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Jej powstanie to efekt 
pracy działającej przy bur-
mistrzu Dzierżoniowskiej 
Rady Seniorów. Specjalną 
kartę uprawniającą do zni-
żek w mieście i na terenie 
Polski może otrzymać każ-
dy mieszkaniec, który skoń-
czył 60 lat. Zrobiło to już 
ponad 1000 osób. 
Jej właściciele mają tań-

szy dostęp m.in. do badań 
laboratoryjnych, konsultacji 
lekarskich i usług nieobję-
tych refundacją NFZ-tu, pro-
duktów spożywczych, usług 

gastronomicznych i  rehabi-
litacyjnych. Karta wydawana 
jest mieszkańcom bezpłatnie 
i bezterminowo, mogą ją też 
otrzymać osoby zameldowa-
ne czasowo. W Dzierżonio-
wie jest ponad 8 tys. miesz-
kańców uprawnionych do jej 
otrzymania.

Przy składaniu wniosku  
i odbiorze karty należy  
okazać dokument potwier-
dzający tożsamość. Dzierżo-
niowskich seniorów zaprasza-
my do Wydziału Infrastruktury 
Społecznej Urzędu Miasta. 

Wnioski dostępne są w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie – stanowi-
sko „A” oraz na stronie www.
dzierzoniow.pl.

Do włączenia się do pro-
gramu „Dzierżoniów Przyja-
zny Seniorom” zachęcamy 
przedsiębiorców i usługo-
dawców. Wystarczy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy, 
określić jakiego rodzaju zniż-
ki, ulgi bądź inne korzyści 
może zaoferować seniorom, 
zgłosić intencję przystąpie-
nia do programu i podpisać 

porozumienie określają-
ce warunki współdziałania. 
Informacje o partnerach pro-
gramu, rodzaju i wysokości 
ulg i zniżek publikowane na 
stronie internetowej miasta, 
w wydawnictwach promocyj-
nych miasta oraz w ramach 
specjalnych kampanii pro-
mocyjnych. Szczegółowych 
informacji udzielają pracow-
nicy urzędu pod numerem te-
lefonu 74 645 08 90, e-mail: 
senior@um.dzierzoniow.pl 
oraz w specjalnej zakładce 
poświęconej Karcie Seniora.

Dzierżoniowska Karta Seniora
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Katalog ulg przysługujących właścicielom Dzierżoniowskiej Karty Seniora
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, 
ul. Świdnicka 30, 
tel. 74 64 64 661, 
e-mail: muzeum@mmdz.pl 
•	Wstęp do Muzeum – 3 zł za bilet

Sklep mięsny Aneta Ziemkiewicz 
- Przedsiębiorstwo Handlowe, 
ul. Rynek 53 a, Dzierżoniów, 
tel. 74 831 19 40
•	3% zniżki na cały asortyment

REHABILITACJA Grzegorz Spustek, 
os. Różane 10 c Dzierżoniów, 
tel. 602 254 576, 
www.rehabilitacja-spustek.pl 
•	15% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne

Marek Miętkiewicz 
Sklep ogólnospożywczy Owoce-Warzywa, 
ul. Rynek 11a Dzierżoniów
•	5 % zniżki na cały asortyment (od para-

gonu)

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Strumykowa 1, tel. 74 645 05 41, 
e-mail: hotel@hotelosir.pl
•	Zabiegi balneologiczne – przy zakupie 9 

zabiegów dziesiąty zabieg gratis

RESTAURACJA METRO 
Ewa i Tomasz Tomaszewicz 
- Usługi Gastronomiczno-Handlowe, 
ul. Piastowska 20 Dzierżoniów, 
tel. 601970174
•	30% zniżki na menu restauracyjne

Tadeusz Mizerski Foto-Lab, 
ul. Wrocławska 29 Dzierżoniów, 
tel. 74 832 05 36, www.efotolab.pl 
•	10% zniżki przy zakupie zdjęć do doku-

mentów
•	15% zniżki na amatorskie usługi fotografic-

zne

Michał Zajączkowski Adwokat 
- Kancelaria Adwokacka, 
ul. Rynek  55 lok. 3 Dzierżoniów,
tel. 695 915 005, 74 661 45 82, 
fax. 74 661 46 83
•	50 % zniżki na porady prawne

PRO FAMILIA Sp. z o. o. Przychodnia 
Lekarska, Dzierżoniów, 
ul. Poprzeczna 16, tel. 74 8323808, 
rejestracja.dzierzoniow@neucamed.pl
•	15% na badania laboratoryjne
•	10% na konsultacje

Roman Mizerski Sprzedaż Artykułów 
Fotograficznych i Przemysłowych, 
ul. Wrocławska 29 Dzierżoniów, 
tel. 74 832 05 36
•	5% zniżki przy zakupie towarów hand-

lowych
•	10% zniżki przy zakupie foto-gadżetów

S.C. RACZYŃSCY H.Szymiec-Raczyńska 
i M.Raczyński 
PHU „SPAR” HOTEL VERSANT DOM SPA, 
Dzierżoniów, ul. Adama Mickiewicza 16, 
tel. 74 811 71 40, 
e-mail: recepcja@hotelversant.pl
•	20% na usługi hotelowe, restauracyjne  

i SPA

S.C. RACZYŃSCY H .Szymiec-Raczyńska 
i M.Raczyński, Prywatna Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna, 
Dzierżoniów, ul. Miernicza 5, 
tel. 74 831 09 93, 
e-mail: info@raczynscy.com.pl 
•	10% na usługi w przychodni  

(poza Narodowy Fundusz Zdrowia)

FUNDACJA „BEITEINU CHAJ – 2004” 
SYNAGOGA, 
ul. Krasickiego 28, Dzierżoniów, 
tel. 501 530 678
•	wejście do Synagogi przy grupie liczącej od 

5 osób – 3 zł/ osoby (zamiast 5 zł/osoby), 
wejście indywidualne do Synagogi 15 zł/ 
osoby (zamiast 20 zł /osoby)

GALMA Sp. z o. o. Bogdan Małecki, 
ul. Brzegowa 25 A Dzierżoniów, 
tel. 74 832 09 46, tel/fax 74 832 09 45, 
e-mail: galma@galma.pl, www.galma.pl 
•	10 % przy wykonaniu usługi w zakresie 

instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
(centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja, 
gaz, wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, 
pompy ciepła, solary)

Hurtownia GALMA Dorota Chmielewska, 
ul. Brzegowa 25 A Dzierżoniów,
 tel. 74 832 09 46, tel/fax 74 832 09 45, 
e-mail: 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)

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 
ul. Świdnicka 23, 74 64 64 660, 
e-mail: dok@dok.pl
•	20% zniżki na bilety wstępu do kina i na imprezy organizowane 

przez DOK (nie dotyczy biletów sprzedawanych przez DOK w 
kolportażu tj. na imprezy odbywające się na zasadzie wynajmu sali 
przez agencje artystyczne)

•	50 % zniżki na zajęcia Artystycznego Ruchu Amatorskiego (ARA)

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego, 
Rynek 2, tel. 74 64 64 641, e-mail: sekretariat@mbp.dzierzoniow.pl
•	Założenie konta i wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie  

(aktualna cena: 3 zł)
•	Usługi ksero – 0,20 zł za stronę A4, skan 0,05 za stronę
•	Usługi komputerowe wydruk za 1 stronę A4: 0,20 zł,  

wydruk kolor A4 – 2,00 zł
•	Usługi introligatorskie – zniżka 20%
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- Pierwszy etap to odcinek 
łączący drogi wjazdowe od 
Świdnicy i Pieszyc. Techno-
logicznie jest najtrudniejszy, 
ponieważ wymaga m. in. bu-
dowy wiaduktów nad ul. Brze-
gową, Nowowiejską i torami 
kolejowymi. Już ten odcinek 
sporo zmieni w Dzierżonio-
wie. Mniejszy ruch w mieście, 
szczególnie w transporcie 
ciężkim, wpłynie na poprawę 
jakości powietrza. Na atrak-
cyjności zyska nasza podstre-
fa, otworzą się także nowe 

tereny na inwestycje, usługi  
i mieszkalnictwo – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Do przetargu ogłoszone-
go przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei oferty złożyło sie-
demnastu wykonawców. Naj-
korzystniejszą czeska spółka 
M-Silnice, która wyceniła pra-
ce na prawie 30 mln zł brutto 
oraz zadeklarowała 96-mie-
sięczny okres gwarancji.

