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Już teraz momentami ciężko jeździ się po Dzierżoniowie. 
A najbliższe miesiące również będą się wiązać  

z utrudnieniami w ruchu. To oczywiście efekt licznych 
inwestycji drogowych. Wyjaśniamy, dlaczego tak wiele 
dzieje się w tej dziedzinie równocześnie.

Dlaczego tak dużo 
dzieje się 
jednocześnie?
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Diora na mapie Dzierżoniowa? 
Tak! Jest wiele szlaków, którymi 
można się kierować, zwiedzając  
nasze piękne miasto. W maju  
powstanie kolejny, dzięki któremu 
zarówno mieszkańcy, jak i turyści, 
będą mogli bliżej poznać historię 
dzierżoniowskiej radiofonii.
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Balony, TRAKT, Majówka, 
Dni Dzierżoniowa i Prezenta-
cje Dzierżoniowskie. Maj w na-
szym mieście jest naprawdę in-
tensywny i rozrywkowy! Watro 
przyjrzeć się bogatej ofercie imprez  
– dla każdego!
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2 Do tegorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego, w którym 
to mieszkańcy mogą decydować  
o przeznaczeniu 1 mln zł (w tym 
100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski), wpłynęło 26 propo-
zycji. 18 z nich znalazło się na liście  
do głosowania. Przeczytaj i wybierz 
projekt najbliższy twemu sercu.
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Szanowni Mieszkańcy 
Dzierżoniowa!

11 listopada to data szcze-
gólna w historii naszego 
Narodu. To najważniejsze 
polskie święto narodowe, 
to symbol walki o wolność  
i niepodległość. W tym 
szczególnym czasie, w jubi-
leuszowym roku obchodów 
100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
dumni z naszych przodków 
pamiętajmy o narodowej 
wspólnocie i powinnościach 
wobec naszej Ojczyzny.

W imieniu Rady Miejskiej 
i Burmistrza Dzierżoniowa 

zwracamy się z apelem, aby 
mieszkańcy Dzierżoniowa 
uczcili Święto Niepodległo-
ści, ale także inne święta  
narodowe - poprzez aktyw-
ne uczestnictwo i wywie-
szenie w godnych miejscach 
polskich flag. Niech ten gest 
podkreśli znaczenie świąt  
narodowych, będzie wyra-
zem szacunku dla walczą-
cych o wolną Polskę oraz 
hołdem dla tych wszystkich, 
którym zawdzięczamy wol-
ność i niepodległość.

Apelujemy także do 
wszystkich przedsiębior-
ców działających na terenie  

Dzierżoniowa o włączenie się 
w świąteczny nastrój i wywie-
szenie biało-czerwonych flag 
w miejscu pracy, aby pod-
kreślić poczucie wspólno-
ty i dumy z osiągnięć Polski,  
a także, aby dać wyraz na-
szych uczuć patriotycznych 
względem Ojczyzny.

Wywieszenie flagi to ele-
ment tożsamości i przywią-

zania do tradycji, a widok 
setek flag w oknach naszych 
domów, miejscach pracy  
na zawsze pozostanie w pa-
mięci szczególnie młodych 
mieszkańców Dzierżoniowa.

Bądźmy zatem dumni  
z tego, że jesteśmy Polakami.

Rada Miejska 
Dzierżoniowa

Marcową sesję rozpoczęło przyjęcie przez  
radnych apelu związanego z obchodami  

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Podjęte w poniedziałek uchwały dotyczyły kwestii 
związanych m.in. z finansami, ochroną zwierząt  
i kartą dużej rodziny.

Apel w sprawie 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Radni Dzierżoniowa apelują  
o aktywne uczestnictwo i wywieszenie 
w godnych miejscach polskich flag 
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

To będzie druga kadencja 
Młodzieżowej Rady Miasta 
Dzierżoniowa. 19 marca we 
wszystkich publicznych szko-
łach podstawowych odbyły 
się wybory, które poprzedził 
okres kampanii kandydatów  
na radnych. W poszczegól-
nych okręgach o jeden man-
dat ubiegało się przynajmniej 
dwóch chętnych uczniów. 

Wyniki wyborów do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa II kadencji  
na lata 2018-2020

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Dzierżoniowie:

1.  Krystian Cichostępski  - 70 
głosów

2. Michał Sztuka – 51 głosów
3. Wiktoria Dorużyńska – 41 

głosów
4. Aleksander Maciątek – 27 

głosów
5. Karolina Bukowska – 26 

głosów
6.Stefan Świąć – 18 głosów

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Komisji Edukacji Narodo-

wej w Dzierżoniowie:
1. Nicole Zychla – 130 głosów

2. Piotr Reczek – 70 głosów
3. Natalia Jach – 30 głosów
4. Karina Galińska – 18 gło-

sów
Szkoła Podstawowa nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte 

w Dzierżoniowie: 
1.  Lena Maniak – 58 głosów
2. Martyna Łebek – 46 gło-

sów
3. Karolina Kret  - 37 głosów
4. Aleksandra Tryniszewska – 

33 głosy

5.Kuba Bartczak – 24 głosy
6.Michał Furgała – 24 głosy
7. Milena Zelwis – 20 głosów

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Mikołaja Kopernika 

w Dzierżoniowie: 
1. Hanna Zawiślak – 61 gło-

sów
2. Natasza Olejsiejko  – 44 

głosy
3. Hanna Janiec - 44 głosy
4. Daria Skowrońska – 30 

głosów

Są młodzi, energiczni i  mają głowy pełne pomysłów. 
Nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta 

Dzierżoniowa niebawem zaczną działać. Zanim jednak 
odbędzie się pierwsza w tej kadencji sesja, przedstawi-
amy młodych samorządowców.

Mamy nowych radnych! Zobacz, kto zasiądzie w MRM
Młodzież wszystkich publicznych szkół podstawowych 

wybrała swoich przedstawicieli do rady miasta

Młodzieżowa Rada Miasta 
jest jednym z najważniej-
szych głosów w kwestiach 
związanych z podnoszeniem 
jakości życia młodych ludzi 
w Dzierżoniowie, inicjuje  
i opiniuje pomysły na rozwój 
miasta. 
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Autorem opracowywane-
go od kilkunastu lat rankingu 
jest wywiadownia gospo-
darcza Coface Poland, we-
ryfikująca dane finansowych 
zgłoszonych przedsiębiorstw. 
Projekt realizowany jest przez 
dzienniki ekonomiczne nale-
żące do grupy wydawniczej 
Bonnier. W Polsce ranking 
sporządza dziennik „Puls Biz-
nesu”. 

W każdej edycji bezpłatne-
go rankingu badane są wyniki 
firmy za pełne trzy poprze-
dzające lata. O miejscu firmy 
na liście rankingowej decy-
duje wyrażony w procentach 
przyrost obrotów, osiągnięty 
w ciągu trzech badanych lat.

Gazela Biznesu to tytuł, 
który kojarzy się z prestiżem 
i zarazem świetna rekomen-
dacja mająca niebagatelne 
znaczenie w kontaktach han-
dlowych z dotychczasowy-
mi i nowymi kontrahentami. 
Wyróżnienie odzwierciedla 
dobrą reputację oraz wia-
rygodność przedsiębiorstw, 
które dzięki niezwykle dyna-

micznemu rozwojowi dosko-
nale dają sobie radę nawet 
wśród znacznie większych 
konkurentów. Aby otrzymać 
tytuł, firma musi przez trzy 
lata z rzędu zwiększać obroty 
i osiągać zysk. 

 

Aż tyle firm znalazło się w rankingu najbardziej 
dynamicznych małych i średnich firm na Dolnym 

Śląsku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, 
która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi 
doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie 
większych konkurentów. 

Dziesięć dzierżoniowskich 
Gazel „Pulsu Biznesu”

Budynek komunalny przy 
ul. Zachodniej powstawał 
myślą o dzierżoniowskich 
seniorach i to właśnie starsi 
mieszkańcy stanowią więk-
szość lokatorów, ale swoje 
„m” znaleźli tu także młodzi 
ludzie. 

Koszt budowy 23 miesz-
kań wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi, 
aranżacją i ogrodzeniem te-
renu zamknął się kwotą 1 mln  
960 tys. zł. Dzięki zdobytej 
przez Dzierżoniów dotacji  
z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w budżecie mia-
sta udało się zaoszczędzić  
588 tys. zł. 

Każde z 23 mieszkań wy-
posażone jest we wszystkie 
media, indywidualne ogrze-

wanie i dostęp do internetu. 
Przed budynkiem jest także 
parking na kilkanaście aut. 

Najemcami nowych, 
oszczędnych energetycznie, 
mieszkań są głównie osoby, 
które wcześniej również ko-
rzystały z lokali należących 
do miasta. Jednym z głów-
nych warunków przy roz-
patrywaniu wniosków o ich 
przyznanie była kwestia re-
gularnego opłacania czynszu 
i dbania o dotychczasowe lo-
kum. Wśród nowych najem-
ców są także mieszańcy, któ-
rzy ubiegali się o przyznanie 
lokalu komunalnego.  

Zwolnione mieszkania 
zwiększą pulę lokali, które 
trafią do starających się o nie 
mieszkańców. 

Dobiegają końca przeprowadzki do nowego 
budynku komunalnego wybudowanego  

przez miasto. To kolejna dzierżoniowska  
inwestycja zrealizowana przy udziale  
pozyskanych z zewnątrz pieniędzy. 

Kto zamieszkał 
przy ul. Zachodniej?

Budynek komunalny przy ul. Zachodniej 
powstawał z myślą o dzierżoniowskich seniorach

Stowarzyszanie Ziemia 
Dzierżoniowska powołano  
z inicjatywy burmistrza Dzier-
żoniowa Dariusza Kuchar-
skiego. Tworzą je wszystkie 
samorządy naszego powiatu. 

