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Rada Miejska 
Dzierżoniowa 
udzieliła burmistrzowi 
ostatniego w tej 
kadencji absolutorium 
z tytułu wykonania 
budżetu. Podczas 
sesji radni przyjęli 
także Dzierżoniowską 
Kartę Dużej Rodziny 
i zadecydowali 
o rozpoczęciu w tym 
roku kolejnej ważnej 
inwestycji na drogach.

Udzielenie absolutorium 
burmistrzowi rozpoczęło 
przedstawienie sprawozdania 
z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu. W ostatnim tego 
typu głosowaniu w tej kaden-
cji radni udzielili burmistrzowi 
Dzierżoniowa absolutorium 
18 głosami za przy dwóch 
głosach wstrzymujących się.

– Dziękuję za wsparcie 
i wspólną pracę na rzecz 
mieszkańców. Kadencja mi-
nęło szybko, a tak się dzieje, 
gdy jest współpraca i zgoda. 
Dziękuję dyrektorom naszych 
jednostek, kierownikom i pra-
cownikom urzędu – mówił 
tuż po głosowaniu burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun.

 - Karta rodziny 
przyjęta

Wprowadzenie Dzierżo-
niowskiej Karty Dużej Rodzi-
ny rozpoczęła ubiegłoroczna 
wizyta prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego 
w Dzierżoniowie. Właśnie 
w jej trakcie radni zobowiązali 
się do wprowadzenia specjal-
nych ulg dla rodzin, w których 
jest trójka lub więcej dzieci. 

Nad zapisami programu pra-
cowała powołana przez burmi-
strza komisja, w której znalazł 
się przedstawiciel dzierżo-
niowskich rodzin wielodziet-
nych. Podjęte przez radnych 
prawo umożliwia wspieranie 

rodzin wielodzietnych, pro-
mowanie modeli rodziny wie-
lodzietnej i jej pozytywnego 
wizerunku oraz zwiększanie 
szans rozwojowych i życio-
wych dzieci wychowujących 
się tych rodzinach.

Program Dzierżoniow-
ska Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek i opłat pro-
mocyjnych dla rodzin wielo-
dzietnych. Można o nich prze-
czytać szczegółowo na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

 - Batalionów 
Chłopskich i Bielawska 
do remontu

W tym roku ruszy przebu-
dowa ul. Batalionów Chłop-
skich i Bielawskiej w Dzierżo-
niowie. Inwestycję rozpocznie 
etap obejmujący odcinek dróg 
od ronda „Żołnierzy Wyklę-
tych” do mostu na wysokości 
młyna.

Planowane nakłady na in-
westycję wynoszą 4 mln 700 
tys. zł. Miasto sfinansuje część 
prac kwotą 1 mln 500 tys. zł. 
Pozostałą kwotę (3 mln 200 
tys. zł) zapłaci właściciel drogi 
– województwo dolnośląskie.

Nasz portal 
www.dzierzoniow.pl 
znalazł się w gronie 
dwudziestu najlepszych 
stron samorządowych 
w Polsce. Projekt 
„Administrada” 
polegający na ocenie 
jakości serwisów 
administracji publicznej 
przeprowadziło 
Pismo Samorządu 
Terytorialnego 
„Wspólnota” 
z krakowskim 
studiem Edisonda 
specjalizującym się 
w user experience.

Projekt skierowano do 
wszystkich miast wojewódz-
kich, miast na prawach po-
wiatu i powiatów. Autorzy za-
prosili do badania blisko 400 
urzędów. Z możliwości pod-
dania się ocenie specjalistów 
skorzystało 140 serwisów.

Eksperci z zakresu uży-
teczności, projektanci graficz-
ni, językoznawcy, eksperci od 
dostępności oraz specjaliści 
z zakresu administracji pu-
blicznej zwracali uwagę na 
najważniejsze elementy ser-
wisu – stronę główną, nawi-
gację, prezentację treści i do-
stępność. Na podstawie audytu 

użyteczności wyłoniono 50 
najlepszych serwisów, które 
poddano przejściu poznaw-
czemu – kolejnej metodzie 
pozwalającej na dokładniejszą 
analizę serwisów ze względu 
na ich użyteczność.

