
Sylwester Chęciński 
(ur. 21 maja 1930 
w Suścu k. Toma-
szowa Lubelskiego) 
– polski scenarzysta 
i reżyser filmowy. W 
1950 r. ukończył Li-
ceum Ogólnokształ-
cące w Dzierżonio-
wie, a w 1956 r. 
- Wydziału Reżyserii 
łódzkiej PWSF. Najbardziej znany jest z trylo-
gii „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj 
albo rzuć”. 
Pierwszy film „Historię żółtej ciżemki” wyre-
żyserował w 1961 r. W latach 1976-1980 
był zastępcą kierownika artystycznego ze-
społu filmowego „Iluzjon”, a w latach 1988-
1991 zastępcą kierownika artystycznego 
zespołu filmowego „Kadr”. Zagrał w jednym 
filmie – „Baśń o ludziach stąd” z 2003 r.. 
Sylwester Chęciński jest Honorowym Obywa-
telem Dzierżoniowa od 31 maja 2008 r.

Urząd Miasta w 
Dzierżoniowie w 

okresie od 1 do 31 
marca przeprowadził 
Badanie Satysfakcji 
Klientów Biura Obsługi 
Klienta i innych 
wydziałów urzędu. W 
badaniu wzięło udział 
336 klientów.  

Celem głównym ankie-
ty było zbadanie poziomu 
ogólnej satysfakcji klientów 
z jakości usług świadczo-
nych przez urząd, a także 
uzyskanie opinii na temat 
stopnia zadowolenia w po-
szczególnych obszarach 
takich jak: uprzejmość, 
fachowość i kompetencje 
pracowników, czytelność i 
jakość przekazywanych in-
formacji, terminowość oraz 
szybkość załatwiania spraw, 
godziny pracy itp. Celem 
pośrednim badania była 
ocena poziomu satysfakcji 
i zmian w poszczególnych 
obszarach w szerszym uję-
ciu – ocena jakości usług na 

przestrzeni poprzednich lat.
Uzyskane wyniki po-

kazują, iż urząd w swoich 
dążeniach do polepszania 
jakości świadczonych usług 
i doskonaleniu jakości ob-
sługi osiąga bardzo dobre 
wyniki. Potwierdzają to tak-
że bezpośrednie opinie wy-
rażane w badaniach przez 
klientów urzędu. Założony 
w projekcie poziom satys-
fakcji klienta na poziomie 
93 % został osiągnięty dużo 
powyżej zakładanego celu, 
bo aż 95 % klientów jest 
bardzo zadowolona lub za-
dowolona. Wyniki badania 
pokazują, że poziom satys-
fakcji klientów już od wielu 
lat utrzymuje się na bardzo 
wysokim poziomie. 

Dziękujemy Państwu za 
udział w badaniu, uzyskane 
wyniki pozwolą na uspraw-
nianie procesu obsługi 
klienta w urzędzie i mamy 
nadzieję, że przyczynią się 
do wzrostu Państwa satys-
fakcji.

Badanie satysfakcji klientów

95% bardzo 
zadowolonych
lub zadowolonych

Jubileuszowa sesja 
połączonych Rad 

Gmin oraz Rady Powiatu 
dzierżoniowskiego 
zorganizowana z okazji 
20-lecia Odrodzonego 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce odbyła się 
28 maja w Kinoteatrze 
„Zbyszek”. Była to 
pierwsza w 20-letniej 
historii naszego regionu 
sesja wszystkich 
rad gmin powiatu 
dzierżoniowskiego. 
Uroczystość rozpoczęła 
się mszą w intencji 
mieszkańców oraz 
naszych „Małych 
Ojczyzn” w kościele pw. 
Maryi Matki Kościoła w 
Dzierżoniowie. 