- Cel był taki, aby wspólnie 
przygotowywać duże unijne 
projekty i w ten sposób sku-
teczniej konkurować z du-
żymi aglomeracjami. Patrząc  
na efekty, jakie to przynio-

sło, odnieśliśmy jako samo-
rządowcy ogromny sukces  
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Dariusz Kucharski.

Kwota 23 milionów wyni-
ka z podpisanych już umów 
o dofinansowanie z Instytu-
cjami Zarządzającymi. Więk-
szość wyszczególnionych 
poniżej projektów zrealizo-
wanych zostanie w tym roku. 

- Naszym zadaniem  

jest głównie opracowywanie  
i składnie wniosków o do-
finansowanie i na tym polu 
współpracujemy oczywiście 
z poszczególnymi urzędami. 
Drugim ważnym zadaniem 
jest prawidłowe rozliczenie 
tych inwestycji – mówi dyrek-
tor biura stowarzyszenia Mar-
cin Pawełek. 

Oprócz zdobytych już 
pieniędzy trwa walka o po-
zyskanie kolejnych milionów  
dla Ziemi Dzierżoniowskiej 
oraz równocześnie trwają 
procedury związane z pod-
pisaniem kolejnych umów  
na nowe inwestycje.  

23 miliony złotych zdobyło w minionym  
roku Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. 

Dzięki temu do naszych samorządów trafiają  
już pieniądze na inwestycje w remonty  
budynków i edukację. Kto i w jakiej wielkości  
skorzysta z tych środków? 

Milionowe korzyści ze współpracy Ile pieniędzy trafi  
do poszczególnych sa-
morządów w ramach 
dotychczasowej dzia-
łalności stowarzysze-
nia?

Dzierżoniów  
– 9.578.586,59 zł  
Gmina Dzierżoniów  
– 4.798.000 zł  
Bielawa  
– 3.330.771,63 zł  
Pieszyce  
– 763.000 zł  
Niemcza  
– 512.064,98 zł  
Piława Górna  
– 242.085,33 zł 
Łagiewniki 
– 152.985,38 zł 

Dzierżoniowscy laure-
aci „Gazel Biznesu”

PHU Remetex  
(remetex.com.pl)

Galwanizer  
(galwanizer.com.pl)

Metalis Polska  
(metalis.fr)

Harris Calorific  
International  
(lincolnelectric.com)

Wodociągi i Kanalizacja 
(wik.dzierzoniow.pl)

PCE Polska (pce.pl)
Domino Polska  

(domino.pl)
Transaco Group  

(transaco.pl)
Przedsiebiorstwo Komu-

nalne (pk-dzierzoniow.pl)
Spółdzielnia Inwalidów 

Elektromet  
(elektromet.com)
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Klub zrzesza ponad pięć-
dziesiąt szkół z całej Polski, 
których patronami są bo-
haterscy obrońcy Wester-
platte. Nadrzędnym celem 
klubu jest, jak głosi jego 
hymn, zachowanie pamię-
ci o tych, „co wrześniowe 
dni na Westerplatte prze-
szli”, a także wymiana do-

świadczeń, podtrzymywanie  
i upowszechnianie tradycji 
oraz rozwój świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kul-
turowej młodzieży. Zgodnie 
ze statutem, szkoły stowarzy-
szone w klubie zbierają się na 
corocznych sympozjach. 

Program tegorocznego 
sympozjum będzie obejmo-

wał różnorodne wydarzenia: 
od bardzo uroczystych i ofi-
cjalnych, po te o charakterze 
rozrywkowym i integracyj-
nym. SP 5, jako organizator 
spotkania nie tylko zaprezen-
tuje swój dorobek, ale także 
przekaże wiedzę na temat 
historii, zabytków, osiągnięć 
mieszkańców oraz piękna 
swojej Małej Ojczyzny.  

Szczegóły dotyczące pro-
gramu znajdują się na stronie 
https://sp5dzierzoniow.edu-
page.org/.

W dniach 22-25 maja 2018 roku Szkoła  
Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Dzierżoniowie będzie organizatorem XXXV Ogól-
nopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte  
pod hasłem „Pamięć o bohaterach naszą siłą i energią”.

Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte
W związku z obchodami 

41. Dni Dzierżoniowa Szkoła 
Podstawowa nr 5 z Oddzia-
łami Integracyjnymi organi-
zuje XI Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Dzierżoniowie 
pod patronatem Burmistrza 
Dariusza Kucharskiego.  
Konkurs będzie przeprowa-
dzony w dwóch kategoriach 
wiekowych: dla uczniów  
klas I-III oraz dla uczniów 
klas IV-VII.

Zakupiono dwie tablice 
interaktywne z projektorami. 
Wykorzystanie interaktyw-
nych pomocy dydaktycz-
nych pozwala na prezen-
towanie treści kształcenia  
w bardziej interesujący spo-
sób, umożliwia  wielozmy-
słowe odbieranie przez  
uczniów treści prezento-
wanych przez nauczyciela.  
Nowoczesny sprzęt poma-
ga dzieciom rozwijać własne 
umiejętności  oraz  przygotu-
je  młodzież do życia w spo-
łeczeństwie informacyjnym. 

W najbliższym czasie 
również w ramach projektu 
„Nowoczesna szkoła - inwe-
stycją w przyszłość - rozwój 

infrastruktury edukacyjnej 
szkół w Powiecie Dzierżo-
niowskim poprzez adaptację 
i wyposażenie pracowni ma-
tematyczno-przyrodniczych 
i informatycznych w sprzęt 
oraz pomoce dydaktyczne” 
powstaną w SP nr 1 czte-
ry nowoczesne pracownie: 
cyfrowa, biologiczno-che-
miczna oraz dwie pracow-
nie matematyczno-cyfrowe. 
Nowoczesne  wyposażenie 
sal dydaktycznych umoż-
liwi naukę metodami ba-
dawczymi i innowacyjny-
mi, co uatrakcyjni zajęcia  
i będzie sprzyjać podnosze-
niu wyników nauczania. 

W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 
na lata 2017-2019 Szkoła Podstawowa nr 1                 

w Dzierżoniowie została wyposażona w interaktywne 
pomoce dydaktyczne. 

Nowoczesna szkoła  
i aktywne tablice

Już od rana na ko-
rytarzach szkoły moż-
na było zobaczyć dzieci  
z dzierżoniowskich przed-
szkoli: Integracyjnego Przed-
szkola Publicznego nr 2, 
Przedszkola Niepublicznego 
„Słoneczna Piątka”, Przed-
szkola Niepublicznego nr 6  
i Przedszkola Publicznego nr 7.  
    Na początek wszyscy obej-
rzeli przedstawienie pt. „Witaj, 
wiosno” przygotowane przez 
uczniów klas pierwszych 
szkoły podstawowej.

Następnie grupy zosta-
ły zaproszone na różne za-
jęcia: „W świecie przyrody”, 
„Zabawy z komputerem”, 
zajęcia kulinarne „Pieczenie  
i dekorowanie ciasteczek”, 
„Gry i zabawy matematyczne  
z wykorzystaniem tabli-
cy multimedialnej”, zajęcia 
„Pierwsza pomoc”, „Gry i za-
bawy z malowaniem” oraz 
„Gry i zabawy ruchowe”. Dzie-
ci między innymi przeprowa-
dzały ciekawe doświadcze-
nia przyrodnicze, poznając 
właściwości wody. Można 
było sprawdzić, jak działa ta-
blica interaktywna poprzez 
gry logiczne polegające na 
dodawaniu i odejmowaniu,  

rozpoznawaniu kształtów, 
kolorów i figur geometrycz-
nych. Przyszli uczniowie 
szkół podstawowych mogli 
poczuć się malarzami, prze-
ćwiczyć w praktyce udzie-
lanie pierwszej pomocy,  
a także wykazać się spo-
strzegawczością i re-
fleksem w zabawie  
z wykorzystaniem programu 
„Matematyczne zoo”. Oprócz 
treningu umysłu dzieciom 
zaproponowano również coś 
dla ciała – gry i zabawy na 
sali gimnastycznej. Wszyst-
kie „lekcje” przyjęte zostały 
z ogromnym entuzjazmem  
i zainteresowaniem.

Wprowadzenie „starszaków” w świat realiów  
szkolnych, czyli Dzień Nauki – tak wyglądało  

spotkanie przedszkolaków ze Szkołą Podstawową 
nr 3. Dla niezwykłych gości przygotowano ciekawe 
ćwiczenia, łamigłówki i doświadczenia naukowe. 

Dzień Nauki  
z przedszkolakami 

Wykorzystanie interaktywnych
pomocy dydaktycznych

pozwala na prezentowanie
treści kształcenia

w bardziej interesujący sposób

Dzień Nauki w SP3 
bardzo podobał się 
przedszkolakom
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Prace na projektem „Dio-
ra-Tesla - polsko-czeska 
historia elektrotechniki” za-
kładającym powstanie w 

Dzierżoniowie „Traktu Radio-
obiorników Diora”, którego 
szlak wyznaczałyby odlewy 
radioodbiorników niegdyś 

produkowanych w Dzierżo-
niowie, trwały od sierpnia  
2017 r. Uroczyste otwarcie 
traktu, który jest ich efektem, 
już 5 maja 2018. Wszyst-
kich, którzy chcieliby wziąć 
udział w tym niezwykłym 
wydarzeniu, zapraszamy  
na godz. 15.00 do dzierżo-
niowskiego rynku. Spotkamy 

się przy wejściu do ratusza 
- tam, gdzie stoi już pierw-
szy odlew - Pionier. Tego 
dnia wspólnie przemierzy-
my „Trakt Radioobiorników 
Diora” odkrywając kolejne  
modele sprzętu produkowa-
nego przed laty w Dzierżonio-
wie, poznając ciekawe historie  
z nimi związane i przenosząc 
się na chwilę do tamtych cza-
sów. 

