrodze-
niem terenu.
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37. Budowa boiska z trybu-
nami typu ORLIK z trybunami, 
bieżni (60 m) i skoczni w dal 
na terenie Zespołu Gimna-
zjów nr 3, przy ul. Sikorskiego

38. „Rajski Ogród” - bu-
dowa fontanny, alejek spa-
cerowych, oświetlenia, ła-
wek i stolików z zadaszeniem  
w parku pomiędzy os. Ja-
snym, Błękitnym i Różanym, 
od strony ul. Piastowskiej 
(dawny „Małpi Gaj”)

39. Wykonanie chodnika 
wzdłuż budynku 14 a, b, c,  
na os. Błękitnym – rozebranie 
starych chodników i wykona-
nie nowych z kostki brukowej 
oraz ułożenie korytek odpro-
wadzających wodę deszczo-
wą

40. Wykonanie chodnika 
wzdłuż budynku 13 a, b, c,  
na os. Błękitnym od strony 
wejść oraz likwidacja istnie-
jącego stołu i zamontowanie 
ławek

41. Wykonanie nowych 
chodników wzdłuż ulicy Li-
powej - rozebranie starych 
chodników i wykonanie no-
wych z kostki brukowej

42. Street art/graffiti „Mia-
sto Pozytywnych Kolorów” 
- zakup farb w spray’u wy-
konanie projektów rysunków, 
które zostaną przeniesione 
na wskazane przez UM ściany 
budynków

43. Festiwal Muzyczny 
„Dzierżonioff RockPark Festi-
wal” - stworzenie cyklicznej 
imprezy muzycznej prezentu-
jącej niekomercyjne zespoły  
z Dzierżoniowa

44. Modernizacja sali gim-
nastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 9 – naprawa ścian  
i wentylacji, wymiana parkie-
tu, remont sanitariatów, re-
mont szatni

45. Modernizacja boiska 
asfaltowego oraz świetlicy 
przyszkolnej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 9 - wymiana 
nawierzchni, montaż nowych 
trybun, bramek i piłkochwy-
tów

46. Remont chodników 
przy ulicy Spokojnej, Relakso-
wej, Piaskowej i ks. Dzierżo-
nia – demontaż i wywiezienie 
starych płyt i krawężników 
oraz ułożenie nowych

47. Budowa chodni-
ka wzdłuż os. Młodych,  
od skrzyżowania ul. Korczaka 
z ul. Sikorskiego, do skrzy-
żowania z ul. Letnią – wy-
konanie nowego chodnika  
poprzez wykonanie podbu-
dowy krawężników i płytek 
chodnikowych

48. Budowa skweru ziele-
ni z elementami placu zabaw 
oraz budowa miejsc par-
kingowych - tył podwórka  
ul. Wrocławska 37, 33, 35, 39, 
Strzelnicza i Ogrodowa

49. Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie dla dzier-
żoniowskich seniorów – za-
kup szczepionek  i wykonanie 
szczepień w miejscu wskaza-
nym prze UM

50. Skwer Seniora i Junio-
ra (strefa aktywna: plac zabaw  
i siłownia, strefa relaksu  
z miejscami do pikniku i spo-
tkań), teren zielony wzdłuż  
ul. Kopernika, od granicy daw-
nego dworca PKS do kład-
ki prowadzącej do budynku  
nr 39 przy ul. Krasickiego
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

Dzierżoniowski Budżet Obywatelski

L.p. Tytuł zadania Twój głos

1
Park linowy w parku przy ul. Sikorskiego – tor na wysokości 5-7 m z 18 przeszkodami oraz tor na niższej wysokości (1m) 

dla małych dzieci

2
Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym  – montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż 

urządzeń do ćwiczeń „pod chmurką”

3

Budowa terenu rekreacyjnego z elementami urządzeń zabawowych dla dzieci oraz siłowni plenerowej między ulicą 

Kwarcową a ulicą Zbyszka Cybulskiego – zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń rekreacyjnych 

siłowni zewnętrznej

4
Budowa toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych – odpowiednia lokalizacja wskazana przez UM – Wylanie asfaltu, 

budowa szykan wraz ze stanowiskami mechanicznymi dla aut zdalnie sterowanych: elektrycznych i spalinowych

5
Ławeczka Zbyszka Cybulskiego – pomnik, rzeźba – lokalizacja przy DOK-u – zaprojektowanie i montaż ławeczki z rzeźbą 

aktora, obok którego każdy może usiąść i zrobić sobie zdjęcie

6
Modernizacja toru BMX przy ulicy Sikorskiego – poprawa nawierzchni, montaż bramki startowej, doprowadzenie energii, 

zamontowanie kompresora z zabudową, zakup i montaż trybun

7
Budowa rekreacyjno-wędkarskiego zbiornika wodnego za terenem ogrodów działkowych „JAR” - Wykonanie wykopu 

niecki przyszłego zbiornika, budowa mnicha piętrzącego wodę, wycinka niektórych drzew i krzewów