W ramach pierwszego eta-
pu powstanie 3,1 km drogi, 

wzdłuż której przewidziano 
drogę serwisową dla obsługi 
terenów przyległych oraz ob-
sługi i konserwacji sieci kana-
lizacyjnej. Zarówno od strony 
Świdnicy, jak i Pieszyc na ob-

wodnicę wjedziemy rondem. 
Wiadukt nad ul. Brzegową, 
rzeką Piławą oraz ulicą No-
wowiejską będzie miał dłu-
gość 115 metrów, wiadukt  
nad torami 57 metrów. 

Rozpoczyna się pierwszy etap budowy obwodnicy 
Dzierżoniowa. W Urzędzie Marszałkowskim  

podpisano umowę z jej wykonawcą.

Obwodnica staje się faktem 
Inwestycje zmieniają Dzierżoniów

- Najważniejsze zada-
nia obejmują modernizację  
i budowę nowych sieci sa-
nitarnych i wodociągowych  
w Dzierżoniowie, Pieszycach 
i Bielawie oraz częściową 
budowę  odcinka wodocią-
gu tranzytowego Lubachów-
-Pieszyce-Dzierżoniów-
-Bielawa – mówi prezes 
spółki Wodociągi i Kanalizacja  
Andrzej Bronowicki, który  
odpowiadał za przygotowa-
nie wniosku i całego procesu 
inwestycyjnego.

Jak duże jest to zadanie 

świadczy m.in. fakt, że sama 
dokumentacja technicz-
na kosztowała ponad milion 
złotych. - Na jej wykonanie 
również zdobyliśmy unijne 
pieniądze. Aż 85% dofinan-
sowania. Prace związane  
z przygotowaniem samego 
wniosku trwały ponad 2 lata 
– zaznacza prezes WIK-u. 
Wartość całej inwestycji to  
53 644 341,01 zł brutto, war-
tość netto projektu to po-
nad 44 020 796 zł. Poziom 
dofinansowanie do warto-
ści netto to 63,75% kosztów 

kwalifikowanych czyli ponad  
27 186 858 zł. Ogłosze-
nie pierwszych prze-
targów na wykonanie 
robót budowlanych plano-
wane jest na koniec września. 
- To inwestycja w nasze 
zdrowie, bezpieczeństwo  

i środowisko, a także świet-
ny przykład współpracy sa-
morządów. Poszczególne 
zadania są niezwykle ważne  
dla każdego z miast, ale także 
dla całej ziemi dzierżoniow-
skiej – mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski.

Ponad 27 milionów zł zdobył dzierżoniowski WIK na 
kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, 

które zostaną zrealizowane na terenie naszego powi-
atu. Co zmieni drugi etap jednej z największych tego 
typu inwestycji na Dolnym Śląsku?

Inwestycja w zdrowie bezpieczeństwo i środowisko
Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego  
– etap II” zostaną zrealizowane następujące inwestycje:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie obejmująca ul. Kamienną  

i teren przy ul. Świdnickiej (w kierunku Świdnicy za Tesco).
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dzierżoniowa i Bielawy (wymiana istniejących sieci) obejmująca:  

ul. Wysoką i osiedle Włókniarzy w Bielawie, ul. Nowowiejską/Krasickiego w Dzierżoniowie oraz teren po byłych  
zakładach DEFKA w Dzierżoniowie.
Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie.
Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o.  

w Dzierżoniowie.
Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa.
Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach.
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Prowadzone przez spe-
cjalistów zajęcia mają na 
celu dążenie do uzyskania 
prawidłowej postawy po-
przez likwidację powstałych 
napięć i zaburzeń równowa-
gi mięśniowo-powięziowej.  
W ich trakcie wykorzysty-
wany jest różnego rodzaju 
sprzęt i specjalistyczne me-
tody (m. in. FITS, PNF i Pila-
tes). Dodatkowym elemen-

tem zajęć, które potrwają 
do grudnia, są konsultacje 
dla rodziców. Koszt uczest-
nictwa dziecka wynosi 50 zł 
brutto. Centrum Rehabili-
tacyjne „Piątka” czynne jest  
w godzinach popołudnio-
wych. Każde dziecko ma za-
pewnione 20 godzin zajęć (2 
razy w tygodniu, po 1 godzi-
nie). Kwalifikacje uczniów do 
grup dyspanseryjnych odby-

wają się na podstawie posia-
danych badań oraz wskazań 
lekarza. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy 

sekretariatu Szkoły Podsta-
wowej nr 5, tel.: 74 83134 36. 
Można je też znaleźć można 
na stronie internetowej.

Centrum Rehabilitacji „Piątka” rozpoczęło  
kolejny cykl zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

Korzystają z nich młodzi mieszkańcy  
Dzierżoniowa borykający się z wadami postawy. 

Jak zadbać o kręgosłup dziecka?
Zdrowie

Książki o wartości 30 tys. 
zł trafiły do Szkoły Podsta-
wowej nr 6 i Gimnazjum 
nr 1. 24 tys. zł na ich kup-
no Dzierżoniów pozyskał 

z „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”.    
Nowe książki kupią szko-

ły. Nie będą to lektury szkol-

ne, ale pozycje wydawnicze, 

które w dużej części wskażą 

sami uczniowie. Celem rządo-

wego programu jest poprawa 

stanu czytelnictwa w Polsce, 

wzmacnianie roli bibliotek 

publicznych, szkolnych i pe-

dagogicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego 

stanowiących centrum dostę-

pu do kultury i wiedzy. 

Nowości wydawnicze w szkołach
Edukacja

Celem programu jest 
przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa uczniów, 
zarówno w szkole, jak i poza 
nią. W poprzednich latach 
program był już realizowany 
w trzech dzierżoniowskich 
szkołach. W tym roku na 16 
dofinansowanych placówek 
w województwie aż trzy są  
z Dzierżoniowa - dwa gimna-
zja - ZG 3 i G1 - oraz SP 9.

W szkołach zdiagnozo-
wano potrzebę zwiększenia 
liczby zajęć rozwijających 
umiejętności komunikacyjne 

i mediacyjne, mające na celu 
rozwiązywanie konfliktów ró-
wieśniczych, w tym tych po-
wodowanych uprzedzeniami 
i stereotypami oraz potrzebę 
szybkiej reakcji na wszelkie-
go rodzaju agresję i przemoc 
występujące w szkole oraz 
promowanie sposobów ra-
dzenia sobie z nimi. 

Uczniowie powinni uświa-
damiać sobie zagrożenia 
związane z cyberprzemocą 
i dopalaczami, wiedzieć, jak 
być asertywnym, jak wzmac-
niać poczucie własnej war-

tości i jak włączać się w pro-
społeczne akcje i inicjatywy. 
A rodzice i nauczyciele – jak 
postępować w przypadkach, 
gdy z dzieckiem dzieje się coś 
niepokojącego. 

Dlatego właśnie w po-
szczególnych placówkach  
w nadchodzącym roku szkol-
nym przeprowadzane będą 
różnego rodzaju zajęcia, 
które wpłyną na poprawę  
bezpieczeństwa, zachowania  

i wyników w nauce młodych 
dzierżoniowian, a także na 
zwiększenie kompetencji na-
uczycieli i rodziców. Dzięki 
nim wychowankowie dzier-
żoniowskich szkoł będą le-
piej przygotowywani do po-
dejmowania działań w życiu 
dorosłym, rozpoznawania 
istotnych wartości moralnych 
i pełnienia odpowiedzialnych 
ról społecznych we współ-
czesnym świecie.