– Głównym celem Admini-
strady jest pokazanie dobrych 
praktyk i zwiększenie świado-
mości osób tworzących urzę-
dowe serwisy. Zamiast tra-
dycyjnego rankingu, autorzy 
badania postanowili wyróżnić 
najlepsze strony ze względu 
na ich użyteczność, dostęp-
ność, estetykę i przystępność 
językową – tłumaczy Marcin 

Kręcioch, dyrektor kreatywny 
Edisondy.

W drugim etapie każdy 
z serwisów poddano audytowi 
użyteczności. W jego trakcie 
badacze oceniali, czy poszcze-
gólne elementy strony zgodne 
są z przyjętymi wyznacznikami 
(tak zwanymi heurystykami).

W rezultacie wyłoniono 
20 urzędów, których serwisy 
są najbardziej przyjazne dla 
użytkowników. W tym gronie 
znalazł się także Dzierżoniów. 
Nagrodzono też najlepsze ser-
wisy w kategoriach: użytecz-
ność, dostępność, estetyka 
i przejrzystość językowa.

Moc przekazu internetowego

E-wyróżnienie dla naszej strony www

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich i Bielawskiej bę-
dzie się wiązała z utrudnieniami w ruchu. Poinformujemy o 
nich na stronie www.dzierzoniow.pl

26 maja radni udzielili burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium 18 głosami za przy dwóch 
głosach wstrzymujących się

Sesja absolutoryjna

Jak radni ocenili burmistrza?

Dzierżoniów dzieli się doświadczeniami

Zainspirowani 
rewitalizacją społeczną
19 osób związanych z administracją społeczną, 
organizacjami pozarządowymi i opieką  społeczną 
odwiedziło 26 maja Dzierżoniów. Wizytę studyjną 
przeprowadzono w ramach projektu systemowego 
„Rewitalizacja społeczna” Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

Celem wizyty było przybliżenie działań podejmowanych 
w Dzierżoniowie w ramach rewitalizacji społecznej. Nasze mia-
sto było liderem w pierwszej edycji projektów systemowych jej 
dotyczących. Wytypowało nas do tej roli Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z „twardymi” i „miękki-
mi” projektami rewitalizacji społecznej realizowanymi w naszym 
mieście. Przedstawili je urzędnicy dzierżoniowskiego magistratu. 
Goście odbyli też spacer po Dzierżoniowie i weszli na ratuszową 
wieżę. Odwiedzili Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Centrum Ak-
tywizacji Społecznej, zapoznając się z działalnością tych placówek.

W ramach wizyty studyjnej Urząd Miasta w Dzierżoniowie 
dzielił się swymi doświadczeniami z uczestnikami projek-
tu systemowego „Rewitalizacja społeczna” 

Ostatnie pożegnanie

Odszedł ks. 
Sylwester Irla
Wieloletni proboszcz parafii św. Jerzego 
w Dzierżoniowie oraz zasłużony i honorowy obywatel 
naszego miasta, ksiądz prałat Sylwester Irla, zmarł 
31 maja o godz. 3.00 rano. Pozostanie w sercach 
i pamięci dzierżoniowian na zawsze.

Ksiądz prałat Sylwester Irla urodził się 7 października 1933 r. 
w Radogoszczy (okolice Tarnowa). Przez wiele lat pełnił funkcję 
proboszcza parafii św. Jerzego. Dzięki staraniom i uporowi do-
prowadził do powstania na os. Różanym domu katechetycznego, 
będącego zaczątkiem nowego kościoła. Był Honorowym Obywa-
telem Dzierżoniowa od kwietnia 2010 roku.

Był związany z Dzierżoniowem nieprzerwanie od lipca 
1973 r. W czasie swojej pracy duszpasterskiej dał się poznać jako 
niekwestionowany animator życia religijnego i kulturalnego. To 
właśnie z jego inicjatywy rozpoczęto prace przy odbudowie wie-
lu obiektów sakralnych. Przez te wspólnie spędzone z nami lata 
dawał przykład dobrego gospodarowania.