Obchodzone Święto Samo-
rządu Terytorialnego związa-
ne jest z pierwszymi wolnymi i 
prawdziwie demokratycznymi 
wyborami do samorządu te-
rytorialnego, które odbyły się 
27 maja 1990 roku. Ten dzień 
to: - Spełnienie marzeń człon-
ków Komitetu Obywatelskiego 
Ziemi Dzierżoniowskiej z 1989 
roku, największych wówczas 
rzeczników przemian, że razem 
możemy więcej – powiedział 
rozpoczynając tą doniosłą 
uroczystość Mateusz Cegieł-
ka, przewodniczący Rady Po-
wiatu dzierżoniowskiego. 

Wśród znakomitych go-
ści, którzy zaszczycili swoją 
obecnością sesję jubileuszową 
znaleźli się m. in.: prof. dr hab. 
Jan Iwaszkiewicz, pierwszy 
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego, obecni posłowie 
na Sejm Monika Wielichow-
ska, Anna Zalewska i Tomasz 
Smolarz, a ponadto Marek 
Łapiński obecny marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, 
przewodniczący i burmistrzo-
wie poszczególnych gmin, któ-
rzy pełnili te funkcje od 1990 
roku. Byli także przedstawicie-
le szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu dzierżoniowskiego 
traktując tę uroczystość, jako 
prawdziwą lekcję historii. 

Dla uświetnienia sesji za-
proszono również młodych 
muzyków Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia im. 
Wojciecha Kilara w Dzierżo-

niowie, którzy na początku, 
wspólnie z gośćmi, odśpiewali 
hymn państwowy, a następnie 
zaprezentowali krótki recital 
muzyki chopinowskiej. 

Mateusz Cegiełka prowa-
dząc obrady sesji połączonych 
rad w swoim otwierającym 
sesję wystąpieniu krótko przy-
pomniał drogę przygotowań 
do uważanej za najbardziej 
udaną, reformy ustrojowej. 
Bardzo ciekawe były wystąpie-
nia poszczególnych przewod-
niczących rad, którzy z kolei 
wspominali wydarzenia kre-
ujące demokratyczny, suwe-
renny ład w poszczególnych 
gminach. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
Henryk Smolny przypominał 
najważniejsze działania, jakie 
podejmowały poszczególne 
kadencje Rady, na przykład: 
wyrażenie zgody na utwo-
rzenie Wałbrzyskiej Strefy 
Ekonomicznej Podstrefy 
Dzierżoniów, reorganizacja 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, Zarządu Budynków 
Mieszkalnych, spółki Dzier-
żoniowskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego, czy 
budowa pomnika Jana Pawła 
II i wiele innych. Zaznaczył 
również jak dużo odbyło się 
ważnych rocznic i jubileuszy 
w Dzierżoniowie przez minio-
ne 20 lat, w organizacje, któ-
rych zaangażowana była Rada 
Miejska Dzierżoniowa – 750-
lecie lokacji miasta, 60-lecie 
nadania nazwy Dzierżoniów, 
25-lecie Solidarności, 15-lecie 
Odrodzonego Samorządu itd. 
Wystąpienia burmistrzów i 
wójtów poszczególnych gmin 
skoncentrowane były na dniu 
dzisiejszym.

Podczas uroczystej sesji nie 
zapomniano o samorządow-
cach, którzy odeszli. Każdy z 
przewodniczących wspominał 
te osoby odczytując ich na-
zwiska. Henryk Smolny prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa wspominał: 
- Nie ma wśród nas Jana Dula 
i Jana Niedźwieckiego radnych 
I kadencji, Elżbiety Krak–Cho-
romańskiej radnej II kadencji, 
nie ma tutaj z nami również 
Franciszki Czai, kierownicz-
ki kancelarii Rady Miejskiej 

20-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

Najważniejsze jest
dobro regionu i jego 
mieszkańców

Dzierżoniowa, która pracowa-
ła w latach 1991-2006 .