8

Zakup i montaż 5-10 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy dzierżoniowskich szlakach dla cyklistów – stacje

powinny pozwalać na podwieszenie roweru, być wyposażone w podstawowy zestaw narzędzi na stalowych linkach oraz 

pompkę obsługującą różne standardy wentyli

9 Oświetlenie głównych alejek na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie

10
Zakup wyposażenia dla Klubu Seniora – naprawa podłogi, zakup wykładziny, części mebli, stolików i krzeseł, zakup 

naczyń, sprzętów AGD i RTV

11
„Konkretna Pomoc” - dokształcanie i wspieranie opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 

zatrudnienie specjalistów: psychologa, rehabilitanta i innych fachowców w Domu Poklasztornym, ul. Garncarska 16

12
Przystosowanie pomieszczeń magazynowo-garażowych w Przedszkolu nr 2 (przy ulicy Mierniczej 2) na salę zajęć dla 

dzieci, szatnię i toaletę, doprowadzenie wody, kanalizacji i ogrzewania

13
Modernizacja i doposażenie placu zabaw na os. Młodych, stworzenie „Miejsca Spotkań” dla dzieci oraz montaż urządzeń 

rekreacyjnych dla dorosłych

14 Wykonanie miejsc parkingowych na os. Jasnym przy bloku nr 1 oraz dokończenie chodnika między blokami 2, 3 i 4 

15
Stworzenie alei rekreacyjno-sportowej ruchu pieszego na łączniku Dzierżoniów i Uciechów  - budowa placu zabaw i 

siłowni plenerowych, budowa miejsc odpoczynku  oraz miejsc parkingowych przed trasą

16
Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek – budowa boiska 

wielofunkcyjnego, mini bieżni lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw

17
Modernizacja placu zabaw i boisk sportowo-rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Publicznego nr 1, przy 

ulicy Batalionów Chłopskich

18
Remont i modernizacja Alei Rotmistrza Witolda Pileckiego – likwidacja starej nawierzchni, wykonanie nowej, 

funkcjonalnej i estetycznej, instalacja tablic informacyjnych na temat Rotmistrza

19
„Cyrk bez zwierząt” - pokazy akrobatyczne (Variete) z udziałem artystów gimnastyków i akrobatów – lokalizacja 

wskazana przez UM

20
Rewitalizacja terenu po dawnych torach kolejowych (łącznik od Staszica do Asnyka) – stworzenie placu zabaw i siłowni 

plenerowej

21 Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy Wesołej 

22
Budowa siłowni plenerowej na os. Tęczowym (przy przedszkolu nr 7) – wykonanie utwardzenia placu pod przyszły 

montaż urządzeń do ćwiczeń oraz ewentualny montaż monitoringu

23
Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 na terenie OSiR-u Dzierżoniów – położenie nowej nawierzchni kortów, montaż 

studzienek i kanałów odpływowych wraz z drenażem
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24 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zimowej 9 (ulica Korczaka – od strony Biedronki)

25
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Brzegowej – przygotowanie terenu pod budowę, montaż urządzeń do ćwiczeń, 

zamontowanie ogrodzenia i oświetlenia

26
Modernizacja placu zabaw Ośrodka Rehabiliatcyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym – zakup i montaż urządzeń

27
Modernizacja placu zabaw na os. Makowym, przy ul. Wieniawskiego – usunięcie starych elementów placu zabaw, 

przygotowanie terenu, zakup i montaż nowych urządzeń do zabaw dla dzieci

28 Wykonanie utwardzenia placu z tyłu budynków 13, 15, 17 przy ul. Ząbkowickiej

29
Budowa całorocznej sceny muzycznej „Pokaż Siebie” - miejsce wskazane przez UM – przygotowanie terenu pod scenę 

wraz z parkingiem oraz budowa konstrukcji scenicznej na bazie stali

30 Budowa zatoki parkingowej  przy ul. Szkolnej, na wysokości budynku nr 14 - przedszkola i żłobka niepublicznego

31
Przebudowa – modernizacja drogi osiedlowej od budynku na os. Tęczowym 8 do ulicy Akacjowej, wykonanie nawierzchni

z kostki betonowej na całej powierzchni wskazanego zadania

32
Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Złotej – zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz 

utwardzenie terenu kostką betonową z osadzeniem krawężników

33
Wykonanie parkingu i przebudowa chodnika  naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różne 53 oraz przy ul. 