Zajęcia integracyjne, lekcje i spektakle  
profilaktyczno-edukacyjne, spotkania  

z przedstawicielami organizacji i instytucji  
zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,  
akcje charytatywne i debaty uczniowskie,  
a także warsztaty dla nauczycieli i rodziców 
– to wszystko będzie realizowane w trzech 
dzierżoniowskich szkołach w ramach rządowego  
programu Bezpieczna +. Miasto pozyskało  
na ten cel z Dolnośląskiego Urzędu  
Wojewódzkiego ponad 62 tys. zł. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa w szkołach
Edukacja
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Wystartowało w nim czte-
rech kandydatów. Każdy 
przedstawił swoją koncepcję 
funkcjonowania i rozwoju 
DTBS-u. Wyboru najlepsze-
go kandydata dokonała rada 
nadzorcza, która zarekomen-
dowała burmistrzowi właśnie 
pana Lecha Nowaka. 

- Postanowiłem ubiegać się 
o to stanowisko z kilku powo-
dów. Po pierwsze posiadam 
odpowiednie wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe. 
Doskonale znam zagadnie-
nia związane z procesem 
budowlanym - prowadząc w 
przeszłości biuro projektowe 
czynnie uczestniczyłem w 
procesie przygotowania oraz 
realizacji inwestycji, również 

budynków mieszkalnych dla 
TBS-ów – mówi nowy prezes. 

Lech Nowak z wykształ-
cenia jest architektem. Ukoń-
czył też studia podyplomo-
we na kierunku gospodarka 
przestrzenna na Politechnice 
Wrocławskiej. Był architek-
tem Dzierżoniowa, prowa-
dził własne biuro projektowe, 
pracował też w Starostwie 
Powiatowym w Dzierżonio-
wie na stanowisku dyrektora 
Wydziału Urbanistyki, Archi-
tektury i Budownictwa. Przed 
rozpoczęciem pracy w dzier-
żoniowskim TBS-ie był dyrek-
torem Biura Obsługi Urzędu 
w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu, 
w którym zarządzał liczącym 

76 osób zespołem, odpo-
wiadającym za utrzymanie 
obiektów i zapewnienie ob-
sługi administracyjno-infor-
matycznej. 

- Stawiam na dobrą komu-
nikację pomiędzy najemcami 
a zarządem, bo w ten sposób 
najlepiej można realizować 
oczekiwania  mieszkańców. 
Zamierzam też rozszerzyć 
działalność spółki o kwestie 
związane z redukcją tzw. ni-
skiej emisji, z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 

W najbliższych miesiącach 
najbardziej będę skupiony 
na procesie budowy nowych 
mieszkań, które powstaną 
przy ul. Świdnickiej. Dzięki 
istniejącej od niedawna moż-
liwości wykupienia na wła-
sność lokalu TBS-y staną się 
bardziej konkurencyjne na 
rynku nieruchomości. To real-
na szansa na własne mieszka-
nie, szczególnie dla młodych 
rodzin - zapewnia Lech No-
wak.

Od kilku dni Dzierżoniowskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego zarządza Lech 

Nowak. Nowego prezesa wybrano na pięcioletnią 
kadencję, w drodze konkursu przeprowadzonego 
przez radę nadzorczą spółki. 

Zmiany w dzierżoniowskim TBS-ie
Mieszkalnictwo

Od lewej Antoni Zapotoczny - przewodniczący Rady 
Nadzorczej Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, Lech Nowak - prezes DTBS-u, Wiesława 
Krzemińska - członek rady nadzorczej.

Dzierżoniowskie duże 
rodziny korzystają od nie-
dawna z nowych ulg, ofe-
rowanych przez lokalne fir-
my. Do dużego już katalogu 
zniżek dopisujemy tańsze 
porady prawne, usługi fo-

tograficzne i kwiaciarskie 
oraz produkty oferowane 
przez Domino.
38 dzierżoniowskich firm 

handlowo-usługowych ofe-
ruje dziś m. in. tańszy dostęp 
do internetu, materiałów 

szkolnych, mebli, ubrań, ar-
tykułów spożywczych, za-
bawek, ubezpieczeń, sprzętu 
komputerowego i doradztwa. 

Systematyczne korzy-
stanie z oferty parterów 
prowadzonego przez na-

sze miasto programu może 
przynieść oszczędności na-
prawdę odczuwalne w do-
mowych budżetach. Jest też 
kilku przedsiębiorców, którzy 
stworzyli specjalne oferty dla 
dużych rodzin i seniorów. 

Więcej oszczędności w dużych rodzinach
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Nowi partnerzy Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny 

Tadeusz Mizerski Foto-Lab, ul. Wrocławska 29 Dzierżoniów, 
tel. 74 832 05 36, www.efotolab.pl 

•	 10% zniżki przy zakupie zdjęć do dokumentów
•	 15% zniżki na amatorskie usługi fotograficzne

Roman Mizerski 
- Sprzedaż Artykułów Fotograficznych i Przemysłowych, 
ul. Wrocławska 29 Dzierżoniów, tel. 74 832 05 36

•	 5% zniżki przy zakupie towarów handlowych
•	 10% zniżki przy zakupie foto-gadżetów

Adwokat Michał Zajączkowski - Kancelaria Adwokacka, 
ul. Rynek 55 lok. 3 Dzierżoniów, 
tel.: 695 915 005, 74 661 45 82, fax. 74 661 46 83

•	 50 % zniżki na porady prawne

Marek Miętkiewicz 
- Sklep ogólnospożywczy Owoce-Warzywa, ul. Rynek 11a 
Dzierżoniów

•	 5 % zniżki na cały asortyment (od paragonu)

Kwiaciarnia AGNIESZKA, Agnieszka Aksamit AKSA, 
Dzierżoniów, Rynek 35, 
tel. 609 900 726, www.kwiatyagnieszka.pl

•	 10 % zniżki na sprzedaż kwiatów ciętych i doniczkowych
•	 5% zniżki na artykuły dekoracyjne

DOMINO Sp.j. Eugeniusz Świszcz Zofia Świszcz, 
ul. Rzeźnicza 4 Dzierżoniów, tel/fax. 74 832 48 00, 
e-mail: sekretariat@domino.pl, www.domino.pl

•	 10 % zniżki na cały asortyment
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Znasz dzierżoniowskich radnych?
Przybliżamy Państwu sylwetki Radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W tym numerze piszemy o Dorocie 

Pieszczuch i Pawle Kowalskim. Kim są, czym zajmują się w dzierżoniowskim samorządzie i poza nim?

Reprezentanci lokalnej społeczności

Radny Obywatelskie-
go Bloku Samorządowego.  
Pracuje w Komisji Rewi-
zyjnej oraz Komisji Spraw  
Obywatelskich i Porządku 
Publicznego, w której pełni 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego. 