Za całość aktywnej działalności na rzecz lokalnej samorządno-
ści oraz za ukochanie „naszej Małej Ojczyzny” w 2000 r. nadano 
ks. prałatowi „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”.

Księdza prałata Sylwestra Irlę mieszkańcy miasta zapa-
miętają jako wspaniałego duszpasterza i niekwestionowa-
ną osobowość życia religijnego, społecznego i kulturalne-
go Dzierżoniowa
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Ponad 1660 osób wzięło 
udział w tegorocznym 
TRAKT-cie, czyli 
Terenowym Rajdzie 
Amatorów Kolarstwa 
i Turystyki. W niedzielę 
11 maja tłumy pieszych 
i rowerowych turystów 
wyruszyły na 11 tras. 
Najmłodszy uczestnik 
miał zaledwie 5 miesięcy, 
najstarszy 85 lat.

Najbardziej obleganą trasą 
pieszą był Trakt Smoka. Prze-
szło go 435 osób. W góry na 
25 km wybrało się 236 osób. 
Z tras rowerowych najwięk-
szą popularnością cieszyła 
się „trzydziestka” – 224 oso-
by. Wśród uczestników były 
osoby także spoza Dzierżo-
niowa, a nawet spoza naszego 
powiatu – z Legnicy, Świdni-
cy, Wrocławia, Opola, Gło-
gowa, Ząbkowic, Zduńskiej 
Woli, Krotoszyna czy Leszna. 
Wszyscy dotarli na metę na 
OSiR-ze uśmiechnięci, choć 
zmęczeni. Czekały na nich na-
grody, w tym główna – rower, 
poczęstunek, występ Miejskiej 
Orkiestry Dętej i Europejskie 
Dni Słoneczne. Szczęśliwym 
zdobywcą roweru ufundowa-

nego przez Sklep Rowerowy 
K2 w Dzierżoniowie został 
Cezary Bartczak.

Imprezą towarzyszącą 
TRAKT-owi były Otwarte 
Mistrzostwa Dzierżoniowa 
w Grillowaniu z Mrówką. 
W szranki zawodów stanęło 
osiem ekip, które miały za 
zadanie przygotować własną 
potrawę z wcześniej ustalo-
nych produktów, tj. karczek 

wieprzowy, filet z kurczaka, 
filet z ryby, warzywa i inne 
dodatki. Mistrzem grilla został 
Krzysztof Kubik, który wy-
grał bon o wartości 500 zł do 
sklepu PSB Mrówka i zrzekł 
się go na rzecz Domu Dziec-
ka w Pieszycach. Na drugim 
miejscu uplasowała się dru-
żyna Dzierżoniowskiego Uni-
wersytetu III Wieku – Romu-
alda Skiba, Ewa Zdunowska 

i Halina Bochenek. Podium 
uzupełniły Barbara Mikołaj-
czyk i Czesława Anioł. Przy-
prawy oraz akcesoria kuchen-
ne dla uczestników Mistrzostw 
dostarczyła firma Appetita.

Organizatorami imprezy 
współfinansowanej z budże-
tu gminy były miasto Dzier-
żoniów i dzierżoniowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie.

Dzierżoniowskie 
publiczne placówki 
oświatowe wdrożyły 
w tym roku tzw. e-arkusz, 
czyli elektroniczną 
wersję arkusza 
organizacyjnego szkoły. 
To narzędzie zarządcze 
ułatwi organowi 
prowadzącemu, czyli 
gminie, koordynację 
pracy szkół w kolejnym 
roku szkolnym 
2014/2015.

Arkusz organizacji szkoły 
to podstawowy dokument or-
ganizacyjny szkoły, w którym 
dyrektor określa szczegółową 
organizację nauczania, wycho-
wania i opieki w danym roku 
szkolnym z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania. 
Dyrektorzy składają projekt 
takiego arkusza do zatwier-

dzenia przez organ prowa-
dzący do 30 kwietnia roku 
poprzedzającego rok szkolny, 
którego arkusz dotyczy.