Bardzo interesujące były 
również kolejne dwa wystą-
pienia doktorantki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego Marty 
Masyk pt. „Samorząd teryto-
rialny jako obraz lokalnej de-
mokracji” oraz profesora Jana 
Waszkiewicza pierwszego 
marszałka Województwa Dol-
nośląskiego pt. „20 lat później 
– refleksje o historii samorzą-
du terytorialnego i jego przy-
szłość”. Natomiast podczas 
swojego wystąpienia obecny 
marszałek województwa Ma-
rek Łapiński wręczył wszyst-
kim wójtom i burmistrzom 
pakiety z aktualnymi symbo-
lami dolnośląskimi, życząc 
jednocześnie, aby wszystkie 
decyzje i realizowane przez 
nich projekty wychodziły na-
przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców.

Wiele wypowiedzi zapro-
szonych gości niosło za sobą 
przede wszystkim podzię-
kowania za zaangażowanie i 
odpowiedzialną pracę samo-
rządową oraz życzenia dalsze-
go rozwoju naszych Małych 
Ojczyzn.

Podsumowując ten niezwy-
kły dzień można stwierdzić, 
że samorządowcy Regionu 
Dzierżoniowskiego odpowie-
dzieli na pytanie: Dlaczego od-
rodzenie demokracji regional-
nej było tak ważne dla budowy 
nowych realiów polityczno 
– gospodarczych po przeło-
mowych wydarzeniach 1989 

roku? Odpowiedź jest prosta, 
powtarzając słowa Henryka 
Smolnego przewodniczącego 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa: 
- W demokracji lokalnej, której 
przedstawicielami są radni, a 
także wójtowie i burmistrzowie 
wybierani w wyborach bezpo-
średnich, najważniejszą kwe-
stią jest dobro regionu i jego 
mieszkańców. Powołanie do 
życia samorządów oddało los 
lokalnych społeczności w ręce 
samych mieszkańców. Teraz 
już chyba nikt nie potrafi wy-
obrazić sobie krajobrazu spo-
łecznego bez samorządowych 
struktur, bowiem właśnie na 
szczeblach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich rozwią-
zywane są problemy lokalnych 
społeczności. A im większa 
pomyślność na tych szczeblach, 
tym większy dobrobyt w skali 
ogólnokrajowej. 

Zamykając jubileuszo-
wą sesję Mateusz Cegiełka 
podziękował wszystkim za 
udział i zadeklarował: - Chcę 
nadal ponosić zasadniczą część 
odpowiedzialności za rozwój 
cywilizacyjny naszych Małych 
Ojczyzn, w którego kreowaniu 
coraz liczniej uczestniczą oby-
watele i ich organizacje. 

Jubileuszową sesję połą-
czonych Rad Gmin i Rady 
Powiatu dzierżoniowskiego 
zakończono widowiskiem wo-
kalno – tanecznym Męskiego 
Zespołu Śpiewaczego CORD 
z Piławy Górnej oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca Poloneziaki z 
Bielawy. 

Marszałek województwa Marek Łapiński w trakcie prze-
mówienia. Obok niego przewodniczący rad miast i gmin 
powiatu dzierżoniowskiego
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Organizatorzy XV Konkursu 
PIĘKNO KWIATÓW I ZIELE-

NI WOKÓŁ NAS
zapraszają mieszkańców 
Dzierżoniowa do wzięcia 
udziału w konkursie mają-
cym na celu upiększanie 
naszego miasta. Konkurs 
trwa od 25.05.2010 r. do 
15.07.2010 r.
Zgłoszenia należy skła-
dać lub przesyłać na 
adres: Urząd Miasta w 
Dzierżoniowie, Rynek 1, 
58-200 Dzierżoniów, do 
15.07.2010 r.
Regulamin oraz wszel-
kie informacje na temat 
konkursu można uzyskać 
w Biurze Obsługi Klienta 
w Urzędzie Miasta lub w 
Centrum Informacji Tury-
stycznej.

Na zwycięzców czekają 
nagrody.

Serdecznie zapraszamy !