Podczas otwarcia tej hi-
storycznej trasy będą z nami 
również przedstawiciele part-
nerskiego miasta Lanškro-
un, które wspólnie z Dzier-
żoniowem realizuje projekt.  
W jego ramach w Lanškro-
un również powstanie trasa 
opowiadająca o historii ra-
diofonii, ale związanej z Teslą. 
Obie trasy zostaną naniesione  
na mapy przygotowane spe-
cjalnie na potrzeby projektu. 

Projekt „Diora-Tesla - pol-
sko-czeska historia elektro-
techniki” realizowany jest  
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregio-
nu Glacensis. 

Jest wiele szlaków, którymi można się kierować, 
zwiedzając nasze piękne miasto. W maju pow-

stanie kolejny, dzięki któremu zarówno mieszkańcy, 
jak i turyści, będą mogli bliżej poznać historię 
dzierżoniowskiej radiofonii. 

Diora na mapie Dzierżoniowa

W turnieju rodzinnym 
ekipy składające się z ro-
dzica i dziecka (bez ogra-
niczeń wiekowych) zagrają  
w grę, w której trzeba będzie 
wykazać się podstawową 
wiedzą na temat ZR DIO-
RA. Będą to pytania i proste 
polecenia (puzzle, rebusy 
itp.). Do finału przejdą czte-

ry zespoły, które powalczą  
o główne nagrody. 

Turniej rozegrany zosta-
nie w Dziale Dziecięco-Mło-
dzieżowym. W zależności od 
liczby zgłoszeń turniej bę-
dzie przeprowadzony w kilku 
turach lub jednego dnia. Fi-
nał konkursu planowany jest  
na przełomie maja i czerwca 

podczas Dni Dzierżoniowa. 
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Dziale Dziecię-

co-Młodzieżowym w godzi-
nach pracy biblioteki lub pod 
nr tel.: 74 64 64 645.

W ramach realizowanego w mieście Projektu  
Diora, mającego na celu promocję Dzierżoniowa  

i przypomnienie historii zakładów radiowych,  
biblioteka przygotowała coś specjalnego  
– grę planszową dla rodzin.

Co wiesz o Diorze?
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Szereg działań zaplanowa-
no w ramach realizacji pro-
jektu „Piękno jest wśród nas”. 
Przed uczestnikami m.in. cykl 
warsztatów – metamorfozy, 
w ramach których uczestni-
cy będą mogli wziąć udział  
w zajęciach zwiększających 
samoocenę i poczucie wła-
snej wartości. Będą też warsz-
taty zdrowego odżywiania  
i dbania o wygląd zewnętrz-
ny, joga, basen, warsztaty ar-
tystyczne jak: scrapbooking, 
recykling, zdobienie bombek 
oraz zajęcia florystyczne.  
Do końca roku odbędą się  
też szkolenia dla rodzin oraz 
pracowników instytucji pu-
blicznych z terenu Dzierżo-

niowa, które mają bezpo-
średni kontakt z osobami  
z zaburzeniami psychiczny-
mi. 

Nie zabraknie także pikniku 
z okazji „Dnia Sąsiada” i poka-
zu talentów. W planach jest 
również sesja fotograficzna  
i wydanie kalendarza oraz fo-
toksiążki. 

- Realizacja projektu przy-
czyni się do wzmocnienia po-
czucia własnej wartości osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawnych inte-
lektualnie i zmiany ich wize-
runku oraz ich postrzega-
nia w środowisku lokalnym  
– mówi Agnieszka Petruk-
-Mika, kierownik Środowisko-

wego Domu Samopomocy  
w Dzierżoniowie.

Kwota dofinansowania to 
ponad 48 tysięcy złotych. 
Zajęcia realizowane będą  
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy przy ul. Nowo-
wiejskiej 88 „a”. Rozpoczną 
się już w kwietniu  i potrwają 
do grudnia. 

Projekt jest współfinan-
sowany przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach programu 
„Oparcie społeczne dla osób 
z zaburzeniami psychiczny-
mi. Edycja 2018”.

Stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytu-
acji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi poprzez kompleksowy program aktywiz-
acji społecznej, psychicznej i fizycznej oraz integracja 
tych osób ze środowiskiem – to główne cele projektu, 
który dzięki zdobytym pieniądzom będzie realizował 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie. 

Piękno jest wśród nas – kolejny projekt ŚDS

W ramach projektu odbędą się warsztaty  
ze scrapbookingu, recyclingu i zajęcia florystyczne

Powodów jest kilka.  
W części rodzin polepszy-
ła się sytuacja materialna.  
W nowym okresie świadcze-
niowym wyprowadzono tak-
że kilka zmian dotyczących 
500 plus, jedna z nich doty-
czy rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci. 

- Aby otrzymać świadcze-
nie, muszą oni do wniosku 
dołączyć pochodzący od 
sądu lub zatwierdzony przez 
sąd tytuł wykonawczy usta-
lający alimenty na dziecko 
od drugiego rodzica. Ana-
logiczne regulacje dotyczą 
ustalania prawa do zasiłku 
rodzinnego i jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka. Główne zasa-
dy programu „Rodzina 500 
plus” pozostały bez zmian. 
Wciąż jest to nieopodatko-

wane świadczenie w wyso-
kości 500 zł, wypłacane bez 
kryterium dochodowego  
na drugie i kolejne dziecko  
do 18. roku życia. Kryterium 
dochodowe obowiązują-
ce przy pierwszym dziecku 
wynosi 800 zł lub 1200 zł  
w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego. Zaostrzyły się 
przepisy też przepisy doty-
czące osób, które samotnie 
wychowują dzieci. Przy ubie-
ganiu się o 500 plus osoby 
samotnie wychowujące dzie-
ci muszą mieć zasądzone ali-
menty. To zasadnicza zmia-
na w stosunku do ubiegłego 
roku  – mówi Aneta Grzelka, 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie.

Tylko w 2017 roku do 
dzierżoniowskiego OPS-u 
wpłynęło 2600 wniosków.

Prawie 200 wniosków mniej o wypłatę 500 plus  
na ten rok wpłynęło od dzierżoniowskich rodzin.  

Oznacza to, że w tym roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej wypłaci z tego tytułu około miliona 
złotych mniej na ten cel. 

200 rodzin mniej będzie 
otrzymywać 500+

Realizacja ministerialne-
go projektu ma sprzyjać po-
prawie jakości życia dzier-
żoniowskich seniorów, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem uczestników Dziennego 
Domu Senior+. 

- Nasi podopieczni, do 
których kierowany jest  
projekt, to osoby starsze, nie-
aktywne zawodowo, prze-
bywające na emeryturze 
lub rencie. W przeważającej 
części są to osoby objęte po-
mocą społeczną. Generalnie 
samodzielnie funkcjonujące 
w społeczeństwie, ale wyma-
gające wsparcia – mówi Mi-
rosław Grabowski, kierownik 
DDS+.

Uczestnicy mogą liczyć  
na bogatą ofertę aktywizu-

jącą, edukacyjną, kulturalną, 
rekreacyjną i prozdrowot-
ną. Realizując projekt DDS+ 
przygotowuje dla seniorów 
zajęcia terapeutyczne, re-
habilitacjne i socjalne pod 
okiem fachowców.  Konty-
nuowane będą także spo-
tkania międzypokoleniowe  
z dziećmi i młodzieżą. 

Placówka będzie świad-
czyć usługi na rzecz 60 se-
niorów przez 5 dni w tygo-
dniu.

200 tysięcy zł wsparcia ministerialnego pozyskał  
Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie.  

Pieniądze z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej pozwolą na rozszerzenie oferty  
dla seniorów z Dzierżoniowa, m.in. zajęcia 
aktywizujące i terapeutyczne, imprezy 
okolicznościowe i posiłki.  

Bogatsza oferta  
dla seniorów 

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Dzierżonio-
wie jest placówką wsparcia 
dziennego, który na co dzień 
pomaga osobom z zaburze-
niami psychicznymi i niepeł-
nosprawnym intelektualnie, 
świadcząc usługi w ramach 
indywidualnych lub zespoło-
wych treningów samoobsłu-
gi i treningów umiejętności 
społecznych, polegających 
na nauce, rozwijaniu lub pod-
trzymywaniu umiejętności  
w zakresie czynności dnia 
codziennego i funkcjonowa-
nia w życiu społecznym.

Dzierżoniowscy 
seniorzy korzystają 

m.in. z zajęć jogi
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Przypadki, kiedy bezdom-
ne lub wolno żyjące zwierzę 
wymaga pomocy weteryna-
ryjnej (np. w wyniku wypadku 
komunikacyjnego) mieszkań-
cy Dzierżoniowa mogą zgła-
szać telefonicznie do Straży 
Miejskiej Dzierżoniowa (tel. 
74 645 08 88) lub na policję 
(tel. 997). Te służby są przygo-
towane do podjęcia szybkich 
działań związanych pomocą 
w takich wypadkach. 

W każdym przypadku po-
szkodowanym zwierzętom 
udzielana jest pomoc wete-
rynaryjna. Przypadki psów, 

które zabłąkały się lub zosta-
ły porzucone, także należy 
kierować do Straży Miejskiej 
Dzierżoniowa lub dzierżo-
niowskiej policji. 

Wszystkie odłowione psy 
trafiają do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt AZYL 
przy ul. Brzegowej 151. Wła-
ściciele mogą odbierać swo-
je zwierzęta w ciągu dwóch 
tygodni od daty przyjęcia psa  
do schroniska (telefon do 
schroniska – 74 831 18 00). 

W 2017 roku do schro-
niska skierowano z tere-
nu Dzierżoniowa 69 psów.  