Arkusz zawiera szkolny 
plan nauczania z siatką godzin 
dla poszczególnych klas oraz 
przydział godzin dla nauczy-
cieli wraz z opisem ich kwali-
fikacji. Znajdują się informa-
cje o liczbie uczniów w szkole 
i w poszczególnych klasach, 
liczbie pracowników szkoły, 
liczbie godzin zajęć edukacyj-
nych finansowanych ze środ-
ków przydzielonych przez or-
gan prowadzący szkołę, liczbę 
godzin zajęć prowadzonych 
przez poszczególnych na-
uczycieli, a także informacje 
dotyczące biblioteki szkolnej, 
świetlicy, pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej i zajęć 
dodatkowych.

Na nowy rok szkolny dzier-
żoniowskie przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazja po raz 
pierwszy oprócz wersji papie-
rowej arkusza mają też wersję 
elektroniczną w specjalnym 

programie. Dzięki niemu łatwiej 
o raportowanie, statystyki i za-
rządzanie szkolnymi zasobami. 
Wdrażanie programu i szkole-
nia dla pracowników oświaty 
trwały od początku roku.

Dzierżoniów wspiera sportowców

Maratony na 
dwóch kółkach
Ponad 11 tys. km przejechał w ubiegłym roku 
dzierżoniowski maratończyk rowerowy Marian 
Kołodziejski. W tym roku ma już „na liczniku” 
4 tys. km i miejsca na podium. Startami w maratonach 
promuje nasze miasto, zazwyczaj stając na podium. 
Tak było ostatnio w Świnoujściu i w Radkowie. Teraz 
czas na rekord.

Dawniej był trenerem kolarzy Ślęża Sobótka. Potem zaczął 
pracować w Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Siedem lat temu do-
padły mnie problemy z sercem. Po wyjściu ze szpitala znów za-
cząłem dbać o siebie – mówi Marian Kołodziejski. I zadbał tak 
skutecznie, że od czterech lat startuje w maratonach rowerowych.

Co roku bierze udział w około 10-12 takich imprezach. 
W ubiegłym roku zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski w kategorii M 5 (50-60 lat). Ostatnio w dniach 
9-11 maja przejechał po raz czwarty Ultramaraton Rowerowy 
im. Olka Czapnika wzdłuż Zalewu Szczecińskiego – Świnouj-
ście 2014. Pokonał dystans 324 km po szosie i zdobył II miejsce 
w kategorii Ultra Open Mężczyzn i I miejsce w kategorii M 5. 
W tym roku planuje wystartować w dwóch pozostałych etapach 
Bałtyk Bieszczady Tour 2014 – w czerwcu w Radlinie (V Ślaski 
Maraton Rowerowy) i w sierpniowym ultramaratonie na trasie 
Świnoujście – Ustrzyki Górne.

Trenuje regularnie, choć zajęć ma wiele. Nie osiada na lau-
rach. Po sukcesach w Świnoujściu w strugach deszczu i gradu 
przejechał Supermaraton Górski V Pętlę Stołowogórską „Klasyk 
Radkowski” 24 maja. Zdobył III miejsce w kategorii M 5.

Oprócz pracy na OSiR-ze jeździ jeszcze jako taksówkarz. 
Często pokonuje trasę do Sobótki, do Żar czy Środy Śląskiej. 
– Wpadam też czasem do Leszna do brata na kawę – wyznaje 
maratończyk. Jeździ też w Górach Sowich.

W sportowych zmaganiach Mariana Kołodziejskiego wspie-
ra miasto Dzierżoniów.

Maratony rowerowe to wielka pasja dzierżoniowianina 
Mariana Kołodziejskiego

Boks

Młode wilki Wilka
Prowadzony przez Piotra Wilczewskiego Kamil 
Łaszczyk (17-0, 7 KO) zdobył wakujące pasy Mistrza 
RP oraz WBF kategorii piórkowej. Podczas gali 
transmitowanej w telewizji Orange Sport jeden 
z najbardziej utalentowanych młodych bokserów 
promował Dzierżoniów.