Regulamin konkursu
„Piękno kwiatów i zieleni 

wokół nas”

1. Do konkursu mogą przy-
stąpić:
• mieszkańcy Dzierżoniowa,
• instytucje, firmy, placówki 
oświatowe, stowarzyszenia 
itp.,
• wspólnoty mieszkanio-
we zgłoszone przez Zarząd 
Wspólnoty,
• trzykrotni nagrodzeni i 
wyróżnieni w konkursie nie 
mogą w nagrodzonych kate-
goriach ponownie brać udzia-
łu przez okres trzech lat.
2. Terminy związane z kon-
kursem określają corocznie 
organizatorzy.
3. Do oceny przyjmuje się  
następujące kategorie:
• okna i balkony,
• ogródki i skwery przy do-
mkach jednorodzinnych,
• ogródki i skwery przy blo-
kach mieszkalnych,
• ogródki i skwery przy pla-
cówkach oświatowych, pawi-
lonach handlowych, usługo-
wych i innych.
4. Komisję konkursową powo-
łuje organizator. W jej skład 

wchodzą przedstawiciele or-
ganizatorów. 
5. Nagrody fundowane są 
przez organizatorów i spon-
sorów.
6. Nagrodzone i wyróżnione 
obiekty zostaną podane do 
publicznej wiadomości. 
7. Podziału nagród dokonuje 
komisja konkursowa.
8. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do przerwania, 
zmiany lub przedłużenia kon-
kursu w razie wystąpienia 
przyczyn od nich niezależ-
nych.
9. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do sfotografo-
wania zgłoszonych miejsc 
oraz podania wyników do 
wiadomości publicznej.
10. Fotografie stają się 
własnością organizatorów i 
nie podlegają zwrotowi.
11. Wnioski i propozycje 
dotyczące konkursu można 
składać w Urzędzie Miast 
- Biuro Obsługi Klienta oraz 
w Centrum Informacji Tury-
stycznej.

Porozumienie, które 
będzie realizowane 

w ramach gminnego 
systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
zostało podpisane 13 
maja w dzierżoniowskim 
Urzędzie Miasta.

Porozumienie podpisali 
przedstawiciele najważniej-
szych instytucji działających 
na terenie Dzierżoniowa: 
burmistrz Dzierżoniowa, 
komendant Komendy Po-
wiatowy Policji w Dzierżo-
niowie, prezes Sądu Rejo-
nowego w Dzierżoniowie, 
komendant Straży Miejskiej 
w Dzierżoniowie, dyrektor 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dzierżoniowie, pre-
zes Centrum Interwencji 
Kryzysowej przy TPD w 
Dzierżoniowie oraz Prezes 
Stowarzyszenia Wspólna 
sprawa – EuroMedica w 
Bielawie. Porozumienie to 

Podpisanie porozumienia

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przedstawiciele najważniejszych instytucji działających na terenie Dzierżoniowa podpisa-
li porozumienie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przede wszystkim ma na 
celu budowanie systemu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie Dzier-
żoniowa poprzez współ-
pracę jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji 
pozarządowych oraz orga-
nów administracji rządowej 
i wymiaru sprawiedliwości. 
Głównym inicjatorem pod-
pisania porozumienia oraz 

wprowadzenia działań za-
pobiegających przemocy w 
rodzinie był komendant Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie podinspek-
tor Marek Mitraszewski. 

Dzierżoniów z 
sukcesem zakończył 

pierwszą Akademię 
Orlika i ponownie 
wyszukuje i szkoli 
talenty piłkarskie, 
wśród najmłodszych 
mieszkańców. 