Jest pielęgniarzem - spe-
cjalistą pielęgniarstwa ratun-
kowego oraz fizjoterapeutą. 
Na co dzień pracuje w pogo-
towiu ratunkowym w Dzier-

żoniowie oraz Przychodni 
Sal-Med (wyjazdowa opieka 
paliatywna), gdzie opieku-
je się pacjentami z chorobą 
nowotworową. Współpra-
cuje również z ośrodkiem 
szkoleniowym w Świdnicy, 
w którym szkoli dolnoślą-
skie pielęgniarki i położne. 
W 2015 r. wyróżniony listem 
pochwalnym Prezesa Za-
rządu Szpitala Powiatowego  
w Dzierżoniowie za sumien-
ną, zaangażowaną i nie-
zwyczajną chęć niesienia 
pomocy pacjentom, oraz  
szkolenia przeprowadzane 
dla pracowników szpitala.
Kontakt: 
tel. kom. 606315845,  
e-mail: radnykowalski@
poczta.onet.pl

Paweł Kowalski Dorota Pieszczuch

Radna Nowoczesnego 
Dzierżoniowa. Mieszkańcy 
osiedla Zielonego, na któ-
rym mieszka od 1979 roku, 
wybrali ją do Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa w 2014 roku. 
Jest przewodniczącą Komi-
sji Edukacji i Spraw Społecz-
nych i członkinią Komisji 
Rozwoju Gospodarczego. 
Na co dzień kieruje Zespołem 
Szkół nr 3 im. Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

w którym uczy także ma-
tematyki. Jest członkinią 
„Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzierżoniowskiego Ekono-
mika”. Edukacja i sprawy spo-
łeczne to obszary, w które 
angażuje się najchętniej. Jest 
również członkinią Towarzy-
stwa Miłośników Dzierżo-
niowa, ponieważ bliskie są jej 
sprawy Dzierżoniowa, w któ-
rym mieszka od 1968 roku. 
Radna Dorota Pieszczuch 
spotyka się z mieszkańcami 
w Kancelarii Rady Miejskiej  
w każdy pierwszy piątek mie-
siąca, w godz. 14.00-15.00 
oraz w terminach uzgod-
nionych wcześniej w Biurze 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Kontakt: 
e-mail: dorota.pieszczuch@
rm.dzierzoniow.pl

Zajęcia z aerobiku odby-
wają się w poniedziałki (godz. 

9.45), środy (12.45) i piątki 
(godz. 19.30). Na wodną gim-

nastykę zapraszamy we wtor-
ki (godz.10.30 i 11.15) oraz  
w piątki (godz. 9.00 i 12.45). 
Mieszkańców chcących ko-
rzystać z basenu indywidual-
nie zachęcamy do zerknięcia 
na grafik dostępny na stronie 

internetowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji W Dzierżonio-
wie. Szczegółowe informa-
cje udzielane są także pod 
numerem telefonu: 74 831  
35 26.

Zachęcamy do udziału w zajęciach aerobiku i gim-
nastyki w wodzie. Z propozycji ośrodka sportu 

można korzystać niezależnie od naszych umiejętności 
pływackich. Warto, bo te zajęcia są świetne dla 
zdrowia i poprawienia kondycji. 

Ćwiczenia na basenie
Propozycja dla aktywnych 

Opakowania wieloma-
teriałowe, jak „kartony” po 
mleku, sokach i napojach po-
winny trafiać do żółtych po-
jemników na plastik, a nie jak 
do tej pory do tych przezna-
czonych na papier. 

Informacje mające na  
o tym przypominać znajdzie-
my niebawem na pojemni-

kach do segregacji. 
Druga ważna zmiana  

dotyczy wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi. Od sierpnia  
w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustale-
nia wysokości opłaty, należy 
składać deklaracje na nowym 

formularzu.  
Sposób uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpada-
mi nie ulega zmianie. Opłaty 
należy wnosić na indywidu-
alny numer konta bankowe-
go (niezmienny dla danego 
właściciela i nieruchomości), 
za okres dwóch miesięcy, 
do 20 dnia drugiego miesią-
ca (do: 20 lutego, 20 kwiet-
nia, 20 czerwca, 20 sierpnia,  
20 października, 20 grudnia). 

W przypadku niewłaściwe-
go świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego 

odpady lub podmiot  prowa-
dzący punkt  selektywnego 
zbierania odpadów komu-
nalnych, właściciel nierucho-
mości może zgłosić powyż-
szy fakt  do  Związku Gmin 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
„ZGPD-7” telefonicznie pod  
numerem tel. 74 831 50 02, 
elektronicznie e-mail: biuro@
zgpd7.pl, pisemnie lub osobi-
ście w Biurze Związku Gmin 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
„ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 
58-200 Dzierżoniów.

Wiemy, jak bardzo nasze codzienne zachowanie 
wpływa na środowisko. Oddzielanie różnych 

materiałów w celu ich ponownego przetworzenia stało 
się już naszym nawykiem. Jeden z nich trzeba wyrobić 
w sobie na nowo. 

Zmiany w sposobie segregacji odpadów
Ekologia
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Ponieważ liczba miejsc 
dla trzylatków w przed-
szkolach publicznych była 
niewystarczająca, urząd 
zakontraktował miejsca  
w placówce niepublicznej. 
Różnice w opłatach pomię-
dzy publiczną a niepubliczną 
opieką pokryje miasto. 

Wyboru placówki doko-
nano w formie konkursu. 
Najlepszą ofertę złożyło Nie-

publiczne Przedszkole Pro-
mujące Zdrowie nr 6. O wy-
borze zadecydował system 
żywienia i dodatkowych zajęć 
dla maluchów. 

Po zakończeniu rekruta-
cji do przedszkoli publicz-
nych na liście rezerwowej 
znalazło się 49 osób. Po in-
dywidualnych rozmowach  
z rodzicami większość 
zdecydowała poczekać  

aż zwolni się miejsce. 
Na skorzystanie z ofer-
ty miasta zdecydowa-
li się rodzice dziewięciorga  

2,5- i 3-latków. 
Na podobnej zasadzie 

rozwiązana zostanie kwestia 
opieki żłobkowej. 

Każdy dzierżoniowski trzylatek, którego rodzice 
zapisali do przedszkola, będzie korzystał  

z opieki przedszkolnej na zasadach  
obowiązujących w placówkach publicznych. 

Jest miejsce dla każdego trzylatka
Edukacja

Takie wsparcie miesz-
kańców możliwe jest dzięki 
programowi „Dobry Start”. 
Złożona przez burmistrza  
i przyjęta przez Radę Miej-
ską uchwała określa m. in. 
zasady, na jakich dzierżo-
niowskie rodziny otrzymają 
refundację kosztów ponie-
sionych na zakup np. torni-
strów, plecaków i innych ar-
tykułów szkolnych, ale także 
odzieży i obuwia sporto-
wego, gier (w tym gier edu-
kacyjnych), biletów wstępu   
(w tym także biletów ro-
dzinnych i dla opiekunów 

dziecka) na wydarzenia na-
ukowe, sportowe, kulturalne, 
kupno książek i czasopism  
dziecięcych i literatury spe-
cjalistycznej dla rodziców 
związanej z wychowaniem 
dziecka i instrumentów mu-
zycznych. 

Rodzice sześciolatków 
mają także do wyboru jedną 
z sekcji amatorskiego ruchu 
artystycznego w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury, do 
której dziecko może bezpłat-
nie uczęszczać w roku szkol-
nym 2016/2017. Szczegółowe 
informacje w tej sprawie zo-

staną przekazane we wrze-
śniu 2016 r. na zebraniach  
w szkołach. 

Wniosek o refundację po-
niesionych wydatków należy 
złożyć do 15 listopada 2016 
r. w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Miasta w Dzier-
żoniowie lub w Referacie 
Oświaty w Wydziale Infra-

struktury Społecznej, pok. nr 
15, I piętro urzędu (tel. 74 645 
08 52, 74 645 03 98). Wnio-
ski są dostępne w szkołach 
podstawowych oraz w Urzę-
dzie Miasta w Dzierżoniowie. 
Refundacja będzie udzielana  
na zakupy dokonane do koń-
ca października.    

Refundację zakupu artykułów szkolnych do kwoty 
300 zł oraz bezpłatne roczne uczestnictwo 

w jednej z sekcji artystycznej Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury otrzymują rodzice sześciolatków 
rozpoczynających naukę szkolną. 

