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Zielono, kompleksowo, estetycznie

T

ego właśnie chcą mieszkańcy – dwa na cztery zadania, które wybrali w Dzierżoniowskim Budżecie
Obywatelskim 2019, dotyczyło nasadzeń roślin. I właśnie zieleń i estetyka w mieście to priorytety
tej kadencji władz samorządowych. Przykład? Zagospodarowanie skweru przy ul. Wrocławkiej,
Piastowskiej i Strzelniczej. Katalog mebli miejskich i nasadzeń, aranżacja rynku i plant, rewitalizacja
parków – nad tym pracują urzędnicy, specjaliści i radni w dwóch zespołach roboczych. Wszystko po to,
by Dzierżoniów stał się piękniejszy, a do estetyki miasta podchodzono kompleksowo.
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Basen otwarty na wakacje

O

środek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
zaprasza wszystkich na basen odkryty przy
ul. Strumykowej 1. Basen jest czynny przez całe
wakacje w godzinach od 10.00 do 19.00.
Nad
bezpieczeństwem
wszystkich osób korzystających z kąpieli czuwa zespół
ratowników. Jakość wody w
basenie będzie stale kontrolowana.
Do dyspozycji odwiedzających, oprócz dwóch basenów, pozostają także zjeżdżalnie, boisko do siatkówki

Szukasz ochłody na wakacje?
Przyjdź na basen

plażowej oraz plac zabaw dla
dzieci. Podobnie jak w poprzednich latach, OSiR zapewnia możliwość wynajmu
leżaków na czas przebywania
na terenie basenu.
Ceny biletów na basen nie
uległy zmianie. Bilet normalny kosztuje 5 zł, ulgowy - 3 zł.
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Rozszerzenie programu „Rodzina 500+”

S

ejm uchwalił rządową nowelizację w sprawie
rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”.
Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą
miały wszystkie dzieci i nastolatki do 18. roku życia,
również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.
Wnioski
o
przyznanie
świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium
dochodowego, będzie można składać w dwóch formach:
w wersji elektronicznej – od 1
lipca 2019 r., a w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
W przypadku złożenia
wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane
z wyrównaniem od 1 lipca
2019 r. Złożenie wniosku po

30 września 2019 r. oznaczać
będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia
wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj.
lipiec i sierpień.
Znowelizowana
ustawa
wprowadza
trzymiesięczny termin – liczony od dnia
urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo
narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie

będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin
dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca,
w którym złożono wniosek.
Projekt umożliwi także
przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia
wychowawczego
drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu
świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem
wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć wniosek o świadczenie.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie
przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo
do świadczenia zyskają
również dzieci umieszczone
w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).
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Godziny pracy urzędu
Przypominamy, że od
2 maja Urząd Miasta w
Dzierżoniowie obsługuje
klientów w nowych godzinach.
W
poniedziałki,
środy
i czwartki Urząd Miasta pracuje od godz. 7.30 do 15.30.
Nie ma już wtorkowych,

półgodzinnych
przerw,
z których do tej pory korzystali pracownicy, jednak we
wtorki urząd wciąż pracuje
do godziny 16.30. W piątki
klienci są za to obsługiwani do godziny 14.30. Po tej
godzinie na koniec tygodnia
praktycznie nie ma intere-

santów. Dzięki temu możliwa
jest dłuższa praca urzędu we
wtorki, by mieszkańcy mogli zdążyć po pracy załatwić
swoje sprawy.
Burmistrz przyjmuje zaś
mieszkańców
we
wtorki
w godz. 13.30-16.30.

Redaguje:
Zespół redakcyjny
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
Rynek 1, tel. 74 645 08 26,
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

W maju
zmieniły
się godziny
pracy UM

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Wyniki głosowania w ramach DBO 2019

C

ztery zadnia, na które najliczniej głosowali
mieszkańcy, zostaną zrealizowane w ramach
budżetu obywatelskiego Dzierżoniowa. Jedno z nich
decyzją burmistrza będzie wykonane w szerszym
zakresie, niż ten opisany we wniosku.
W tegorocznym budżecie
partycypacyjnym głosowało 3.112 mieszkańców (o 574
osoby więcej niż w 2018 r.).
Każdy uprawniony do głosowania mógł oddać jeden, dwa
lub trzy swoje głosy. Suma
oddanych głosów to 6.039.
Najwięcej (918 głosów) oddano na „Aranżację zieleni
fragmentu
dzierżoniowskiego
rynku”.
- Ze względu na tak duże
oczekiwanie mieszkańców i
prace nad zmianami w rynku,
które już trwają, zdecydowałem, że to zadanie obejmie
nie tylko fragment, ale cały
dzierżoniowski rynek i nie
będzie dotyczyło wyłącznie
aranżacji zieleni. Zmieni się
też funkcjonalność i estetyka centrum miasta. Dotyczy
to i aranżacji zieleni, i nowej
małej architektury. W przyszłym roku w rynku pojawią
się m.in. nowe ławki, stoja-