Akademię Orlika rozpo-
częło w ubiegłym roku pilo-
tażowo zalewie kilka polskich 
miast. Z ich doświadczeń 
korzystają kolejne samo-
rządy, które wybudowały 
nowoczesne boiska. Dziś w 

Dzierżoniowie funkcjonuje 
już „Nieamatorska Liga Orli-
ka”. W zainaugurowanych w 
kwietniu rozgrywkach udział 
bierze jedenaście zespołów. 
Wyniki ligi śledzić można 
na stronie www.orlik2012.
blogspot.com, choć polecamy 
obejrzeć mecze najmłodszych 
piłkarzy. „Nieamatorską Ligą 
Orlika”, której rozgrywki na 
stałe wpisały się w kalendarz 
dzierżoniowskich imprez 
sportowych, opiekuje się za-
trudniony przez miasto ani-
mator sportu. 

Dzierżoniów miasto sportu

Akademia 
Orlika 2.0

Dzierżoniowskie Orliki rocznika 2010 zajęły drugie miej-
sce na rozgrywanym w Krakowie turnieju Galeo Cup

Promocja miasta

Dzierżoniów z tytułem sportowej gminy
Dzierżoniów znalazł 

się w gronie 
kilkudziesięciu 
samorządów, które 
otrzymały tytuł 
„Sportowa Gmina”. 
Wyróżnienie przyznane 
miastu za inwestycje 
w nowoczesną bazę 
sportową oraz rozwój 
sportu i rekreacji 
odebrał 21 kwietnia 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun i dyrektor 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Robert Gulka. 

Przyznane po raz pierw-
szy tytuły nadaje Polski 

Klub Infrastruktury Spor-
towej w ramach ogólnopol-
skiego programu promocji 
gmin „Sportowa Polska”. 
Kapituła konkursowa, w 
której znaleźli się m.in. 
członkini Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego, trzykrotna 
rekordzistka świata w biegach 
płotkarskich Grażyna Rab-
sztyn i dziennikarz telewi-
zyjny, komentator sportowy 
Krzysztof Miklas oceniała 
m.in.: stan bazy sportowej, 
nakłady na infrastrukturę, 
wysokość środków prze-
znaczanych na sport czy 
popularyzowanie aktyw- nego wypoczynku wśród mieszkańców.

II Edycja Pucharu 
Polski BMX odbyła 

się 16 maja na torze 
przy ulicy Sikorskiego 
w Dzierżoniowie. 
Zawodnicy zostali 
podzieleni na sześć 
kategorii: elita, junior, 
junior młodszy, młodzik, 
kobiety open oraz 
dzieci. 

Uczestnicy mogli zapo-
znać się z trasą, następnie 
każdy z zawodników miał 
indywidualny start na czas. 
W zależności od uzyskanego 
czasu zostali podzieleni na 
grupy, w których rywalizo-

wali o medale. Poza indywi-
dualnymi startami uczestni-
cy zdobywali również punkty 
dla swoich drużyn. Impreza 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkań-
ców Dzierżoniowa, którzy 
mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych 
licznie przybyli na tor, aby 
dopingować uczestników. 
Zwyciężyła drużyna Aquila 
Lotto z Wadowic. Drużyna 
z Dzierżoniowa zajęła trze-
cie miejsce. Na zwycięzców 
czekały pamiątkowe pucha-
ry, medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

Puchar Polski BMX

Dzierżoniowianie 
na podium

II Edycja Pucharu Polski BMX Zwyciężyła drużyna Aquila 
Lotto z Wadowic. Dzierżoniowianie zajęli miejsce trzecie
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W ramach projektu 
„Bliżej siebie we 

wspólnej Europie” 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Współpracy 
Transgranicznej 
Republika Czeska 
- Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 
oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem 
Euroregionu Glacensis 
odbyła się pięciodniowa 

wizyta Czechów 
z partnerskiego 
miasta Lanskroun w 
Dzierżoniowie. 

Uczniowie gościli w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Dzier-
żoniowie w dniach 17 – 22 
maja. Wymiana pomiędzy 
dwoma szkołami odbywa się 
już od 13 lat. W programie 
pobytu przewidzianych było 
wiele atrakcji m.in.: zwiedza-
nie wieży ratuszowej, wejście 
na Ślęże, zwiedzanie Kościoła 
Pokoju, pobyt w Kluczowej 
oraz spacer Traktem Smoka 
w Dzierżoniowie.