Dobry start dzierżoniowskich sześciolatków
Edukacja

Lokalny Program Rewi-
talizacji to szczegółowe 
opracowanie, wskazujące 
planowane w najbliższych 
latach działania rewitaliza-
cyjne. 
Jest on niezbędny przy 

staraniu się o unijne pie-
niądze i zawiera informacje  

o potrzebach mieszkańców, 
przedsiębiorców i organiza-
cji pozarządowych oraz listę 
projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych planowa-
nych do 2020 r. Istotną część  
LPR-u stanowią diagno-
zy zjawisk zachodzących  
w Dzierżoniowie w sferze 

społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzen-
no-funkcjonalnej i tech-
nicznej. Jego opracowanie 
poprzedzały warsztaty i kon-
sultacje społeczne z orga-
nizacjami pozarządowymi, 
zarządcami nieruchomości, 
przedstawicielami instytu-

cji, opieki społecznej, poli-
cji, kuratorów, instytucji ak-
tywizujących mieszkańców  
i przedsiębiorców. W pro-
cesie tym aktywnie brali też 
udział dzierżoniowscy radni. 
Na przygotowanie tego do-
kumentu miasto pozyskało  
53 tys. zł. 

Poznaj nowy program rewitalizacji Dzierżoniowa
Diagnoza miasta
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Nowy plac zabaw

Nowy plac zabaw przy ul. Klonowej to dziś spokojne miejsce rekreacji, nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi.  
Jest nowoczesny i przyjazny, bo powstawał we współpracy z mieszkańcami os. Zielonego.  

W fotograficznym skrócie

Idea wspólnego spędzenia czasu zrodziła się właśnie podczas konsultacji z mieszkańcami. W trakcie zorganizowanego  
2 września pikniku będzie można było zjeść pyszne ciasta przygotowane przez mieszkańców, posłuchać muzyki i poćwiczyć. 
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Łączymy Pokolenia 2016 

W sobotę 3 września pożegnaliśmy wakacje i lato.  
Festyn Łączymy Pokolenia znów cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

W fotograficznym skrócie

W Alei Bajkowych Gwiazd rozbłysły gwiady Reksia i Minionka.  
Reksia wybrali dzierżoniowscy seniorzy, Minionka najmłodsi mieszkańcy. 
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W pierwszym półroczu  
stowarzyszenie złożyło 5 
wniosków partnerskich na 
kwotę 20.618.595,53 zł.  
Projekty obejmują aż 38 
oddzielnych inwestycji.  
W najbliższych planach 
jest przygotowanie wnio-
sków dotyczących budo-
wy ścieżek rowerowych, 
rewitalizacji i inwestycji  
w odnawialne źródła energii. 
23 czerwca odbyło się zwy-
czajne zgromadzenie ogól-
ne członków stowarzy-

szenia tworzonego przez 
Dzierżoniów, Bielawę, Pie-
szyce, Piławę Górną, Gmi-
nę Dzierżoniów, Niemczę  
i powiat dzierżoniowski.  
W jego trakcie podjęto  
m. in. uchwały  o zatwier-
dzeniu sprawozdań i udzie-
lenia zarządowi absolutorium  
z dotychczasowej działalno-
ści. Wójtowie i burmistrzo-
wie naszych samorządów 
rozmawiali także o koniecz-
ności zmian w komunikacji 
na terenie naszego powiatu.  

Stowarzyszenie „Ziemia 
Dzierżoniowska” powsta-
ło w 2015 roku z inicjaty-
wy burmistrza Dzierżonio-
wa Dariusza Kucharskiego,  
by wspólnie z samorządami 
naszego powiatu realizować 
inwestycje rozwijające nie 
tylko poszczególne miasta, 

ale i cały region. Główne cele 
stowarzyszania to wspie-
ranie samorządów Ziemi 
Dzierżoniowskiej w rozwo-
ju gospodarczym, kulturo-
wym i turystycznym, a tak-
że koordynowanie realizacji  
dużych, strategicznych pro-
jektów. 

Pięć wniosków na kwotę ponad 20 milionów złożyło 
w ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Ziemia 

Dzierżoniowska. Jakie inwestycje chcemy realizować 
w ramach partnerstwa naszych samorządów  
i nad jakimi wnioskami będzie pracować biuro  
stowarzyszenia w najbliższym czasie?

Pracowite półrocze stowarzyszenia
Wspólne starania o unijne pieniądze

Wnioski o unijne dofinansowanie złożone przez Stowa-
rzyszenie Ziemia Dzierżoniowska:

Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przed-
szkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim”. 
Projekt zakłada budowę nowego obiektu przedszkolnego 
w Niemczy oraz rozbudowę przedszkola w Uciechowie.  
Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, 
partnerami: Gmina Niemcza oraz Gmina Dzierżoniów.  
Całkowita wartość projektu: 7 122 397,82 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 6 600 519,36 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 5 610 441,46 zł
(wniosek przeszedł ocenę techniczną oraz formalną. Trwa 
jego ocena merytoryczna). 

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użytecz-
ności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” 
Projekt zakłada termomodernizację 12 budynków uży-
teczności publicznej z terenu 5 gmin Powiatu Dzierżo-
niowskiego. Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzier-
żoniowska”. Partnerzy: gmina Dzierżoniów, gmina Miejska 
Dzierżoniów, gmina Bielawa, gmina Niemcza oraz gmina 
Pieszyce. 
Całkowita wartość projektu: 11 895 610,84 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 11 569 887,49 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 9 276 021,42 zł
(trwa ocena techniczna wniosku).

„Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość” - rozwój 
infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w powiecie dzierżoniowskim poprzez adaptację  
i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych  
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
Projekt ma na celu wyposażanie i adaptację 21 pracowni 
przyrodniczych i/lub cyfrowych w 15 szkołach podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 

Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. 
Partnerzy: powiat dzierżoniowski, gmina Łagiewniki, gmina 
miejska Dzierżoniów, gmina Bielawa, gmina Niemcza oraz 
gmina Piława Górna.
Całkowita wartość projektu: 2 827 669,82 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 2 827 669,82 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 2 403 519,35 zł
(wniosek przeszedł ocenę techniczną, trwa ocena formal-
na). 

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez roz-
wój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu po-
wiatu dzierżoniowskiego” 
Projekt zakłada wyposażanie i adaptację 7 pracowni przy-
rodniczych i cyfrowych w 3 szkołach ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 
Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. 
Partnerzy: Powiat dzierżoniowski. 
Całkowita wartość projektu: 1 025 206,57 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 025 206,57 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 871 425,59 zł
(trwa ocena formalna wniosku). 

„Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wy-
posażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z te-
renu powiatu dzierżoniowskiego” 
Projekt zakłada adaptację i rozbudowę pomieszczeń w 4 
szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dzierżo-
niowskiego na potrzeby utworzenia 13 pracowni i warszta-
tów zawodowych oraz ich wyposażenia w specjalistyczny 
sprzęt.  
Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”. 
Partnerzy: Powiat dzierżoniowski. 
Całkowita wartość projektu: 2 890 809,05 zł.
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 2 890 809,05 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 2 457 187,71 zł
(trwa ocena techniczna wniosku). 
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O możliwościach i warun-
kach otrzymania wsparcia 
miasto rozmawiało z przed-
stawicielami DBU (Urlich 
Schaaf i Wiesława Dyki).  
W spotkaniu brał także udział 
Karl Heinz Bittner – dawny 
mieszkaniec Dzierżoniowa, 
dzięki pomocy którego z DBU 
udało się pozyskać pienią-
dze na prace restauratorskie  
i konserwatorskie elewacji ko-
ścioła pw. św. Jerzego. 

- Zaprezentowaliśmy kon-
cepcję zagospodarowania 
terenów przy murach obron-
nych, ale w rozmowach  
z przedstawicielami funda-
cji skupialiśmy się na kwestii 
zabezpieczenia i konserwacji 

samych murów. Ustaliliśmy 
także, że pierwszym krokiem 
będzie wspólne wykonanie 
szczegółowej ekspertyzy – 
mówi zastępca burmistrza 
Dzierżoniowa Albert Blacharz. 