W 23 przypadkach właścicie-
le odebrali swoje zwierzęta.  
Dla czworonogów pozosta-
jących w schronisku poszuki-
wane są nowe domy. 

Wykaz zwierząt prze-
znaczonych do adopcji za-
mieszczony jest na stronie 
internetowej schroniska AZYL  
w Dzierżoniowie http://
schroniskoazyl.eu/. Miesz-
kańcy mogą także odwiedzić 

schronisko AZYL od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 10.00-16.00 i w soboty 
w godz. 10.00-15.00

Jesteś świadkiem potrącenia psa lub kota?  
Znajdujesz ranne lub martwe zwierzę?  

Co wówczas zrobić? Kto ma się tym zająć?  
Podpowiadamy i przypominamy, co zrobić  
w takich sytuacjach.

Pomoc zwierzętom w nagłych wypadkach

Dlaczego tak dużo dzieje się jednocześnie?

Widzisz ranne lub martwe 
zwierzę? ZAWSZE dzwoń  
na numer alarmowy Stra-
ży Miejskiej Dzierżoniowa  
– tel. 74 645 08 88; lub  
policji – 997.

Z jednej strony jeszcze 
nigdy tak mocno nie inwe-
stowano w południowo-
-wschodnią część Dzierżo-
niowa, z drugiej liczba tych 
zadań powoduje czasowe 
utrudnienia. 
Wymienione poniżej in-

westycje związane są z takim 
mechanizmem finansowania, 
który pozwoli na miliono-
we oszczędności po stro-
nie budżetu Dzierżoniowa.  
I choć kusi stwierdzenie, że  
to przedwyborczy boom in-
westycyjny, wcale tak nie jest. 

- Realizacja zadań w opar-
ciu o unijne pieniądze ma 
też swoje minusy - ograni-
cza możliwości decydowania 
o terminach. Ma to związek 
z czasem ogłoszenia i roz-
strzygnięcia konkursów na 
dofinansowanie i z terminami 
wykonania i rozliczenia inwe-
stycji. W takich przypadkach 
beneficjent, w tym przypad-
ku miasto, musi trzymać się 
określonych ram czasowych, 
nie mając na nie większego 
wpływu – mówi Rafał Pil-
śniak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta w Dzierżoniowie.

Dotyczy to budowy cen-
trum  przesiadkowego, a to 
zadanie obejmuje moderni-

zację ul. Kolejowej i Sienkie-
wicza, na którą Dzierżoniów 
zdobył 12 milionów. Budowa 
największego w mieście ron-
da przy młynie to zadanie 
województwa, w którym fi-
nansowo uczestniczy miasto. 
Po wybudowaniu obwodnicy 
Dzierżoniowa ul. Batalionów 
Chłopskich stanie się drogą 
miejską. Znacznie oszczęd-
niej jest wykonać to zadanie 
teraz, płacąc za nie połowę 
kosztów.

Najbardziej newralgicznym 
momentem dla kierowców 
będzie czas, w którym pra-
ce budowlane rozpoczną się  
na ul. Kolejowej i na skrzyżo-
waniu tej drogi z ul. Sienkie-
wicza, gdzie będzie budowa-
ne rondo. Czeka nas to już  
za kilka tygodni. W południo-
wo-wschodniej części Dzier-
żoniowa ruszyła już także bu-
dowa ronda na skrzyżowaniu 
ul. Batalionów Chłopskich  
i Kopernika. Trwa także re-
mont mostu na ul. Sien-
kiewicza. W perspektywie 
tegorocznych planów inwe-
stycyjnych jest też budowa 
ronda na drodze na Pieszyce 
związana z trwającą budową 
obwodnicy Dzierżoniowa.

Budowa centrum przesiadkowego

Remont ul. Batalionów Chłopskich i budowa ronda

Remont mostu i ul. Sienkiewicza
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Zespół Mig tworzy czwór-
ka rodzeństwa Dorota, Marek, 
Krzysiek  i  Sławek Gwiazdow-
scy. Za datę powstania zespo-
łu uznaje się rok 2000, kiedy 
to ukazała się pierwsza autor-
ska piosenka „Czy to prawda” 
(Co Ty mi dasz). Dwa lata póź-
niej zespół wydał pierwszą 
debiutancką kasetę o tym sa-
mym tytule, „Czy to prawda” 
a na niej 12 utworów. Trzeba 
podkreślić, że w pierwszych 
latach istnienia duży wpływ 
na twórczość zespołu miała 
legendarna grupa Top One.  
Występy zespołu można było 
już podziwiać m.in. w takich 
miejscach, jak Sala Kongre-
sowa,  Stadion Narodowy czy 
Sylwestrowa Moc Przebojów 
2017/2018 transmitowana 
przez telewizję Polsat. W Pol-
sce grupa przemierza setki ty-
sięcy kilometrów, by spotkać 
się ze swoimi fanami. Zespół 
co roku koncertuje dla Polo-
nii w takich krajach, jak Stany 
Zjednoczone, Belgia, Niemcy,  
Anglia i cały czas otrzymuje 

zaproszenia z przeróżnych 
części świata. Obecnie no-
wością zespołu jest utwór 
„Lalunia”, który staje się coraz 
większym przebojem z milio-
nowymi odsłonami. Nieba-
wem ukaże się kolejna płyta 
grupy.

Power Play to twórcy ta-
kich hitów jak „Zawsze coś 
(oj tam oj tam”, „Co ma być 
to będzie” czy „Lubisz to Lu-
bisz” To bez wątpienia jedna 
z najbardziej rozpoznawal-
nych gwiazd polskiej sce-
ny muzyczno-rozrywkowej, 
zdobywcy wielu nagród na 
Ogólnopolskich festiwalach 
muzyki disco polo & dance. 
W 2016 roku zespół zdobył 
Poczwórną Platynę za sin-
giel „Co Ma Być To Będzie”.
Rok 2017 to singiel „Lubisz 
To Lubisz”, dzięki któremu 
zespół pochwalić się może 
płytą diamentową. Zespół 
koncertuje dla Polonii na ca-
łym świecie, miedzy innymi  
w USA i wielu krajach Europy.

Pierwszy weekend majowy to jak zwykle imprezy, 
koncerty i wydarzenia sportowe. Również 

Dzierżoniów przygotował się na majówkę.  
Tym razem z zespołami Mig oraz Power Play.  
Nie zabraknie także kolorowych balonowych  
korowodów nad miastem.

MAJÓWKA Z BALONAMI

5 maja
9.00-18.40 - Mistrzostwa Polski na torze BMX  

(ul. Sikorskiego) 
godz. 15.00 – otwarcie Traktu Diory (10 lokalizacji,  

ok. 2 godz.). Zbiórka pod ratuszem przy „Pionierze”.
od godz. 16.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ)  

– Targowisko Miejskie
godz. 17.00-19.00 - loty balonem na uwięzi  

dla publiczności (Stadion Miejski)
godz. ok. 17.30-18.30 - lot „Pogoń za lisem”  

(starty balonów ze Stadionu Miejskiego)
godz. 18.30 – koncert zespołu MIG  

– Targowisko Miejskie
do godz. 21.30 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ) 

6 maja
godz. ok. 5.30-7.30 - loty poranne - przelot na celność 

nad wieżą ratuszową
od godz. 8.30 - zapisy na TRAKT - Terenowy Rajd Amato-

rów Kolarstwa i Turystyki (szczegóły poniżej)
od godz. 16.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ)  

– Targowisko Miejskie
godz. 18.00 - koncert zespołu Power Play
godz. 19.00-21.00 – muzyka mechaniczna ze sceny (DJ) 

Każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkową koszulkę, bon 
żywnościowy do zrealizowa-
nia na mecie i weźmie udział 
w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. Nagroda główna: ro-
wer turystyczny ufundowa-
ny przez sklep sportowy K2  
w Dzierżoniowie. Zapisy od 
godziny 8.30 na dzierżoniow-
skim rynku lub bezpośred-
nio przed wyjściem grupy na 
trasę. Grupy zorganizowane 
(min. 20 osób) mogą się zgła-
szać wcześniej na adres: im-
prezy@hotelosir.pl. Dla naj- 
młodszych szereg darmo-

wych atrakcji na mecie: zjeż-
dżalnia, zamek do skakania, 
suchy basen z piłeczkami  
i inne. Wpisowe 5 zł.

Impreza finansowana  
z Programu Rozwoju Spo-
łecznego Dzierżoniowa na 
lata 2015-2020.

TRASA PIESZA „TRAKT  
SMOKA” – trasa A - łatwa
Miejsce zbiórki: Rynek, 

godzina wyjścia: 15.00, Czas 
przejścia: ok. 2 godz. 
NORDIC WALKING – TRASA 

PIESZA 12 KM – trasa B  
– średnio trudna

Miejsce zbiórki: Rynek, 

godzina wyjścia: 13.30, czas 
przejścia: ok. 3 godz. 
TRASA PIESZA 25 KM - trasa 
C- trudna, dla wytrwałych 

turystów  
Miejsce zbiórki: Rynek, 

godzina i miejsce wyjazdu 
autokaru: 9.30, parking przy 
DOK-u 

Godzina i miejsce powrotu 
autokaru: 16.30, parking przy 
Leśnym Dworku w Bielawie 

Powrót indywidualny: pę-
tla autobusowa ul. Nowobie-
lawska w Bielawie, linia nr 1 i 2 

Czas przejścia: ok. 7 godz. 
Uczestnicy dokonują zgło-
szenia uczestnictwa w punk-

cie zgłoszeń (najpóźniej 15 
min. przed godz. odjazdu au-
tokaru). Udają się następnie 
na miejsce zbiórki, skąd pod 
opieką przewodnika nastą-
pi wyjazd na miejsce startu 
w Kamionkach. Dojazd: Ka-
mionki Dolna (przystanek au-
tobusowy linii nr 15) 

TRASA ROWEROWA 10 KM 
– łatwa, dostępna przede 

wszystkim dla dzieci 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu: 16.00, czas 
przejazdu: ok. 1 godz. 