Bliżej siebie we wspólnej Europie

Czesi w Dzierżoniowie

Przez pięć dni Czesi z partnerskiego miasta Lanskroun 
gościli w Dzierżoniowie. Program ich pobytu był bardzo 
uatrakcyjniony wycieczkami

20 czerwca odbędzie się 
pierwsza tura wyborów 

prezydenckich.
Po raz pierwszy w historii 

będzie można głosować po-
przez pełnomocnika. By było 
to możliwe, należy spełnić kil-
ka istotnych warunków, wśród 
których najważniejszym jest 
złożenie wniosku o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa. 
Ważne, że wszelkie formalno-
ści mieszkańcy Dzierżoniowa 
mogą załatwić za pośredni-
ctwem osoby, którą zamierzają 
wyznaczyć na pełnomocnika. 
Po złożeniu kompletnego 
wniosku, dostępnego w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich 
(parter, pokój nr 7) lub na stro-
nie www.dzierzoniow.pl w za-
kładce „Wybory Prezydenckie 
2010” dalsze postępowanie 

Wybory prezydenckie 2010

Głosuj przez 
pełnomocnika

prowadzone jest przez Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie. Po-
dobnie jak w poprzednich wy-
borach dzierżoniowski urząd 
zapewni możliwość dowozu 
do lokali wyborczy osobom 
starszym i niepełnosprawnym. 

Burmistrz Dzierżoniowa dziękuje osobom zaangażowa-
nym w realizację ubiegłorocznego budżetu, który w 
znacznym stopniu wspomagany był pieniędzmi pozyska-
nymi z Unii Europejskiej

Rada Miejska udzieliła 
burmistrzowi 

absolutorium za 2009 
rok. 

Podjęcie tej uchwały ozna-
cza prawidłowe wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. 
Przed przystąpieniem do jed-
nego z najważniejszych gło-
sowań w roku radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu i niezbędnymi 
opiniami Komisji Rewizyjnej, 
zajmującej się kontrolą gmin-
nych finansów. Po uzyska-
niu absolutorium burmistrz 
Marek Piorun podziękował 
za ocenę ubiegłorocznej pra-
cy wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do prawidło-

wego zrealizowania budżetu. 
Podczas kwietniowej sesji 
radni przyjęli także uchwały o 
obwodach i okręgach wybor-
czych. Ich wcześniejsze podję-
cie było konieczne ze względu 
na przyspieszone wybory 
prezydenckie oraz tegorocz-
ne wybory samorządowe. Na 
zakończenie obrad radnym 
przedstawiono sprawozdanie 
z realizacji Programu Współ-
pracy z Miastami Partnerski-
mi, Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowy-
mi oraz sprawozdanie z pracy 
burmistrza. Pełna treść podję-
tych uchwał wraz z uzasadnie-
niami dostępna jest na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

57 sesja Rady Miejskiej

„Tak” dla 
absolutorium

Doradztwo 
specjalistów 

od ekologii i taniej 
energii, bazy 
dobrych praktyk i 
ciekawych rozwiązań 
oraz możliwości 
zdobycia unijnego 
dofinansowania na 
zdania wpływające na 
poprawę środowiska 
to główne korzyści 
z przystąpienia 
Dzierżoniowa do 
Porozumienia 
Burmistrzów – nowej 
inicjatywy Komisji 
Europejskiej. 