DBU to niemiecka funda-
cja wspierająca kreatywność 
małych i średnich przed-
siębiorstw w poszukiwaniu 
praktycznych rozwiązań pro-
blemów ochrony środowi-
ska i zachęcająca do realiza-
cji ekologicznych innowacji. 
DBU promuje zapobiegaw-
czą i zintegrowaną ochro-
nę środowiska, dotuje to, co 
chroni środowisko naturalne  

w sposób bezpośredni  
i praktyczny. Ponadto wspie-
ra wymianę wiedzy o śro-
dowisku pomiędzy nauką, 
gospodarką oraz innymi  
publicznymi i prywatnymi 
instytucjami. Jednym z ele-
mentów działalności fundacji  
jest także wpieranie dzia-
łań polegających na zabez-
pieczaniu i restaurowaniu  
zabytków. 

Współpraca Dzierżoniowa z niemiecką fundacją 
DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)  

może zaowocować zdobyciem zewnętrznych  
środków na konserwację jednego z naszych 
najważniejszych zabytków. 

Wspólna rewitalizacja z DBU?
Mury obronne

Dzierżoniów stara się o dotację na rewitalizację murów obronnych

- Myślę, że ta decyzja jest 
satysfakcjonująca dla zde-
cydowanej większości osób 
mieszkających w tej części 
Dzierżoniowa. Umówiliśmy 
się z mieszkańcami na wpro-
wadzenie zmian ułatwia-
jących ruch samochodów  
i poprawiających bezpie-

czeństwo. Zgłoszone uwagi  
i opinie zostaną uwzględ-
nione przy przebudowie  
ul. Szkolnej i 11 Listopada  
(odcinek od ul. Szkolnej,  
do ul. Kościuszki). Raz  
jeszcze dziękuję za udział 
mieszkańców w konsul-
tacjach – mówi burmistrz 

Dzierżoniowa Dariusz Ku-
charski.

Sygnalizowane przez bur-
mistrza zmiany dotyczą m.in. 

wyznaczania specjalnych 
miejsc ułatwiających mijanie 
aut na ul. Szkolnej i 11 Listo-
pada. 

Organizacja ruchu na ul. 11 Listopada, Szkolnej, 
Słowackiego, Grota Roweckiego, Lipowej, Brzo-

zowej i Marszałkowskiej pozostanie w obowiązującym 
dziś kształcie. Taką decyzję podjął burmistrz po prze-
prowadzonych w tej sprawie konsultacjach. 

Reakcja na oczekiwania mieszkańców
Konsultacje z mieszkańcami

Zakończyła się budowa 
ul. Srebrnej w Dzierżo-
niowie. Droga umożliwia 
dojazd do domów jedno-
rodzinnych, znajdujących 
się pomiędzy ul. Akacjową,  
a os. Tęczowym. 
Chodniki, plac manewro-

wy, zjazdy do posesji i drogę  

o długości prawie 200 me-
trów wyłożono kostką be-
tonową. Prace budowla-
ne kosztowały 304 tys. zł.  
Wykonała je w terminie wy-
łoniona w drodze przetargu 
dzierżoniowskie Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe 
„Baza”.   

Nowe drogi na osiedlach
Inwestycje

Konsultacje z mieszkańcami

W kolejnych latach podobne 
prace wykonane zostaną na 

ulicy Rubinowej, Szafirowej i  
Bursztynowej, która połączy 

ul. Akacjową z osiedlem 
Tęczowym.
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Każde przedszkole re-
prezentowane było przez 
10-osobową drużynę. Ze-
społy starły się w konkuren-
cjach, takich jak rzut „oszcze-
pem”, skok w dal, rzut do celu,  
tor przeszkód.

Końcowe zwycięstwo od-
niosło Przedszkole Niepu-
bliczne nr 3. Drugie miejsce 
zajęło Przedszkole Niepu-
bliczne nr 4. Na trzeciej po-
zycji rywalizację ukończyło 
Przedszkole Niepubliczne 

nr 5. Czwarte miejsce za-
jęło natomiast Przedszkole  
Publiczne nr 7. Organizato-
rem imprezy był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dzier-

żoniowie, a finansowana  
ona była z Programu Rozwo-
ju Społecznego Dzierżonio-
wa na lata 2015-2020.

Przedszkole Niepubliczne nr 3, 4 i 5 oraz Przedsz-
kole Publiczne nr 7 rywalizowały w maju w hali 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie podczas 
finału Ligi Lekkoatletycznej Przedszkoli. Uczestnicy 
otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Finał Ligi Lekkoatletycznej Przedszkoli
Sport najmłodszych

Żłobek i Przedszkola 
Liczba dzieci zapisanych 

do żłobka w roku szkol-
nym 2016/2017 wynosi 72.  
W żłobku utworzono 3 gru-
py według podziału wie-
kowego. Sieć przedszkoli  
w Dzierżoniowie składa się  
z trzech przedszkoli publicz-
nych, oddziału przedszkol-
nego w SP 6 oraz z sześciu 
przedszkoli niepublicznych. 
Do przedszkoli uczęszczać 
będzie ogółem 1092 dzieci,  
w tym 14 dzieci niepeł-
nosprawnych. Do oddzia-
łu przedszkolnego w SP 6  
- 25 dzieci. Do przedszkoli 
publicznych i oddziału przed-
szkolnego w SP 6  uczęszczać 
będzie 523 przedszkolaków. 
Do przedszkoli niepublicz-
nych 569.     

Szkoły podstawowe 
i gimnazja

Sieć szkół podstawowych 
składa się z czterech szkół 
prowadzonych przez Dzier-
żoniów i jednej szkoły pod-
stawowej prowadzonej przez 
Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (w Zespo-
le Szkół Sióstr Salezjanek).  
Do szkół podstawowych 
uczęszczać będzie 1736 

uczniów. W Dzierżoniowie 
są dwa gimnazja prowadzo-
ne przez miasto i gimna-
zjum prowadzonego przez 
Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (w ZSSS).  
1 września naukę rozpocz-
nie 941 gimnazjalistów  
(w tym 90 uczniów z ZSSS). 
Progi szkół podstawowych 
przekroczy 111 uczniów 
klasy pierwszej (w tym  
56 dzieci sześcioletnich).  
Do szkół gimnazjalnych 
uczęszczać będzie przekro-
czy 327 uczniów klasy pierw-
szej.

Darmowe podręczniki
Oprócz uczniów klas I, 

II, IV szkół podstawowych 
oraz klas I gimnazjów, także 
uczniowie klas III, V szko-
ły podstawowej i II gimna-
zjów bez względu na dochód  
w rodzinie. Uczniowie klas I , II 
i III szkół podstawowych będą 
się uczyć z podręczników 
przygotowanych na zlecenie 
MEN: „Naszego elementarza” 
i „Naszej szkoły”. Do klas IV, V 
szkoły podstawowej oraz I i II 
gimnazjum wyboru podręcz-
ników dokonają nauczyciele 
z oferty przygotowanej przez 
wydawców.  Z budżetu pań-

stwa uczniowie klas I, II, III , IV 
i V szkół podstawowych oraz 
uczniowie klas I i II gimnazjum 
będą mieli sfinansowane tak-
że ćwiczenia.  Podręczniki  
i materiały edukacyjne, ku-
pione dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów, będą 
gromadzone w bibliotekach 
szkolnych i wypożyczane.  
W przypadku materiałów  
w postaci elektronicznej  
udostępniane uczniom. 
Powinny one służyć przy-
najmniej trzem kolejnym 
rocznikom uczniów po-
szczególnych klas. Materiały 
ćwiczeniowe będą uczniom 
przekazywane bez obowiąz-
ku zwrotu. W kolejnym roku 
szkolnym wszyscy uczniowie 
szkoły podstawowej i gim-
nazjum  otrzymają darmowe 
podręczniki. 

„Wyprawka szkolna”  
w 2016 r. 

To rządowy program po-
mocy skierowany do uczniów 
niepełnosprawnych. Dofi-
nansowanie zakupu pod-
ręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym do kształ-
cenia specjalnego lub pod-

ręczników do kształcenia  
w zawodach, dopuszczo-
nych do użytku szkolnego 
udzielane jest uczniom sła-
bowidzącym, niesłyszącym, 
słabosłyszącym, z niepeł-
nosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim, umiarko-
wanym lub znacznym, z nie-
pełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z autyzmem, 
w tym z zespołem Asperge-
ra oraz z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi. Wyso-
kość pomocy finansowej dla 
uczniów w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników 
wynosi od 175 do 770 zł. 