Przebieg trasy: Rynek, ul. 
Świdnicka, ul. Kościuszki, ul. 
Kilińskiego, ul. Ciepłownicza, 

3 trasy piesze o różnym poziomie trudności i 8 tras 
rowerowych o długości od 10 km do 100 km 

przygotowaliśmy na tegoroczny Terenowy Rajd Ama-
torów Kolarstwa i Turystyki w Dzierżoniowie. 

Zapraszamy na TRAKT 2018 Dla rowerzystów przygotowaliśmy 8 tras o rożnym stopniu 
trudności i o różnej długości
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Perfectu nikomu przed-
stawiać nie trzeba. Nie płacz 
Ewka”, „Chcemy być sobą”, 
„Ale wkoło jest wesoło”, „Nie-
wiele ci mogę dać” czy „Auto-
biografia” to evergreeny, które 
wciąż słyszymy na radiowych 
antenach i których wciąż 
domaga się koncertowa pu-
bliczność.

Przed weteranami roc-
ka na scenie pojawi się Pa-
trycja Markowska - córka 
lidera Perfectu. Wokalistka 
zadebiutowała w 2001 r. al-
bumem „Będę silna”, dziś ma 
w swoim dorobku sześć płyt. 
W ubiegłym roku ukazała się 
jej „Krótka płyta o miłości”. To 
utwory m.in. z tego właśnie 
krążka usłyszymy podczas 

dzierżoniowskiego koncertu.
W niedzielę na scenie po-

jawi się Dawid Kwiatkowski  
i Andrzej (Piasek) Piaseczny.

Pierwszy z nich to wokali-
sta młodego pokolenia, trener 
The Voice Kids i laureat Euro-
pejskiej Nagrody Muzycznej 
MTV dla najlepszego polskie-
go i europejskiego wykonaw-
cy. Młodszym mieszkańcom, 
a szczególnie mieszkankom, 
Dawida Kwiatkowskiego re-
komendować nie trzeba.

Fenomen Andrzeja Pia-
secznego polega m.in. na 
tym, że to artysta lubiany 
przez młodych i ceniony 
przez dojrzałych odbiorców. 
Były wokalista grupy Mafia na 
scenie jest od ponad 25 lat i w 

tym czasie stał się jedną z ikon 
muzyki pop naszych czasów. 
Darzony jest olbrzymią sym-
patią i na scenie i poza nią.

Już po raz drugi podczas 
Dni Dzierżoniowa odbędą się 
również Dzierżoniowskie Pre-
zentacje - cykliczne wydarze-
nie promujące gospodarkę 
ziemi dzierżoniowskiej, wy-
twarzane u nas produkty i ofe-
rowane usługi. To przestrzeń 
do pokazywania tysiącom 
odwiedzających swojej ofer-

ty i możliwość nawiązywania 
kontaktów biznesowych, a dla 
przedsiębiorców rozpoczy-
nających lub otwierających 
swoje nowe biznesy to rów-
nież najlepsza forma reklamy. 
W tym roku główną nagro-
dą w loterii dla publiczności 
będzie samochód osobowy. 
Stoiska czynne są przez dwa 
dni – od godz. 14.00 do 19.00. 
A na teren OSiR-u miejskie 
autobusy dowiozą wszystkich 
za darmo!

Patrycja Markowska i Perfect w sobotę oraz Andrzej 
Piaseczny i Dawid Kwiatkowski w niedzielę – to 

główne muzyczne atrakcje 41. Dni Dzierżoniowa i 24. 
Dzierżoniowskich Prezentacji. Na największe tegorocz-
ne wydarzenie plenerowe zapraszamy 26 i 27 maja.

Dni Dzierżoniowa i Prezentacje 2018

ul. Pieszycka, ul. Zachodnia, 
ul. Strefowa, ul. Brzegowa,  
ul. Złota, ul. Korczaka, ul. 
Rzeźnicza, ul. Piastowska, 
Targowisko Miejskie - META  

TRASA ROWEROWA 20 KM  
– łatwa, dostępna również 

dla dzieci 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu: 15.30, czas 
przejazdu: ok. 2,5 godz. 

Przebieg trasy: Rynek,  
ul. Świdnicka, ul. Kościusz-
ki, ul. Kilińskiego, Pieszyce 
Dolne, Bratoszów, Mościsko, 
Dzierżoniów - Targowisko 
Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA 30 KM – 
łatwa, dostępna dla wszyst-
kich rowerzystów jadących 

na dowolnych rowerach 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu: 14.30, czas 
przejazdu: ok. 3 godz. 

Przebieg trasy: ul. Ząbko-
wicka, ul. Cicha, Dobrocin, 
Uciechów, Borowica, Włóki, 
Mościsko, Nowizna, Brato-
szów, Dzierżoniów - Targo-
wisko Miejskie - META 
TRASA ROWEROWA 40 KM - 
łatwa, dostępna dla wszyst-
kich rowerzystów jadących 

na dowolnych rowerach 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu: 14.00, czas 
przejazdu: ok. 3,5 godz. 

Przebieg trasy: ul. Świd-
nicka, ul. Złota, ul. Zachodnia,  
ul. Strefowa, Bratoszów, Mo-
ścisko, Lutomia Dolna, Luto-
mia Mała, Wieruszów, Krzy-
żowa, Grodziszcze, Mościsko, 
Nowizna, Włóki, Borowica, 
Uciechów (droga dla rolni-
ków), Dzierżoniów - Targowi-
sko Miejskie - META  

TRASA ROWEROWA 50 KM  
– średnio trudna, na do-

brych nawierzchniach, dla 
rowerzystów jadących na ro-
werach szosowych i innych 

Miejsce zbiórki: Rynek, go-
dzina wyjazdu: 14.00, czas 
przejazdu: ok. 5 godz. 

Przebieg trasy: ul. Świdnic-
ka, ul. Złota, Włóki, Tuszyn, 
Kiełczyn, Jędrzejowice, Wiry, 
Przełęcz Tąpadła, Sulistro-
wiczki, Sulistrowice, Oleszna, 
Słupice, Stoszów, Kołaczów, 
Roztocznik, Dobrocin, Dzier-
żoniów: ul. Cicha, ul. Szpital-
na, ul. Piastowska, Targowi-
sko Miejskie - META

TRASA ROWEROWA GÓR-

SKA OK. 55 KM– trudna,  
dla rowerzystów jadących  

na rowerach górskich,  
OBOWIĄZKOWE KASKI 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu na trasę: 12.00, 
czas przejazdu z odpoczyn-
kami: ok. 6 godz. 

Przebieg trasy: ul. Świdnic-
ka, ul. Kościuszki, ul. Nowo-
wiejska, Pieszyce Dolne, Pie-
szyce, Rościszów, Przełęcz 
Walimska, niebieskim szla-
kiem na Wielką Sowę, czer-
wonym szlakiem na Kalenicę 
przez Kozie Siodło, Przełęcz 
Jugowską, Zimną Polanę, 
powrót czerwonym szlakiem 
z Kalenicy na Zimną Polanę, 
żółtym szlakiem na Trzy Buki, 
niebieskim szlakiem do Biela-
wy: Leśny Dworek, ul. Nowo-
bielawska, Jezioro Bielawskie 
i trasą rowerową z Bielawy, 
OSiR - Targowisko Miejskie - 
META    
TRASA ROWEROWA 60 KM  
– średnio trudna, dla rowe-
rzystów jadących na dowol-

nych rowerach 
Miejsce zbiórki: Rynek, go-

dzina wyjazdu: 13.00, czas 
przejazdu: ok. 5,5 godz. 

Przebieg trasy: ul. Ząb-
kowicka, ul. Cicha, Dobro-
cin, Roztocznik, Kołaczów, 
Stoszów, Słupice, Jaźwina, 
Kiełczyn, Tuszyn, Mościsko, 
Grodziszcze, Krzyżowa, Wie-
ruszów, Bojanice, Lutomia 
Górna, Piskorzów, Bratoszów, 
Dzierżoniów - Targowisko 
Miejskie – META  
TRASA ROWEROWA 100 KM 
– bardzo trudna, wymagają-
ca dobrego przygotowania 

kondycyjnego 
Miejsce zbiórki: Rynek, 

godzina wyjazdu: 11.30, czas 
przejazdu: ok. 8 godz. 

Przebieg trasy: Rynek,  
ul. Świdnicka, ul. Złota,  
ul. Nowowiejska, Dzierżo-
niów Dolny, Nowizna, Mo-
ścisko, Bratoszów, Piskorzów, 
Pieszyce, Rościszów, Glinno, 
Zagórze Śląskie,  Jugowi-
ce, Walim,  Rzeczka,  Soko-
lec, Przełęcz Sokola, Jugów, 
Wolibórz, Przełęcz Srebrna, 
Srebrna Góra, Jemna, Rud-
nica, Grodziszcze, Różana, 
Owiesno, Piława Dolna, Bie-
lawa, Dzierżoniów - Targowi-
sko Miejskie - META
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3 MAJA – ŚWIĘTO 
KONSTYTUCJI

- o godz. 9.00 - msza 
św. w kościele pw. św. 
Jerzego. 

- godz. 10.00 - uformo-
wanie kolumny pochodu 
(Rynek) i przemarsz uli-
cami: Bohaterów Getta, 
Piłsudskiego, Daszyń-
skiego, Piastowską pod 
Pomnik Pamięci Losów 
Ojczyzny.  