Kamil po widowiskowej walce pokonał dzielnego Tuomo 
Eronena (13-3, 5 KO). Bardzo dobrze walczył również Patryk 
Szymański, który w walce wieczoru znokautował Andrieja 
Abramenkę (20-6-2, 4 KO), zdobywając przy okazji między-
narodowy pas organizacji WBF oraz pas Mistrza RP w wadze 
junior średniej. Zwycięsko z pojedynku wyszedł także walczący 
w kategorii ciężkiej Tomasz Duszak, choć do jego ringowej po-
stawy trener Wilczewski może mieć dużo zastrzeżeń.

Cała trójka trenuje na co dzień w Global Boxing Dzierżoniów. 
To właśnie dzierżoniowski klub był organizatorem pierwszej 
w Polsce gali Global Boxing.

Elektroniczne arkusze organizacyjne szkoły ułatwią zarządza-
nie dzierżoniowskim publicznym placówkom oświatowym 

Oświata

Elektroniczna organizacja szkół

Turystyka i rekreacja

Rekordowy TRAKT

Na trasy wyruszyli mali i duzi. Jedli wybrali rowery, inni 
woleli liczyć na własne nogi

Na metę na OSiR-ze uczestnicy TRAKT-u docierali zmęcze-
ni, ale szczęśliwi. Kolejna taka impreza już za rok 

TRAKT cieszy się coraz większą popularnością w mieście i w regionie. Świadczy o tym 
rekordowa w tym roku liczba uczestników
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Masz trójkę lub więcej 
dzieci? Skorzystaj 
z Dzierżoniowskiej 
Karty Dużej Rodziny. 
Wprowadzając ją 
Dzierżoniów dołączył do 
wciąż nielicznego grona 
miast stosujących takie 
rozwiązania. Zobacz, 
komu przysługuje 
karta, jakie ulgi oferuje 
dziś i o co zostanie 
rozszerzona w najbliższej 
przyszłości.

– Wprowadzenie Dzierżo-
niowskiej Karty Dużej Rodziny 
jest jedną z najważniejszych 
decyzji w ostatnich latach. 
Karta uzupełnia system po-
mocy i jest jednym z elemen-
tów mających wpływać na 
poprawę sytuacji demogra-
ficznej. W Dzierżoniowie nie 
ogranicza się to jedynie do du-
żych rodzin – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun.

Posiadanie karty uprawnia 
do 50% bonifikaty w opła-
tach za żłobek i przedszkola 
publiczne. To w przypadku 
trójki dzieci może mieć cza-
sem bardzo duże znacznie dla 
rodzinnych finansów. Zniżka-
mi objęto także opłaty i komer-
cyjne oferty Dzierżoniowskie-
go Ośrodka Kultury, Ośrodku 

Sportu i Rekreacji, Miejsko-
Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej i Muzeum Miejskiego.

To tylko początek korzyści. 
Wprowadzenie w najbliższych 
miesiącach ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny umoż-
liwi miastu zaoferowanie zni-
żek w komunikacji miejskiej, 
w czynszu i opłatach lokalnych.

Dzierżoniów będzie też 
zachęcać przedsiębiorców do 

włączenia się do programu 
i oferowania posiadaczom 
karty bonifikat na usługi czy 
towary. Firmy i sklepy, które 
podejmą współpracę, miasto 
będzie w specjalny sposób 
promować.

Program skierowany jest 
głównie do rodzin z trójką lub 
większą liczbą dzieci do 18 
roku życia lub do 25 roku ży-
cia w przypadku, gdy dziecko 

kontynuuje naukę. Co waż-
ne, oferta miasta dotyczy też 
rodzin zastępczych, rodzin-
nych domów dziecka i rodzin, 
w których jest dziecko niepeł-
nosprawne. W tym ostatnim 
przypadku limit wieku nie 
obowiązuje.