Stypendia socjalne
To pomoc materialna przy-

sługująca uczniom, którzy są 
mieszkańcami Dzierżoniowa 
i znajdują się w trudnej sy-
tuacji materialnej. Wysokość 
comiesięcznego stypendium 
uzależniona jest od docho-
du na osobę w rodzinie.  
Z tej formy pomocy sko-
rzysta około 300 uczniów. 
Na wypłatę tych świadczeń 
dzierżoniowski urząd zdobył  
60 tys. zł  dotacji celowej 
Urzędu Wojewódzkiego.

Dzierżoniowscy uczniowie wrócili 1 września  
do szkół. Co w nich zastali, na jakie wsparcie 

mogą liczyć młodzi mieszkańcy i jak długo trzeba 
czekać do najbliższej przerwy w nauce? Tutaj  
znajdziecie odpowiedzi i najważniejsze informacje. 

Co zmienia się w szkołach?
Nowy rok szkolny
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Paweł Juraszek – wy-
chowanek Andrzeja Wojtala  
– do olimpijskiego startu  
przygotowywał się pod  
okiem trenera właśnie  
w Dzierżoniowie. Ma już  
na swoim koncie sporo  
sukcesów, a przed sobą 

najlepszy czas w karierze.  
11 sierpnia wystartował  
na dystansie 50 m sty-
lem dowolnym i odpadł  
w eliminacjach. 

Gratulujemy jednak sa-
mego udziału w olimpiadzie  
i wierzymy, że jeszcze nie 

raz będziemy mogli się cie-
szyć z sukcesów naszego  

wyjątkowego zawodnika. 

Paweł Juraszek – pierwszy w historii Dzierżoniowa 
olimpijczyk – odebrał podczas sierpniowej sesji 

gratulacje za zakwalifikowanie się i start w XXXI Let-
nich Igrzyskach Olimpijskich w RIO oraz zdobycie 
medalu podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Polski.

Nasz olimpijczyk 
Sport

Paweł Juraszek  
– wychowanek  

trenera Andrzeja 
Wojtala został 

pierwszym  
w historii  

Dzierżoniowa 
Olimpijczykiem.

- Fundusz do tej pory  
skupiał się na wspieraniu 
działających firm i pomocy 
w rozpoczynaniu działalno-
ści głównie poprzez udzie-
lanie poręczeń kredytowych. 
Obecnie staramy się podej-
mować także dodatkowe 
działania wspierające powsta-
wanie nowych firm i tworze-
nie miejsc pracy na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego. 
W ten sposób staramy się 

wpływać na rozwój przed-
siębiorczości - mówi prezes 
FPKPD Dorota Sało.   

Podczas walnego zgro-
madzenia wspólników, które 
odbyło się 9 czerwca zapa-
dło kilka bardzo ważnych 
decyzji. Trzy samorządy - 
Dzierżoniów, Bielawa i Gmi-
na Dzierżoniów zwiększy-
ły swoje udziały w spółce, 
tworzonej także przez Piławę 
Górną, Łagiewniki i Fundusz  

Regionu Wałbrzyskiego. Ka-
pitał zakładowy spółki wynosi 
dziś prawie 1,5 mln zł. 

 - Zachęcam podmioty 
gospodarcze ziemi dzierżo-
niowskiej do poznania ofer-
ty FPKPD. To jedna instytucji, 
która rzeczywiście wpływa 
na rozwój i promocję przed-
siębiorczości - mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 

Kucharski, który poprowadził 
zgromadzenie wspólników. 

W jego trakcie przyjęto 
m.in. sprawozdania z ubie-
głorocznej działalności spół-
ki, omówiono tegoroczne 
działania i wprowadzono  
do umowy spółki zmiany 
umożliwiające rozszerzenie 
działalności.

Rozszerza się zakres działalności Funduszu  
Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości  
będzie mogła także poręczać dotacje dla osób 
planujących rozpocząć działalność gospodarczą  
i starających się o unijne pieniądze, w tym także  
dotacje udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Dzierżoniowie. Dla wielu, szczególnie osób 
planujących rozpocząć działalność i małych 
przedsiębiorstw, może to być sporym ułatwieniem. 

Nie tylko poręczą kredyty
Biznes

40 młodych mieszkań-
ców pomagało w pracach 
porządkowych na terenie 
ośrodka sportu i stadionu 
miejskiego. Było to moż-
liwe dzięki finansowanej 
przez miasto akcji „Waka-
cje na trzeźwo”.
- Młodzież przez całe lato 

wykonywała prace porządko-
we, konserwacyjne i pomoc-
nicze na obiektach OSiR-u  

i stadionu. Prace prowadzono 
pod okiem wychowawców 
Młodzieżowego Centrum Ka-
riery OHP, a dzięki środkom  
z Miejskiego Programu z Za-
kresu Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii młodzi mieszkań-
cy otrzymali wynagrodzenie 
– mówi zastępca burmistrza 
Albert Blacharz.

Pracują w wakacje i upiększają Dzierżoniów
Profilaktyka



14

www.dzierzoniow.pl     

Mogą się o niego ubiegać 
kobiety aktywnie działające 
na terenie Ziemi Dzierżo-
niowskiej. W ramach forum 
przeprowadzony zostanie 
również konkurs na najcie-
kawszą kobiecą torebkę, 
prezentujący pomysłowość  
i osobowość uczestniczek.

Uczestniczkom forum 
szczególnie polecamy wy-

stąpienie Anny Wawrzyniak 
(psycholog, akredytowany 
coach ICF, certyfikowany tre-
ner biznesu, praktyk NLP, wy-
kładowca uczelni wyższych). 
Polecamy również część ar-
tystyczną i wydarzenia towa-
rzyszące, m.in. pokaz mody 
– od S do XXL, metamorfozy 
oraz trzy warsztaty z ciekawą 
tematyką kobiecą - „Brafit-

ting” (krótki przewodnik po 
świecie bielizny), „Mobilna 
kobieta” (top 5 aplikacji dla 
kobiet), „Zdrowie i wygląd jest 
w naszych rękach”.

Patronem IV Forum Ko-
biet Przedsiębiorczych jest 
Stowarzyszenie „Aktywność 
Kobiet”. Zapraszamy 21 paż-

dziernika do Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury. 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydzia-
łu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta w Dzierżo-
niowie, pokój nr 4 (parter),  
tel. 74 645 08 79 lub 74 645 
08 68.

Organizowane od czterech lat forum jest lokalnym 
świętem kobiet, promującym przedsiębiorczość 

oraz rozwój osobisty i zawodowy mieszanek Ziemi 
Dzierżoniowskiej. To również okazja do wyboru i 
przyznania tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza 2016 roku”.  

Forum Kobiet Przedsiębiorczych 2016
Dni Przedsiębiorczości

MCNS Polyurethanes Eu-
rope to koreańsko-japoński 
koncern, znany nam wcze-
śniej jako SKC Europe. - Spo-
tkanie poświęciliśmy na roz-
mowę o planach rozwoju 
związanych z Dzierżonio-
wem. Firma rozważa budowę 
w naszym mieście nowego 
laboratorium i magazynu  
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Dariusz Kucharski. 

Była to także okazja  
do podziękowania za zaan-
gażowanie w życie społecz-
ne naszego miasta. 30 mło-
dych mieszkańców, których 

rodziny są w trudnej sytuacji 
finansowej otrzyma ufun-
dowane przez spółkę MCNS 
Poliuretanes Europe wypraw-
ki szkolne. - Jesteśmy czę-
ścią Dzierżoniowa i czujemy 

się odpowiedzialni za życie  
społeczne miasta, stad na-
sze wsparcie – mówi prezes  
działającej w Dzierżonio-
wie firmy MCNS Dong Hwan  
Yoo. 