- ok. godz. 10.30 roz-
poczęcie uroczystości 
pod pomnikiem: odegra-
nie hymnu państwowego, 
przywitanie uczestników 
przez burmistrza Dzier-
żoniowa, przemówienia 
okolicznościowe, skła-
danie kwiatów i wień-
ców, odśpiewanie Roty  
i zakończenie uroczysto-
ści patriotycznej.

3 MAJA – OTWARTE 
MUZEUM

3 maja Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa bezpłat-
nie udostępnieni wszyst-
kie ekspozycje. Zwie-
dzać można w godzinach 
otwarcia Muzeum.

7 MAJA – SPOTKANIE 
AUTORSKIE  
ZE ZBIGNIEWEM  
LASKOWSKIM

W ramach Tygodnia 
Bibliotek 7 maja o godz. 
16.30 zapraszamy do filii 
biblioteki miejskiej (SP nr 
1) na spotkanie autorskie 
ze Zbigniewem Laskow-
skim, dzierżoniowiani-
nem, autorem cyklu ksią-
żek „Kajka”.

8 MAJA – SPOTKANIE 
AUTORSKIE  
Z JOLANTĄ KALETĄ

Autorka w swoich 
powieściach zabiera czy-
telników w sensacyjne 
podróże w czasie. Spo-
tkanie organizowane jest 
we współpracy z Towa-
rzystwem Oświatowym 
Ziemi Dzierżoniowskiej  
w ramach Tygodnia Biblio-
tek.

POLECAMY

Konkurs „Piękno kwiatów i 
zieleni wokół nas” jest orga-
nizowany po raz 23. i wciąż 
cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem mieszkańców 
Dzierżoniowa. Jego współ-

organizatorami są burmistrz 
Dzierżoniowa, Towarzystwo 
Miłośników Dzierżoniowa 
oraz Rodzinna Firma Kwia-
ciarska „Maria”.

W konkursie, który będzie 

trwał od 1 maja do 31 lip-
ca 2018 r., mogą brać udział 
chętni mieszkańcy, instytucje 
i przedsiębiorstwa z terenu 
miasta.  Od 2016 roku rozsze-
rzyliśmy konkurs o wiosen-
ną akcję sadzenia, wspólnie  
z mieszkańcami Dzierżonio-
wa, kwiatów na skwerach 
zielni miejskiej. W związku  
z inauguracją tegorocz-
nej edycji konkursu 19 maja  
od godz. 10.00 do 13.00 
planujemy Akcję „Kwitną-
cy Dzierżoniów” na skwerze 
przy ulicach J. Piłsudskiego 
i Klasztornej w Dzierżonio-
wie. Wspólne ukwiecanie 
Dzierżoniowa  urozmaicone 
będzie konkursami i loterią  
z licznymi nagrodami  
dla dorosłych i dla dzieci. Za-
praszamy wszystkich chęt-
nych mieszkańców Dzierżo-
niowa.

Od wspólnej aranżacji zieleni rozpocznie się 
konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”.  

Na inaugurację zapraszamy 19 maja od godz. 10.00. 
Spotykamy się przy ul. Józefa Piłsudskiego (wjazd  
do rynku ulicą Klasztorną). Zachęcamy też do wzięcia 
udziału w organizowanych tego dnia konkursach  
i quizach z nagrodami. Będzie to także znakomita 
okazja do zasięgnięcia porad ogrodniczych.

Kwitnący Dzierżoniów po raz trzeci

Od godz. 10.00 do 14.00 
na terenie zielonym przy ŚDS 
(ul. Nowowiejska 88a) będzie 
się można pobawić przy mu-
zyce. Nie zabraknie animacji, 

pokazów, konkursów i gier.  
A także smacznego bez-
płatnego poczęstunku: kieł-
basek z grilla, grochówki, 
kawy i herbaty. Nie nudź się  

w domu! Odwiedź sąsiadów! 
Impreza będzie zorgani-

zowana w ramach projektu 
„Piękno jest wśród nas”, który 
jest współfinansowany przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy  
i Polityki Społecznej w ra-
mach Programu „Oparcie 
społeczne dla osób z za-
burzeniami psychicznymi”  
Edycja 2018 oraz Gminę  
Miejską Dzierżoniów.

Wielkie bańki mydlane i najdłuższa skakanka 
świata, pokaz iluzji, malowanie twarzy, zamki 

dmuchane, karaoke na świeżym powietrzu, szczud-
larze i występy taneczne dzieci to tylko niektóre atrak-
cje rodzinnego festynu integracyjnego Dzień Sąsiada 
na ul. Nowowiejskiej. 26 maja zaprasza na niego 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie.

Dzień Sąsiada na ul. Nowowiejskiej

W wydarzeniu wezmą 
udział  sekcje i zespoły ama-
torskiego ruchu artystyczne-
go, działającego przy Dzier-
żoniowskim Ośrodku Kultury. 
Na estradzie zaprezentują 
się sekcje taneczne i wokal-
ne. Towarzyszyć wydarzeniu 
będą wystawy plastyczne, 
haftu i rękodzieła oraz pokazy 

modeli samochodowych. Nie 
zabraknie malowania twarzy 
dla najmłodszych, warszta-
tów (m.in. biżuterii, ceramiki, 
plastycznych). Wszyscy wy-
stępujący otrzymają słodki 
upominek, a na najmłod-
szych czeka dmuchaniec 
– zjeżdżalnia z nieodpłatną 
możliwością korzystania.

Zapraszamy 10 czerwca na artystyczne  
zakończenie sezonu zespołów i sekcji działających 

przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. ARA-end 
tradycyjnie odbędzie się na parkingu przy DOK-u.

ARA-end, 
czyli artystyczne zakończenie sezonu 

Wspólne, międzypokoleniowe ukwiecanie Dzierżoniowa  
to już wiosenna miejska tradycja. Zapraszamy również  
w tym roku

Koncert finałowy 
w wykonaniu 
miejskiej orkiestry 
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11 MAJA – KIERMASZ 
TANIEJ KSIĄŻKI

W ramach Tygodnia 
Bibliotek 11 maja od godz. 
11.00 do 14.00 zapra-
szamy do Miejsko-Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
w Dzierżoniowie na Kier-
masz Taniej Książki. Kla-
syczne powieści i nowości 
wydawnicze – już od 1 zł!

15 MAJA – KLUB  
PODRÓŻNIKA

15 maja o godz. 16.00 
zaplanowano spotkanie  
w Klubie Podróżnika 
(biblioteka w Rynku). Pre-
zentację pt. „Białoruś 
imperium kontrastów” 
przedstawi Artur Zygmun-
towicz. Spotkanie połą-
czone będzie z promocją 
najnowszej książki autora.

16 MAJA 
– PROMOCJA ROCZ-
NIKA DZIERŻONIOW-
SKIEGO

Muzeum Miejskie Dzier-
żoniowa oraz Towarzy-
stwo Miłośników Dzierżo-
niowa zaprezentuje naj-
nowsze wydanie „Rocz-
nika Dzierżoniowskiego 
2017”. Zapraszamy na pro-
mocję periodyku 16 maja 
o godz. 17.00  – Muzeum 
Miejskie Dzierżoniowa.

25 maja  
– NOC MUZEÓW

W ramach Nocy Muzeów 
będzie można zwiedzać za 
darmo, z przewodnikiem 
zbiory muzealne także  
w godzinach wieczornych 
i nocnych (szczegóły na 
plakatach).

30 MAJA 
– DUM DUM DAY

To impreza organi-
zowana z okazji Dnia 
Dziecka. Najmłodsi miesz-
kańcy Dzierżoniowa wraz 
z rodzicami lub  opie-
kunami przybywają na 
rynek, by upamiętnić 
bohaterski czyn małego 
dobosza (szczegóły na  
plakatach).

POLECAMY

Adrian Piwnik wystartu-
je w amerykańskim Orlan-
do w Mistrzostwach Świata  
w Sportowym Układaniu Kub-
ków na Czas. Uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 5 ma już na 
swoim koncie kilka sukce-
sów w tej dyscyplinie, m.in. 
drugie miejsce Mistrzostw 
Polski. Swoją sportową pasję  
z konieczną w tej dyscyplinie  
determinacją kontynuuje 
Marian Kołodziejski, od lat 
zajmujący czołowe miej-
sca w największych polskich 
maratonach rowerowych. 
W tym roku nasz wyjątkowy 

i niezwykle aktywny senior 
wystartuje w cyklu Pucharu 
Polski. 

Dzierżoniów pojawi się 
także na trasach rajdowych. 
To za sprawą duetu Klimun-
towski & Kuklewski Rally 
Team, który będzie repre-
zentował nasze miasto w co 
najmniej ośmiu tegorocznych 
dolnośląskich rajdach samo-
chodowych.

Dzięki pasjonatom graffiti  
i wracającym do mody mo-
zaikom w Dzierżoniowie po-
jawią się artystyczne nawią-
zania do Diory i jej historii. 

Anna Pyrak planuje wykona-
nie mozaiki przedstawiającej 
stare diorowskie radio na tle 
w barw miasta, a Roman Mro-
zowski przygotowuje „dio-
rowskie” graffiti. Te działania 
świetnie uzupełnią realizo-
wany od ubiegłego roku Pro-
jekt Diora,  służący ocaleniu 
wspomnień o byłych zakła-
dach radiowych i tworzących 
go mieszkańcach.

Dofinansowanie udzielo-
ne w tym roku pozwoliło już 
na wsparcie dzierżoniowian 
tworzących  zespół Ewene-
ment Plus, który z sukcesami 
wystartował w festiwalu ta-
necznym „Rytm Ulicy”, zdo-
bywając w Pile drugie miejsce 
w kategorii Formacje 30+. 

W Dzierżoniowie Pełnym 
Pasji 2018 jest także grupa 
muzyków szukająca miejsca 
do organizowania cyklicz-
nych jam session oraz chcąca 
pokazywać różnym grupom 
mieszkańców siłę wspólnego 
muzykowania i grania na in-
strumentach jako świetnego 
sposobu na relaks i wspólne 
spędzanie czasu.