Podpis pod porozu-
mieniem złożył 4 maja 
burmistrz Dzierżoniowa 
podczas zorganizowanej 
w Brukseli konferencji 
poświęconej zrówno-
ważonej energii. – W 
przystąpieniu do grona 
tych ambitnych miast wi-
dzę szanse zdobycia dla 
Dzierżoniowa kolejnych 
unijnych pieniędzy i prze-
znaczenie ich na zadania 

Dzierżoniów w gronie miast dbających o środowisko

Inwestycje dla 
środowiska

Sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów dobro-
wolnie zobowiązali się do przekroczenia zdefinio-
wanego przez Unię Europejską (UE) celu w postaci 
zmniejszenia emisji CO2 do 2020 r. o co najmniej 
20%. Z uwagi na to Komisja Europejska dostoso-
wuje lub tworzy specjalne mechanizmy finansowe, 
które pomogą władzom lokalnym dotrzymać tego 
zobowiązania. Dzierżoniów obok m.in. Warszawy, 
Krakowa, Ełku jest jednym z dziesięciu polskich 
miast, które przystąpiły do tego porozumienia.

Burmistrz Marek Piorun podpisuje deklarację zobowiązującą miasto do prowadzenia 
zrównoważonej gospodarki energetycznej i umożliwiające pozyskanie dla Dzierżoniowa 
kolejnych unijnych milionów

rozwijające miasto w spo-
sób zapewniający ochronę 
środowiska – mówi bur-
mistrz Marek Piorun. 
Dzierżoniów jest jednym 
z ośmiu miast w Polsce, 

które zdecydowały się do 
składania szczegółowych 
raportów z wdrażania 
planów obniżania emisji 
zanieczyszczeń i wyraziły 
zgodę na ich monitorowa-
nie. – Zakres, w jaki mia-
sto ingeruje w środowisko 
naturalne jest bardzo sze-
roki i obejmuje transport 
publiczny, budownictwo, 
infrastrukturę energetycz-
ną, ale także budownictwo 
gospodarkę gruntami czy 
angażowanie mieszkań-
ców w działania na rzecz 
zrównoważonego zużycia 
energii. Staramy się to po-
kazywać podczas organi-

zowanych w trakcie dzier-
żoniowskich prezentacji 
Dni Inteligentnej Energii 
– mówi inżynier miejski 
Zygmunt Kuc. O wadze, 
jaką instytucje europej-
skie przykładają do po-
rozumienia burmistrzów, 
najlepiej świadczy udział 
w majowej konferencji 
Przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka, przewod-
niczącego Komisji Eu-
ropejskiej José Manuela 
Barroso czy przewodni-
czącego obecnie Unii Eu-
ropejskiej premiera Hi-
szpanii José Zapatero. 
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Prawie 900 osób 
wzięło udział w 

Terenowym Rajdzie 
Amatorów Kolarstwa i 
Turystyki. Największą 
popularnością w tym 
roku cieszyła się 30-
kilometrowa trasa 
rowerowa, którą 
przejechało 320 osób. 

Aż 140 osób wybrało się na 
najdłuższą (25 kilometrów) 
trasę pieszą. Pierwszy raz w 
historii TRAKT-u na pieszą 
wyprawę po Dzierżoniowie 

i okolicach wybrało się 80 
sympatyków Nordic Wal-
king. Po dotarciu na ulo-
kowaną na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji metę 
uczestnicy wzięli udział w 
losowaniu licznych nagród. 
Główna nagroda – rower 
górski – trafił do jedena-
stoletniej Patrycji Skwa-
rek. Już dziś zapraszamy na 
kolejny, dziewiąty Terenowy 
Rajd Amatorów Kolarstwa i 
Turystyki, który odbędzie się 
w przyszłym roku.

Dzierżoniów miasto sportu – TRAKT znów rekordowy

Pojawili się sympatycy Nordic Walking

Największą popularnością podczas tegorocznego TRAKT-u 
cieszyła się 30-kilometrowa trasa rowerowa, którą przeje-
chało 320 osób

Spotkanie Zarządu 
Społecznej Rady 

Przedsiębiorców Ziemi 
Dzierżoniowskiej przy 
burmistrzu Dzierżoniowa 
odbyło się 10 maja. W 
spotkaniu udział wzięli: 
starosta dierżoniowski 
Janusz Guzdek, 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun, 
zastępca burmistrza 
Dzierżoniowa Wanda 
Ostrowska, dyrektor 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Dzierżoniowie 
Agnieszka Walawska 
oraz naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta Danuta 
Minkina. Zarząd 
reprezentowany był przez 
Marka Dymkowskiego, 
Czesława Kitę i 
Mirosława Sochę.