Na terenie Dzierżoniowa 
jest ponad 550 rodzin poten-
cjalnie uprawnionych do ko-
rzystania z programu.

Rewitalizacja

Zabytki odzyskują 
dawną świetność
Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą otrzymać 
dofinansowanie do remontów prowadzonych 
w zabytkowych budynkach. Dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą dotacje będą przyznawane 
w ramach pomocy de minimis.

Właściciele lub wspólnoty mieszkaniowe na remont zabytko-
wych budynków mogą otrzymać do 50%, w szczególnych przy-
padkach nawet do 100% kosztów prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych. Wnioski na zadania realizowane 
w przyszłym roku można składać do końca września 2014 r.

Jakie kryteria muszą być spełnione? Położony w Dzierżonio-
wie budynek musi być wpisany do rejestru zabytków. Musi też 
posiadać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub nauko-
we. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać m.in decyzję 
o wpisie do rejestru zabytków, dokument potwierdzający tytuł 
prawny do zabytku, pozwolenie na przeprowadzenie prac, ich 
harmonogram i kosztorys.

Od tego roku ubiegający się o dotację muszą skonsultować 
prace projektowe i techniczne z wyznaczonym przez burmistrza 
członkiem zespołu ds. Rewitalizacji Dzierżoniowa, którego opi-
nię należy dołączyć do składanego wniosku. Reprezentantem bur-
mistrza w tej sprawie jest dyrektor Muzeum Miejskiego Henryk 
Smolny, z wykształcenia konserwator dóbr kultury.

Może on uczestniczyć w każdym etapie przygotowania wnio-
sku, realizacji i odbioru inwestycji oraz przedstawić Zespołowi 
ds. rewitalizacji swoje spostrzeżenia w sprawozdaniu częścio-
wym lub końcowym. Negatywna opinia może skutkować niewy-
płaceniem dotacji.

Szczegółowych informacji nt. dotacji udziela Wydział Spraw 
Lokalowych Urzędu Miasta pod nr. tel. 74 645 08 65.

Szczegóły udzielenia dotacji reguluje uchwała rady miejskiej 
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacje są udzielane na prace, które zostaną wykonane w roku 
jej przyznania. W minionym roku Dzierżoniów dofinansował re-
monty zabytków kwotą 281.605 zł.

W ubiegłym roku dofinansowanie do remontu otrzymały 
głównie obiekty sakralne

Podrabianie biletów parkingowych

Kary dla oszustów
2,5 tys zł grzywny wymierzył sąd mieszkańcowi 
Dzierżoniowa, który w ubiegłym roku dopuścił 
się sfałszowania abonamentu uprawniającego do 
korzystania ze strefy płatnego parkowania. Nie był on 
pierwszym, który próbował bezskutecznie dokonać 
takiego oszustwa.

Wyrok zapadł i uprawomocnił się w marcu br. Wcześniej już 
dwukrotnie pracownicy SPP wykryli podobne przypadki kserowania, 
zmieniania numeru rejestracyjnego lub roku w wydanym dokumen-
cie. Oba przypadki zakończyły się prawomocnym wyrokiem sądu.

Każdy abonament czy karta parkingowa zabezpieczone są 
specjalnym hologramem. Ponadto każdy dokument ma swój nie-
powtarzalny numer. Prędzej czy później każdy przypadek oszu-
stwa zostaje więc wykryty, a konsekwencje z tym związane są dla 
sprawcy bardzo dotkliwe.

Podczas wspólnych patroli Straży Miejskiej i pracowników 
Strefy Płatnego Parkowania wykrywa się też sporo przypadków 
nielegalnego posługiwania się kartą parkingową dla osób niepeł-
nosprawnych w sposób niezwiązany z przewożeniem takich osób 
(np. korzystanie z czyjejś karty do własnych celów). Czyn ten 
zagrożony jest karą grzywny do 2000 zł.