Mieszkańcy Dzierżoniowa powalczą w mistrzost-
wach świata, będą się ścigać w rajdach i niety-

powych maratonach, ozdabiać miasto, jednocześnie 
pokazując diorowskie tradycje i zarażać mieszkańców 
do sięgania po instrumenty oraz do wspólnego 
muzykowania. To wszystko dzięki programowi 
„Dzierżoniów Pełen Pasji”.

Pasje to moc zmieniania siebie i otoczenia

Wśród tych, którzy inspiro-
wali Telemana, nie brakowało 
muzyków polskich, chociaż 
nie znamy ich nazwisk, bo-
wiem byli to głównie ludowi 
muzykanci, których spotykał 
podróżując po dzisiejszej Zie-
mi Lubuskiej, Wielkopolsce, 
Mazowszu, Małopolsce, no 
i wreszcie po Śląsku. Tele-
mannowi nie obca była też 
muzyka czeska i morawska, 
francuska, włoska i oczywi-
ście niemiecka. Dzierżoniów 
- miasto, gdzie spotykało się 
i współistniało wiele kultur - 
to idealne miejsce, by o Tele-
mannie i jego świecie wciąż 
na nowo opowiadać.

Koncerty tego niewielkie-

go, ale bardzo intensywnego 
festiwalu rozbrzmiewać będą 
w tak różnych i niezwykłych 
wnętrzach, jak m.in. kościoły 
pw. Maryi Matki Kościoła i św. 
Jerzego, synagoga, aula I LO 
oraz młyn Hilberta.

W programie obok kom-
pozycji Jerzego Filipa Tele-
manna znajdą się utwory m.in 
A. Vivaldiego, J.S. Bacha oraz 
wielu innych kompozytorów 
działających w okresie XVII i 
XVIII wieku.

Wykonawcami będą m.in. 
międzynarodowa orkiestra 
Kore, fińska skrzypaczka Aira 
Maria Lehtipuu, szwajcarska 
flecistka Corina Marti, polski 
lutnista Michał Gondko, kla-

wesynistka Joanna Boślak-
-Górniok, a także grający na 
koźle wielkopolskim Adam 
Kaiser.

„Nasz Telemann” to projekt 
realizowany wspólnie przez 
Dzierżoniowski Ośrodek Kul-
tury oraz Fundację Muzyki 
Dawnej „Canor” dzięki wspar-
ciu ze strony miasta Dzierżo-
niów oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.

Już po raz drugi Dzierżoniów nastroi się na barok, 
a dokładniej na muzykę Jerzego Filipa Telemanna 

oraz twórców, którzy stanowili jego inspirację i których 
on sam inspirował. Zapraszamy na koncerty w ramach 
festiwalu „Nasz Telemann - edycja II” 21-24 czerwca. 

Dzierżoniów nastrojony na barok

Zapraszamy 
na koncerty w ramach

festiwalu „Nasz Telemann 
- edycja II” 21-24 czerwca
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Wnioski można było skła-
dać do 16 lutego. Nie wszyst-
kie zgłoszone propozycje 
przeszły pozytywnie weryfi-
kację w merytorycznych wy-
działach Urzędu Miejskiego  
i zyskały pozytywną opinię 
zespołu ds. realizacji DBO 
2018. Część nie dotyczyła 
terenów miejskich, a tylko na 
takich mogą być realizowane 
inwestycje w ramach DBO. 

Część z kolei przewyższała 
przeznaczony na zadanie bu-
dżet (300 tys. zł). Trzy z nich 
dotyczące tego samego po-
mysłu scalono w 1 wniosek.

Na listę do głosowa-
nia trafiło ostatecznie 18  
projektów. 

Głosować na któryś z nich 
mogą w tym roku miesz-
kańcy Dzierżoniowa, którzy 
ukończyli 16. rok życia i są 

zameldowani na pobyt stały 
lub czasowy. Tak jak w latach 
ubiegłych, głosowanie odby-
wa się on-line lub tradycyj-
nie na kartach, które można 
osobiście przynieść do Biura 

Promocji dzierżoniowskiego 
magistratu. Głosować będzie 
też można mobilnie podczas  
41. Dni Dzierżoniowa. Pa-
miętajmy – niezbędny jest do 
tego dowód osobisty.

Do tegorocznej edycji budżetu partycypacyj-
nego, w którym to mieszkańcy mogą decydować 

o przeznaczeniu 1 mln zł (w tym 100 tys. zł na 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski), wpłynęło 26 pro-
pozycji. 18 z nich znalazło się na liście do głosowania. 
Co w tym roku wybiorą mieszkańcy Dzierżoniowa?

Projekty bliskie sercom mieszkańców

DBO 2018 - Zanim zagłosujesz, przeczytaj
Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 ruszy 21 maja  

i potrwa do 1 czerwca. Czy zdecydowałeś już, który projekt poprzesz? Jeśli nie, pomocna może się  
okazać poniższa prezentacja. W tym roku wybieramy spośród 18 propozycji.

Skwer „Zielona Integracja”

Projekt dotyczy parku przy os. Błękitnym, między ul. Pia-
stowską a al. mjr. K. Woźniaka. Zakłada budowę stolików  
z miejscem do siedzenia wraz z ażurowymi ściankami oraz 
zadaszeniem, montaż ławek, oświetlenia ledowego i urzą-
dzeń do ćwiczeń typu steper, twister, orbitrek itp., a także na-
sadzenie roślin.

Rewitalizacja terenu między os. Błękitnym a skałkami

Projekt zakłada ułożenie kostki brukowej m.in. w alei  
od kościoła do ul. Korczaka oraz w pasie wydeptanej zieleni 
od os. Błękitnego, ustawienie ławek i koszy na śmieci przy 
szpalerze drzew, a po zakończeniu prac zorganizowanie ple-
neru rzeźbiarskiego – wykonane rzeźby mają być atrakcją 
parku.

Stworzenie estetycznych, spójnych i zabudowanych 
gniazd odbioru odpadów komunalnych i segregowanych

Postawienie drewnianych, zabudowanych boksów z jed-
nolitym podłożem (np. asfaltowym, by można było zachować 
czystość) w miejscach przeznaczonych na gniazda odpadów 
– małych boksów na odpady komunalne, boksów na odpady 
segregowane i dużych na oba rodzaje odpadów. Lokalizacja: 
głównie Stare Miasto.

 Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego między 
trzema budynkami

Projekt zakłada wyremontowanie schodów, zrobienie 
kładki lub zjazdu dla osób niepełnosprawnych i matek z wóz-
kami przy klatkach 18 i 30. Dotyczy ul. Grota Roweckiego 
przy klatkach 18,24,26,30,32,36,38.
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Rewitalizacja parku im. Józefa Buczyłki

Projekt zakłada odnowienie infrastruktury terenu zielone-
go parku między ul. Pocztową i Mickiewicza, za kinem „Zby-
szek”, remont głównych alei, zainstalowanie stylowych ławek 
oraz oświetlenia. 

Kompleks boisk do gier w piłkę plażową (nożną, ręczną  
i siatkową)

Wybudowanie pełnowymiarowego boiska do gry w pił-
kę plażową (nożną, ręczną i siatkową) wraz z infrastrukturą, 
ewentualnym oświetleniem i przenośnymi trybunami na te-
renie OSiR-u.

Psi kosz

W ramach projektu przewidziano zakup i montaż na te-
renie miasta pojemników na psie nieczystości z podajnikami 
na woreczki (lub torebki papierowe) umożliwiające sprzątanie 
właścicielom czworonogów.

Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga 
do szkoły

Projekt zakłada montaż na terenie miasta kilku aktywnych 
przejść dla pieszych oznakowanych poprzez oświetlenie LED 
na jezdni, mrugające światło działające tylko w chwili prze-
chodzenia przez jezdnię.

Konkretna pomoc

Stworzenie punktu, w którym opiekunowie osób prze-
wlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych mogliby się 
regularnie spotykać i wymieniać doświadczeniami, otrzymać 
pomoc psychologa, zdobywać wiedzę o chorobach pod-
opiecznych i nowych technologiach wspierających opiekę 
nad chorymi.

Sieć czujników monitorujących zanieczyszczenie powie-
trza

Montaż na terenie miasta kilkunastu czujników w ogólno-
polskiej sieci AIRLY, by każdy mieszkaniec w dowolnej chwili 
poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefonie 
mógł odczytać bieżącą informację o czystości powietrza  
w jego otoczeniu, a także wiarygodną prognozę na najbliższe 
godziny.

Przebudowa i modernizacja parkingu

Lokalizacja: os. Błękitne między blokami 1, 3, 15 i 19. Pro-
jekt zakłada wykonanie linii oznakowania poziomego i piono-
wego miejsc postojowych na istniejącym parkingu, likwidację 
terenu zielonego od strony budynku nr 1 i chodników oka-
lających parking od strony ulicy oraz stworzenie tam miejsc 
postojowych
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Modernizacja os. A. Struga

Wniosek dotyczy stworzenia zatok postojowych dla 
mieszkańców osiedla, oświetlenia terenu i budowy chodnika.

Pokaż Siebie – scena koncertowa

Projekt zakłada stworzenie przy Alei Bajkowych Gwiazd 
miejsca, w którym każdy będzie mógł zrealizować swój po-
mysł na wydarzenie, imprezę, kabaret czy przedstawienie te-
atralne. 

Modernizacja placu zabaw

Lokalizacja: Plac zabaw między ul. Piękną i Nową. Zakres 
projektu: wymiana piasku w piaskownicy, uzupełnienie urzą-
dzeń do zabawy o huśtawki sprężynowe, wahadłowe, bujaki, 
karuzele, ścieżkę zdrowia typu małpi gaj, urządzenia integra-
cyjne, unowocześnienie zjeżdżalni, ogrodzenie terenu i mo-
nitoring.