Tematem spotkania był 
wielokrotnie sygnalizowany 
przez przedsiębiorców, prob-
lem związany z procedurą 
rozpatrywania wniosków o 

przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz 
refundację wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pra-
cy dla zatrudnianego bezro-
botnego.  Wprowadzone pod 
koniec zeszłego roku uprosz-
czenia w zasadach przyzna-
wania dotacji niewątpliwie 
usprawniły prace PUP –u,  
jednak w dalszym ciągu duże 
utrudnienia dla przedsiębior-
ców stanowią kilkukrotne 
wezwania do uzupełnienia 
wniosku, brak jednolitej pro-
cedury oceny wniosku oraz 
brak możliwości udzielenia 
upoważnienia do składania 
wyjaśnień czy uzupełnień w 
imieniu wnioskodawcy.

Ostatnia niedogodność nie 
powinna już niepokoić przy-
szłych i obecnych wniosko-
dawców. W trakcie spotkania 
dyrektor Agnieszka Walaw-
ska przekazała bowiem infor-
mację o możliwości udzielania 
pisemnego pełnomocnictwa 
dla biur rachunkowych oraz 

Spotkanie przedsiębiorców z burmistrzem

Kłopoty z wnioskami do PUP-u

osób działających w imieniu 
przedsiębiorcy. Pełnomocni-
ctwo może zostać udzielone 
do składania wyjaśnień i uzu-
pełnień związanych ze złożo-
nym wnioskiem ale także na 
dalszym etapie jego realizacji 
aż do rozliczenia dotacji. 

Ponadto sporym ułatwie-
niem dla osób starających się 
o dofinansowanie z PUP-u, 
jest możliwość zapoznania 
się z wzorcowymi wnioska-
mi, które są zamieszczone na 
stronie internetowej oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Dzierżoniowie. Dodatko-
wo wszyscy zainteresowani 
pozyskaniem środków mogą 
wziąć udział w szkoleniach 
organizowanych co czwartek 
przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Dzierżoniowie. Poprzez 
uczestnictwo w szkoleniu 
można uzyskać wiele cen-
nych wskazówek oraz porad 
odnośnie przygotowywania 
wniosku i kompletowania 
niezbędnych załączników.

Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza 

Dzierżoniowa odbył się 
25 maja w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Dzierżoniowie. W turnieju 
wzięło udział sześć 
przedszkoli miejskich, 
które rywalizowały 
systemem każdy z 
każdym. 

Z kompletem zwycięstw 
na pierwszym miejscu upla-
sowało się Przedszkole nr 5 
w składzie: Dominik Jagiel-
ski, Radosław Piłat, Mateusz 
Kwiecień, Radosław Zalew-
ski, Jakub Turczyński, Alan 
Ekiert, Ewa Falikowska, An-
dżelika Zamorska, Martyna 

Czarnecka i Piotr Skrzypek. 
Na drugim miejscu sklasyfi-
kowane zostało Przedszkole 
nr 6, natomiast na najniż-
szym stopniu podium stanę-
ło Przedszkole nr 1. Brawa 
należą się również kibicom, 
którzy licznie zgromadzili się 
w hali OSiR-u i głośno dopin-
gowali swoje drużyny.

Dla każdego uczestnika 
przewidziano pamiątkowe 
medale oraz słodkie upo-
minki. Najlepsze drużyny 
otrzymały dodatkowo pucha-
ry, które wręczyli dyrektorki 
poszczególnych przedszkoli 
oraz dyrektor Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Dzierżonio-
wie Robert Gulka.

Turniej piłki nożnej

Przedszkolaki walczyły o puchar

Sześć dzierżoniowskich przedszkoli walczyło o puchar 
ufundowany przez burmistrza miasta