Sympatyczna smoczyca 
w służbowej czapce 
będzie nową maskotką 
dzierżoniowskiej Straży 
Miejskiej. Autorką 
wybranego przez jury 
projektu jest Hania 
Zawiślak z klasy 2 c 
szkoły Podstawowej nr 9. 
Wszystkie nadesłane 
na konkurs prace dzieci 
wystawiono z okazji 
Dnia Dziecka w Oknie 
Artystycznym Wydziału 
Promocji Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.

Na ogłoszony przez straż-
ników konkurs wpłynęło 21 
prac w różnych technikach. 
Jedni woleli narysować, jak 
wyobrażają sobie takiego plu-
szowego reprezentanta naszej 
Straży Miejskiej, inni wyko-
nali projekt z modeliny, masy 
solnej lub po prostu uszyli 
gotową maskotkę. Niektóre 
miały wąsy, inne ogony czy 
dzioby, część wyposażona 
była w „profesjonalne” części 
umundurowania.

Komisja miała nie lada za-
danie. Wszystkie prace były 
bowiem piękne i miały logicz-
ne uzasadnienia. Najwięcej 
punktów w głosowaniu zdo-
była jednak sympatyczna, uro-
cza smoczyca wykonana przez 
Hanię Zawiślak. To ona pod-
biła serca jurorów, a w przy-

szłości podbijać będzie serca 
mieszkańców Dzierżoniowa. 
Jej podobizna zostanie bo-
wiem powielona i stanie się 
oficjalną maskotką miejskich 
stróżów prawa.

II miejsce zdobył lemur 
„Aksell” Dominika Kormana 
z kl. 1 a Szkoły Podstawowej 
nr 3, a trzecie – „Gawronek” 
Anastazji Deruckiej z kl. 
III a z tej samej szkoły. Wy-
różnienia otrzymali ponadto: 
Sara Przybysz z kl. II Nie-
publicznej Szkoły Sióstr Sa-

lezjanek za „Ludwika”, Rok-
sana Pajęcka z kl. I b Szkoły 
Podstawowej nr 3 za „Strażni-
ka Strzałę”, Martyna Łebek 
z kl. III b Szkoły Podstawowej 
nr 6 za „Aspirantkę Hipcię” 
i „Aspiranta Hipcia”, Daria 
Tomczuk z kl. III c Szkoły 
Podstawowej nr 6 za „Fufu 
Truskawę” i Szymon Łyżwa 
z kl. III b Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej Sióstr Sale-
zjanek za „Kameleona”.

Laureaci i wyróżnieni 
uczestnicy konkursu zostali 

nagrodzeni wydawnictwami 
i gadżetami miejskimi i ma-
teriałami nt. bezpieczeństwa, 
a zwyciężczyni konkursu spę-
dzi z okazji Dnia Dziecka jeden 
dzień szefując dzierżoniow-
skim strażnikom.

Wszystkie prace uczestników 
konkursu zostały wystawione 
na ponad tydzień w Oknie 
Artystycznym Wydziału Pro-
mocji Urzędu Miasta w Dzier-
żoniowie.

Wszyscy młodzi uczestnicy konkursu na maskotkę dzierżoniowskiej Straży Miejskiej wy-
kazali się przy jej projektowaniu wielką fantazją i zaangażowaniem 

Konkurs na maskotkę SM

Smoczyca na straży

Miasto wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzietnych. Dzierżoniowska Karta Dużej 
Rodziny zagwarantuje im wiele zniżek

Polityka społeczna

Ułatwienia dla dużych rodzin

www.dzierzoniow.pl

www.dzierzoniow.pl

Imie i nazwisko, Nr kartyData waznosci
. ‘

Karta wa¿na jest jedynie z dokumentem to¿samoœci.
W przypadku znalezienia karty prosimy 
o zwrócenie jej do Urzêdu Miasta  w Dzier¿oniowie.

Dzierzoniowska Karta Duzej Rodziny
. .
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Ruszyła kolejna, 19 
już, edycja konkursu 
Piękno Kwiatów i Zieleni 
Wokół Nas. Do końca 
lipca mieszkańcy, firmy 
i instytucje z Dzierżoniowa 
mogą zgłaszać swe 
pięknie ozdobione 
roślinnością ogrody przy 
blokach lub domkach, 
skwery, balkony i okna.