Modernizacja Parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd 
Dzierżoniowskich Sportowców

Stworzenie ścieżek, uporządkowanie i przywrócenie 
przestrzeni przylegającej do parku od ul. Świdnickiej, mon-
taż nowych urządzeń małej architektury – ławek, koszów  
i stojaków rowerowych, stworzenie ścieżki edukacyjnej – Alei 
Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców, montaż oświetlenia.

Plac zabaw na os. Młodych

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca za-
baw i spotkań dla mieszkańców - wyposażenie placu przy  
ul. Kwiatowej w ławki, huśtawki, piaskownicę i inne urządze-
nia oraz tor do jazdy na rolkach / hulajnogach / rowerach.

Miejsce piknikowe

Projekt zakłada stworzenie przy rzece wzdłuż ul. Koperni-
ka, w pobliżu Skweru Juniora i Seniora, miejsca do pikniko-
wania z wiatami piknikowymi i grillami oraz z placem zabaw 
- piaskownicą dla najmłodszych, kurtynami wodnymi i torem 
do gry w kapsle.

Budowa toru asfaltowego dla aut zdalnie sterowanych

Lokalizacja: teren za OSiR-em. Miałby tam powstać asfal-
towy tor z szykanami i wieżą do sterowania wraz ze stanowi-
skami mechaników i panelami dźwiękoszczelnymi, na którym 
można by było organizować mistrzostwa zdalnie sterowa-
nych modeli.

12

13

14

15

16

17

18



15

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA



KARTA DO GŁOSOWANIA

Dzierżoniowski Budżet Obywatelski

Lp. Tytuł zadania Twój 

głos

1 Skwer „Zielona Integracja”

2 Rewitalizacja terenu między os. Błękitnym a skałkami

3 Stworzenie  estetycznych,  spójnych  i  zabudowanych  gniazd  odbioru

odpadów komunalnych i segregowanych 

4 Przebudowa  schodów  przy  ul.  Grota  Roweckiego  między  trzema

budynkami

5 Rewitalizacja parku im. Józefa Buczyłki

6 Kompleks boisk do gier w piłkę plażową (nożną, ręczną i siatkową)

7 Psi kosz

8 Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły

9 Konkretna pomoc

10 Sieć czujników monitorujących zanieczyszczenie powietrza

11 Przebudowa i modernizacja parkingu

12 Modernizacja os. A. Struga

13 Pokaż Siebie – scena koncertowa

14 Modernizacja placu zabaw 

15 Modernizacja  Parku  im.  J.  Kusocińskiego  –  Aleja  Gwiazd

Dzierżoniowskich Sportowców

16 Plac zabaw na os. Młodych

17 Miejsce piknikowe

18 Budowa toru asfaltowego dla aut zdalnie sterowanych

1. Głosować można tylko na jeden projekt.

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

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997 r. w zakresie projektu „Dzierżoniowski Budżet Obywatelski”. Administratorem danych jest Burmistrz 

Dzierżoniowa, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1.
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SPORTOWIEC  
DZIERŻONIOWA 2017 

PAWEŁ JURASZEK - za-
wodnik MKS „Dziewiątka” 
Dzierżoniów. Specjalizujący 
się w pływaniu na dystansie 
50 metrów stylem dowol-
nym. Reprezentant Polski na 
najważniejszych imprezach 
pływackich. Piąty zawod-
nik Mistrzostw Świata na 50 
metrów stylem dowolnym. 
Zdobywca brązowego meda-
lu Mistrzostw Europy w szta-

fecie 4x50 metrów stylem 
dowolnym. Indywidualnie 
czwarty zawodnik Mistrzostw 
Europy oraz srebrny medali-
sta Pucharu Świata na 50 m 
stylem dowolnym.

II MIEJSCE
KAROLINA JURCZYK - za-

wodniczka MKS „Dziewiątka” 
Dzierżoniów. Członkini kadry 
narodowej w pływaniu. Pią-
ta zawodniczka Mistrzostw 
Europy juniorek na 50 me-
trów stylem motylkowym. 
Triumfatorka Zimowych oraz 
Letnich Mistrzostw Polski ju-
niorek na 50 metrów stylem 
motylkowym. Uczestniczka 
Mistrzostw Europy Seniorek, 
gdzie wraz ze sztafetą 4x50 
metrów stylem zmiennym 
zajęła 5 miejsce. Rekordzistka 
Polski juniorek na 50 metrów 

stylem dowolnym.

III MIEJSCE 
PAULINA MARTYKA - za-

wodniczka MULKS Junior 
Dzierżoniów. Członkini ka-
dry narodowej juniorek  
w zapasach. Uczestniczka 
Mistrzostw Europy juniorek 
w zapasach, gdzie zajęła VII 
miejsce. Mistrzyni Polski ju-
niorek oraz złota medalist-
ka Pucharu Polski juniorek  
w zapasach. Piąta zawod-
niczka Mistrzostw Polski se-
niorek w zapasach oraz brą-
zowa medalistka Mistrzostw 
Polski juniorek w sumo.

VI MIEJSCE 
JAN WROŻYNA

V MIEJSCE 
MAŁGORZATA DĄBROWSKA

IV MIEJSCE
SYLWIA MARTYKA

VII MIEJSCE 
ADRIAN ŚWIERCZYŃSKI 

VIII MIEJSCE 
PIOTR PIETKIEWICZ

IX MIEJSCE
FILIP BEDNAREK

X MIEJSCE 
SARA TONDER

INDYWIDUALNE  
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE 

2017
V miejsce Pawła Jurasz-

ka na Mistrzostwach Świata  
w pływaniu

ZESPOŁOWE 
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE 

2017 
Wysokie miejsce drużyny 

MZKS Lechia Dzierżoniów  
w III lidze - 8 sezon; najlep-
szy wynik sportowy byłego  
województwa wałbrzyskiego

SPORTOWY TALENT 
DZIERŻONIOWA 2017 

WIKTORIA KUPROWSKA 
OSKAR JĘDRYSIAK

Największe emocje w corocznym plebiscycie 
sportowym budzi ranking w kategorii Najlep-

szy Sportowiec Dzierżoniowa, Największe Sportowe 
Osiągnięcie oraz Największy Talent. Podczas tegoroc-
znej Gali Sportu nagrodzono już najlepszych. Za jakie 
osiągnięcia? Warto sprawdzić! 

Medale i rekordy, 
czyli za co nagradzamy najlepszych sportowców

SPORTOWY TRENER 
DZIERŻONIOWA 2017

ANDRZEJ WOJTAL - od 
początku istnienia klubu pły-
wackiego MKS „Dziewiątka” 
Dzierżoniów trener i wycho-
wawca dzieci i młodzieży w 
pływaniu. Podopieczni tre-
nera Andrzej Wojtala uczest-
niczyli w minionym roku w 
ponad 20 imprezach ran-
gi wojewódzkiej, ogólno-
polskiej, jak i światowej. Na 
szczególne wyróżnienie za-
sługują następujący pływacy: 
Paweł Juraszek – najszybszy 
pływak w Polsce na dystan-
sie 50 metrów stylem do-
wolnym, finalista Mistrzostw 
Świata oraz Europy; Karolina 

Jurczyk – uczestniczka Mi-
strzostw Europy juniorek oraz 
Mistrzyni Polski na 50 metrów 
stylem motylkowym; Kacper 
Dereń – specjalizujący się w 
stylu motylkowym, czołowy 
pływak w Polsce w swojej ka-
tegorii wiekowej.

WYRÓŻNIENI
Mariusz Mazur, Norbert 

Warchoł, Zbigniew Soczew-
ski.

OSOBOWOŚĆ SPORTOWA 
2017

SYLWIA GANOWICZ-KO-
TUS - prezes Klubu Sporto-
wego Lechia Dzierżoniów, 
który w listopadzie minio-

nego roku został uznany za 
najlepszą szkółkę piłkarską 
na Dolnym Śląsku w 65. Ple-
biscycie Sportowym Gazety 
Wrocławskiej.

SPONSOR ROKU 2017
ICOMP.PL, 
ATOM DEWELOPER SP.  

Z O.O.

AMBASADOR SPORTU 
DZIERŻONIOWSKIEGO 2017

JAROSŁAW JACH - były 
zawodnik Lechii Dzierżo-
niów. Obecnie zawodnik an-
gielskiego Crystal Palace, do 
którego przeszedł z Zagłębia 
Lubin. Reprezentant Polski  
w piłce nożnej, w której zade-
biutował w listopadzie ubie-
głego roku podczas spotkań 
towarzyskich z Urugwajem  
i Meksykiem.

INICJATYWA SPORTOWA 
2017

Utworzenie klas sporto-
wych w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Dzierżoniowie – po-
mysłodawca: Daniel Kolinko 
- wieloletni Prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzier-
żoniowie, od lat związany  
ze środowiskiem sportowym 
miasta, inicjator utworzenia 
klasy sportowej (z wiodący-
mi dyscyplinami piłka ręczna  
i piłka nożna) w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Dzierżonio-
wie.

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁAL-
NOŚCI NA RZECZ KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU
Konrad Schneider, Mate-

usz Cegiełka, Leszek Bajda, 
Wiesław Pisarski, Bolesław 
Harendarz, Janusz Moskalski, 
Mieczysław Winiarski.

Kto jest najlepszym trenerem, ambasadorem 
sportu, a kto największą sportową osobowością 

Dzierżoniowa? To już wiadomo. Laury wręczono  
podczas III Dzierżoniowskiej Gali Sportu. 

Najlepsi trenerzy i działacze sportowi wyróżnieni

Paweł 
Juraszek 
znowu 
najlepszy