Sikorskiego

34
Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wjazdowej na os. Różane II  i Zespołu Gimnazjów nr 3, wzdłuż budynków 

nr 32 do nr 37

35
Rewitalizacja parku od skrzyżowania z Ząbkowicką, wzdłuż murów obronnych do ulicy Miodowej – modernizacja alei 

parkowych z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, montaż małej architektury

36
Modernizacja boiska przy ul. Miodowej - budowa placu zabaw i siłowni plenerowej, montaż urządzeń zabawowych i 

urządzeń do ćwiczeń wraz z zamontowaniem monitoringu i ogrodzeniem terenu

37
Budowa boiska typu ORLIK z trybunami, bieżni (60 m) i skoczni w dal na terenie Zespołu Gimnazjów nr 3 przy ul. 

Sikorskiego

38
„Rajski Ogród” - budowa fontanny, alejek spacerowych, oświetlenia, ławek i stolików z zadaszeniem w parku pomiędzy 

os. Jasnym, Błękitnym i Różanym, od strony ul. Piastowskiej (dawny „Małpi Gaj”)

39
Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 14 a, b, c, na os. Błękitnym – rozebranie starych chodników i wykonanie nowych z 

kostki brukowej oraz ułożenie korytek odprowadzających wodę deszczową

40
Wykonanie chodnika wzdłuż budynku 13 a, b, c, na os. Błękitnym od strony wejść oraz likwidacja istniejącego stołu, 

zamontowanie ławek

41 Wykonanie nowych chodników wzdłuż ulicy Lipowej

42
Street art/graffiti „Miasto Pozytywnych Kolorów” - zakup farb w spray'u, wykonanie projektów rysunków, które zostaną 

przeniesione na wskazane przez UM ściany budynków

43
Festiwal Muzyczny „Dzierżonioff RockPark Festiwal” - stworzenie cyklicznej imprezy muzycznej prezentującej 

niekomercyjne zespoły z Dzierżoniowa

44
Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  nr 9 – naprawa ścian i wentylacji, wymiana parkietu, remont 

sanitariatów, remont szatni

45
Modernizacja boiska asfaltowego na terenie Szkoły Podstawowej  nr 9 – wymiana nawierzchni, montaż nowych trybun, 

bramek i piłkochwytów

46 Remont chodników przy ulicy Spokojnej, Relaksowej, Piaskowej i ks. Dzierżonia

47 Budowa chodnika wzdłuż os. Młodych, od skrzyżowania ul. Korczaka z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Letnią

48
Budowa skweru zieleni z elementami placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych - tył podwórka ul. Wrocławska 37, 

33, 35, 39, Strzelnicza i Ogrodowa

49
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzierżoniowskich seniorów – zakup szczepionek  i wykonanie szczepień w 

miejscu wskazanym prze UM

50

Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren 

zielony wzdłuż ul. Kopernika, od granicy dawnego dworca PKS, do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. 

Krasickiego

1. Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając znak „X” w rubryce „Twój głos”.

2. O kolejności zadań na karcie zadecydowała data wpływu formularza zgłoszenia.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. 

poz. 195.) w zakresie projektu „Dzierżoniowski Budżet Obywatelski”.  Administratorem danych jest Burmistrz Dzierżoniowa, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1.
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TRakt Smoka - łatwa, po mieście  
10 km - łatwa urozmaicona  

25 km - trudna, dla wytrwałych turystów  

  godz. 14.30
  godz. 13.00
  godz. 9.00

Trasa Motocyklowa   godz. 12.00

                   Nagroda główna rower turystyczny 
ufundowany przez sklep sportowy  k2  w Dzierżoniowie 

Każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek na mecie oraz bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 

Impreza współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020.

Wpisowe – 5 PLN

10 km - łatwa, dostępna również dla dzieci 

20 km - łatwa, dostępna przede wszystkim dla dzieci  

30 km - łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów na dowolnych rowerach  

40 km – łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów na dowolnych rowerach  

 50 km - średnio trudna na dobrych nawierzchniach, dla rowerzystów jadących na rowerach 

 szosowych („kolarskich”) i innych (trekkingowych, górskich, itp.)     

55 km55 km - trudna, dla rowerzystów jadących na rowerach górskich, OBOWIĄZKOWE KASKI  

60 km - średnio trudna, dla rowerzystów jadących na dowolnych rowerach  

100 km - bardzo trudna, wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego  

 godz. 15.30
godz. 15.00
 godz. 14.00
 godz. 13.30

        godz.13.30

godz. 11.30
gogodz. 12.30
godz. 11.00

TRAKT 2016TRAKT 2016TRAKT 2016
 oraz Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa w Grillowaniu

Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki

Więcej na: www.hotelosir.pl, Dział Sportu OSiR tel. 74 645 05 41 wew. 384
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