ki na rowery, w tym jeden
duży i objęty monitoringiem
oraz parking rowerowy –
zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.
Trzy pozostałe zadania, które
w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku, to:
1. „Park zabaw dla psów”
(823 głosy) - czyli ogrodzona przestrzeń z wydzieloną
strefą wybiegu, rekreacyjną
i treningową z torem przeszkód, w której można będzie puścić psa luzem. Projektowane miejsce to część
parku przy „skałkach”, pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5, a ciepłownią.
2. Wesoły skwer (789 głosów) - plac zabaw dla dzieci
z elementami siłowni plenerowej przy ul. Wesołej.
3. Nasadzenie 2020 drzew
w 2020 r. (759 głosów) – projekt dotyczy zakupu i nasa-

dzenia ukształtowanych lub
częściowo ukształtowanych
sadzonek drzew na zielonych
terenach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem są-

siedztwa zakładów przemysłowych, ciągów pieszych,
rowerowych i miejskich parkingów.

Szczegółowe wyniki głosowania:
1. Park zabaw dla psów (823 głosy)
2. Zatrzymajmy wodę w mieście – ogrody deszczowe
w Dzierżoniowie (549 głosów)
3. Hip-Hop Festiwal (202 głosy)
4. 2020 drzew w Dzierżoniowie w 2020 roku (759 głosów)
5. Książkomat – urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu książek (418 głosów)
6. Sieć miejsc rekreacyjnych do gry w bule (183 głosy)
7. Ławki solarne – dobra energia (368 głosów)
8. Wesoły Skwer (789 głosów)
9. Filmowe poranki w kinie „Zbyszek” (228 głosów)
10. Wielka Pompa (380 głosów)
11. Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego Rynku
(918 głosów)
12. Budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej (422 głosy)

Estetyka

Estetyka miasta to priorytet

K

atalog mebli miejskich i nasadzeń, aranżacja rynku
i plant, rewitalizacja parków – nad tym pracują
urzędnicy, specjaliści i radni w dwóch zespołach
roboczych. Wszystko po to, by Dzierżoniów
stał się piękniejszy, a do estetyki miasta
podchodzono kompleksowo.
- W tej kadencji mono stawiamy na uporządkowanie
przestrzeni miejskiej i jej aranżację, zwłaszcza jeśli chodzi
o tereny zielone. Estetyka to
dla nas jeden z priorytetów
– mówi Dorota Pieszczuch,
wiceburmistrz Dzierżoniowa.
Od kilku miesięcy w Urzędzie Miasta pracują dwa zespoły zadaniowe. Pierwszy
z nich - zespół ds. małej architektury - wypracował już
„katalog mebli miejskich”. To
dokument, który określił, jakie ławki, kosze na śmieci czy

stojaki na rowery będą mogły
być montowane w różnych
obszarach miasta.
- Chodzi o to, by te elementy małej architektury były
jednakowe i spójne z naszymi
założeniami, dlatego miasto
zostało podzielone na trzy
obszary. Dla każdego z nich
przypisano odpowiedni katalog mebli miejskich – wyjaśnia Dorota Pieszczuch, inicjatorka powołania |zespołu.
Te obszary to: rynek i starówka z murami obronnymi i
plantami, główne ciągi komu-
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nikacyjne, jak np. ul. Świdnicka, Wrocławska, Piastowska,
oraz tereny ogólnodostępne,
np. parki.
Intensywnie pracuje również zespół do spraw ożywienia i aranżacji rynku. Opracowuje rozwiązania w czterech
obszarach, takich jak: dostępność, funkcjonalność, komfort i wizerunek oraz atrakcje
kulturalno-rozrywkowe.
- Wprowadzenie zieleni do
przestrzeni rynku to jeden z
bardzo wielu elementów, nad
którymi pracujemy. Najpierw
czekają nas strategiczne decyzje dotyczące m.in. kwestii ruchu samochodowego i
parkowania wokół ratusza –
podkreśla wiceburmistrz.
Na zlecenie miasta, we

współpracy z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu, powstaje również katalog nasadzeń w mieście, tak
by i tutaj zachować spójność,
wykorzystując przy tym wiedzę historyczną i uwarunkowania środowiskowe.
- Wszystko to razem ma
stanowić dla nas plan, według
którego
będziemy
upiększać nasze miasto przez
kolejne lata – mówi Dorota
Pieszczuch.
Miasto stara się również o
pozyskanie dofinansowania
z Funduszy Norweskich w
ramach Programu Rozwoju
Lokalnego na realizację kompleksowej modernizacji staromiejskiego centrum Dzierżoniowa.
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Smoki Biznesu trafiły do właścicieli