Konkurs organizują bur-
mistrz Dzierżoniowa, Towa-
rzystwo Miłośników Dzierżo-
niowa oraz Rodzinna Firma 
Kwiaciarska Maria. Oceniane 
będą: różnorodność roślin, 
kompozycje roślinne, pomysło-
wość i oryginalność, estetyka 
i porządek, mała architektura.

Warunkiem udziału w kon-
kursie jest wypełnienie karty 
zgłoszenia, do której należy 
dołączyć maksymalnie 5 zdjęć 
w formie papierowej lub na 
płycie CD. Jeżeli nie ma moż-
liwości wykonania zdjęcia, 
należy zaznaczyć to na karcie 
zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie tegorocz-
nej edycji nastąpi do 15 paź-
dziernika. Zgłoszenia moż-

na składać lub przesłać do 
końca lipca na adres Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie, 
ul. Rynek 1, 58-200 Dzier-
żoniów, z dopiskiem „kon-
kurs kwiatowy” lub na adres 
konkurskwiatowy@wp.pl. Re-

gulamin konkursu, karta zgło-
szeniowa oraz wszelkie infor-
macje na jego temat dostępne 
są w Biurze Obsługi Klienta 
i Wydziale Promocji dzier-
żoniowskiego urzędu oraz na 
stronie www.dzierzoniow.pl.

www.dzierzoniow.pl4
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  
„PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI WOKÓŁ NAS”  

 
Imię i nazwisko ................................................................................................................ 
Telefon .............................................................................................................................. 
Adres zamieszkania ......................................................................................................... 
 
Instytucja / Wspólnota Mieszkaniowa 
......................................................................................................................................... 
Adres .............................................................................................................................. 
Zgłaszający ..................................................................................................................... 
Telefon ............................................................................................................................. 
 
Informuje, że zgłoszenie dotyczy kategorii*): 
 

 Okna i balkony 
 Ogródki przy domkach jednorodzinnych 
 Ogródki przy blokach wielorodzinnych 
 Ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, 

usługowych i innych. 
 
*) postaw krzyżyk w lewym okienku 
 
W załączeniu – max. 5 fotografii 
 
Proszę o sfotografowanie:  
 

 tak 
 nie  

 
Uznaję warunki regulaminu i wyrażam zgodę na sfotografowanie oraz podanie do publicznej 

wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 
przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora 
/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące 
w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie 
z zał. do niniejszego regulaminu. 
            
     ........................................................................................... 
          (imię i nazwisko zgłaszającego lub pieczęć imienna 
           w przypadku instytucji lub firmy) 
 

 

Konkurs dla mieszkańców

Pochwal się aranżacją zieleni

Jeśli twój ogród, okno, balkon lub skwer przed firmą to 
oaza zieleni, weź udział w konkursie „Piękno kwiatów 
i zieleni wokół nas”. Wystarczy kilka zdjęć

POŻYCZKI UNIJNE  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w Nowej Rudzie 
zaprasza do korzystania z usług

Biura Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego 
w Dzierżoniowie

POŻYCZKI W RAMACH PROJEKTU DOLNOŚLĄSKI 
FUNDUSZ POWIERNICZY

Nazwa pożyczki Pożyczka na cele inwestycyjne
(Inicjatywa JEREMIE)

Kwota pożyczki do 500  000 zł 

Okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy

Prowizja 0 %

Oprocentowanie minimalne 
w skali roku

 2 % 
(pomoc publiczna)

Karencja do 6 miesięcy

Szczegółowe zasady przyznawania pożyczek w ramach DRFP określa Regulamin udziela-
nia pożyczek dostępny wraz z formularzami na stronie internetowej: www.dolny-slask.pl

Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość
Biuro Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego w Dzierżoniowie

ul. Batalionów Chłopskich 19 • 58-200 Dzierżoniów • tel. 74 832 35 36

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