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski  
rozmawiał z prezesem MCNS Polyurethanes  

Europe o kolejnych inwestycjach firmy w naszym  
mieście. Spotkanie było także okazją  
do podziękowania za zaangażowanie firmy  
w życie społeczne Dzierżoniowa.

Zachęcanie do inwestowania w Dzierżoniowie
Gospodarka

Wykształcenie 
i nauka ma dla 
Koreańczyków 

szczególnie 
znaczenie, stąd 

właśnie takie 
wsparcie udzielane 

potrzebującym 
tego mieszkańcom. 

Ufundowane przez 
koncern wyprawki 

szkolne trafi  
za pośrednictwem 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej  

do trzydziestu 
młodych 

mieszkańców.

W jego asortymencie znaj-
dą się m.in. płotki przeciw-
śniegowe, pomosty i drabiny 
dachowe. 

CW Lundberg zainwe-
stuje w Dzierżoniowie 5 mln 
zł. Nowa hala produkcyjno-
-magazynowa wraz z częścią 

administracyjno-biurową po-
wstanie w sąsiedztwie firmy 
Pentair.  

W dzierżoniowskiej pod-
strefie działa dziś 17 firm, 
które łącznie zainwestowały  
778 mln zł i zatrudniają po-
nad 2200 osób. Niebawem  
do użytku oddana zostanie 

trzecia już hala produkcyj-
no-magazynowa z zaple-
czem biurowym budowana 
w ramach Dzierżoniowskie-
go Parku Przemysłowego. 
Działalność, w zależności 
od rodzaju produkcji będą  
w niej mogły prowadzić  
nawet cztery firmy. 

Akcesoria dachowe będzie wytwarzać szwedzka 
firma CW Lundberg, która za kilka miesięcy roz-

pocznie produkcję w dzierżoniowskiej podstrefie. 
Nowy inwestor otrzymał już pozwolenie na budowę.

Zapełniamy podstrefę 
Nowy inwestor w Dzierżoniowie
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Od kilku lat miasto w spe-
cjalny sposób wspiera osoby 
rozpoczynające swoją przy-
godę z biznesem. Debiutujące 
firmy mogą zaprezentować 
swoją ofertę za symbolicz-
ną złotówkę i bardzo sobie 
chwalą efekty, jakie daje udział 
prezentacjach. 

W tym roku główną nagro-
dą loterii „SMOK PUBLICZNO-
ŚCI 2016” będzie samochód 

SKODA CITYGO. Kupując los 
można także wygrać jeden  
z czterech rowerów trek-
kingowych. Pamiętajmy, że 
swoje nagrody, często bardzo 
atrakcyjne, oferują też wy-
stawcy.

Dzierżoniowskie Prezenta-
cje to również imprezy towa-
rzyszące, jak np. Turniej Tenisa 
Ziemnego, pokazy organizo-
wane przez dzierżoniowskie 

kluby sportowe, atrakcje  
dla najmłodszych miesz-
kańców i koncerty. W tym 
roku zapraszamy na wy-

stępy Tomasza Lipińskiego  
z zespołem, Róż Europy, 
Sztywnego Palu Azji i grupy 
Varius Manx. 

Dzierżoniowskie Prezentacje Gospodarcze to jedna  
z największych imprez tego typu w regionie.  

W ten sposób Dzierżoniów promuje przedsiębiorczość 
i lokalne firmy. To również okazja do dobrej reklamy, 
bezpośredniego dotarcia do klienta i możliwość 
nawiązania współpracy z innymi firmami. 

Stoiska dla wystawców – skoda dla odwiedzających
Konkurs

•	CENTRUM TMT DZIERŻO-
NIÓW 
KORALIKI SANJI

•	FITNESS CLUB PIĘKNI  
I ZDROWI

•	FOTO-TECHNI-COLOR S.C.
•	CLEVER MEDIA
•	FIRMA REMONTOWO 

BUDOWLANA RYSZARD 
SOCHA

•	CENTRUM AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ

•	MUZEUM KAMIONKI  
REGION SUDETY

•	PRACOWNIA KOSTIUMÓW 
I DEKORACJI

•	FIRMA HANDLOWO-USŁU-
GOWA DRIMNET.PL

•	DZIERŻONIOWSKIE  
TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

•	KOMPUTRONIK
•	ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  

MIASTO KRZYWEJ WIEŻY
•	GMINA MIEJSKA  

DZIERŻONIÓW
•	BOTM. INFO DORADZTWO 

TRANSPORTOWE
•	WSSE INVEST PARK
•	SALONY FRYZJERSKIE  

MICHAŁ MROSZCZAK
•	METROHOSE  

NIERUCHOMOŚCI
•	ANNA CYKOWSKA  

CENTRUM SZKOLNO-BIU-
ROWE „RYZA”

•	AR SYSTEMY GRZEWCZE
•	PPHU PIERNIKI

•	ARTLANDIA
•	FIRMA USŁUGOWO  

HANDLOWA MARLENA 
ADAMCZAK

•	SALON URODY KATARZYNA 
GORYL

•	CENTRO DAWID RODAK
•	SKLEP FRYZJERSKO-KO-

SMETYCZNY FRYZAW
•	LOVE FASHION
•	MINI NAUKOWIEC
•	OPTYK NA ŚWIDNICKIEJ
•	CLP-TECH CENTRUM  

LAKIEROWANIA  
PROSZKOWEGO

•	PODOLMED
•	BOUTIQUE 43
•	RAINBOW  TOURS  

ŚWIDNICA
•	GRYF PRACE ZIEMNE
•	PPHU GREGOR GRZEGORZ 

KRÓLAK
•	STOWARZYSZENIE  

OBYWATELSKI BLOK  
SAMORZĄDOWY

•	PIEROGARNIA MAGDALENA 
JAGIEŁA

•	KOMITET SPOŁECZNY  
„KOMITET OBRONY  
DEMOKRACJI”

•	AGENCJA ARTYTYCZNA 
LASLO

•	OGRZEWAJ PELLETAMI
•	MET BUD S.C   E. SOBO-

LEWSKA, K. JAWORSKA
•	DZIERŻONIOWSKI  

UNIWERSYTET III WIEKU
•	PALARNIA KAWY EL-KAWA
•	MYJNIADZIERZONIOW.PL

Wystawcy XXII Dzierżoniowskich Prezentacji

Miasto Dzierżoniów,  
Fundusz Poręczeń Kre-
dytowych Powiatu Dzier-
żoniowskiego oraz FRW 
Media Group zaprasza-
ją przedsiębiorców Zie-
mi Dzierżoniowskiej do 
udziału w konferencji po-
święconej rozwoju wła-
snego biznesu. 
Wśród prelegentów będą 

przedstawiciele Business 
Centre Club, Dolnośląskiego 
Funduszu Rozwoju  i pro-
fesorowie wrocławskiego 
Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. Celem konferencji jest 
przybliżenie tematyki zarzą-
dzania zmianami w firmie, 
prowadzenia firmy zgodnie 
z przyjętymi wartościami,  
a także pokazanie możli-

wości finansowania rozwo-
ju biznesu dzięki krajowym  
 unijnym instrumentom. Nie 
zabraknie też lokalnych przy-
kładów, pokazujących jak  
z sukcesem rozwinąć biznes, 
jak z małego biznesu uczy-
nić duży i jak wdrażać zmia-
ny prowadzące do rozwoju 
firmy.

Zapraszamy już 10 listo-
pada do Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury. Bezpłatna 
konferencja organizowana 
jest w ramach Dni Przed-
siębiorczości. Liczba miejsc  
jest  ograniczona. Zapisy 
prowadzone są przez stro-
nie www.fpkpd.pl. Szczegó-
łowe informacje udzielane 
są pod numerem telefonu  
74 645 04 31.

Twój biznes – od małego 
do wielkiego

Dni Przedsiębiorczości
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www.dzierzoniow.pl     