W

tym roku na Dzierżoniowskich Prezentacjach
triumfowały GE Aviation Dzierżoniów – zdobywca Smoka Publiczności i Smoka Biznesu w kategorii
„Przedsiębiorstwo roku” oraz Rzemieślniczy Browar
Wielka Sowa – zdobywca Smoka Biznesu w kategorii
„Debiut roku”. Nagrody wręczono tradycyjnie podczas
uroczystej gali w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.
Wyróżnienia trafiły do
firm, takich jak: Domino Polska, Niepubliczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Krio-Dent - Bożena Markowska-Cios i Studio Edytor
– Drukarnia Wydawnictwo.
W ramach kategorii „Debiut
roku” kapituła podjęła decyzję o przyznaniu nagrody
Smoka Biznesu 2019 firmie
Rzemieślniczy Browar Wielka
Sowa. Wyróżnienia otrzymały

zaś Magiczna Pasja Agnieszka
Trytko oraz firma Mgenius.
Kapituła, której w tym roku
przewodniczył Mariusz Sinior,
ekspert Dolnośląskiej Agencji
Współpracy
Gospodarczej
Sp. z o.o., oceniła w sumie 9
zgłoszeń w kategorii „Przedsiębiorstwo roku” i 6 zgłoszeń
w kategorii „Debiut roku”.
Ocenie podlegały charakterystyka firmy i prowadzona
działalność,
konkurencyj-

GE AVION DZIERŻONIÓW
Światowy lider komponentów w projektowaniu i produkcji silników, komponentów samolotów komercyjnych i wojskowych,
a także zintegrowanych systemów cyfrowych, elektrycznych
i mechanicznych samolotów. Firma, która zachowuje lokalny
charakter - podkreśla swoje korzenie Dzierżoniowskie, a jednocześnie jest częścią jednej z najbardziej innowacyjnych firm
na świecie. Jest firmą odpowiedzialnego biznesu – zaangażowaną w realizację inicjatyw dla mieszkańców Dzierżoniowa.
DOMINO POLSKA
Od 2002 r. jeden z krajowych najważniejszych producentów
i dystrybutorów klamek, zawiasów, zamków, okuć drzwiowych. Firma współpracuje z największymi sieciami sklepów w
Polsce i Europie. Właściciel marki WILD WOOD, LED MODOMO, LA VITA. Dystrybutor takich marek, jak MODERNA, GRACO. Kluczowym elementem przy ocenie przedsiębiorstwa
jest jej zaangażowanie w sprawy lokalne. Firma wspiera Dom
Dziecka w Pieszycach i Piławie Górnej, klub sportowy Polonia Świdnica, Międzyszkolny Klub Sportowy Junior, sponsoruje mistrzynię Polski juniorek w zapasach Sylwię Martykę,
wicemistrzynię Polski juniorek Paulinę Martykę, organizuje
i sponsoruje Domino Street Ball Cup. Firma Domino od samego początku związana jest z miastem, to typowa historia
amerykańskiego snu o przedsiębiorcy od zera do milionera.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRIO-DENT - Bożena Markowska-Cios
Smoka przyznano firmie za innowacyjność działalności firmy, stworzenie ponadregionalnego Centrum Rehabilitacji
Kardiologicznej o najwyższym standardzie obsługi. Mimo
iż firma miałby większe możliwości w dużym mieście, takim jak Wrocław, to właścicielka nie planuje zmiany siedziby.
STUDIO EDYTOR – DRUKARNIA WYDAWNICTWO
Jedna z najnowocześniejszych drukarni na Dolnym Śląsku,
zajmująca się różnego rodzaju drukami: cyfrowym, laserowym, fotografią, introligatorstwem, opakowaniami, drukiem

Dwa Smoki
– Biznesu
i Publiczności
trafiły w tym
roku do firmy
GE Aviation
Dzierżoniów

ność, innowacyjność, rozwój
techniczny i technologiczny,
działania promocyjne firmy, jak również korzystanie
z programów pomocowych
i instrumentów finansowych

skierowanych do MSP, możliwości podnoszenia kwalifikacji przez personel oraz
nakłady inwestycyjne i modernizacyjne ponoszone na
rzecz rozwoju firmy.

wydawnictw specjalnych i albumowych. Od wielu lat związana z Dzierżoniowem i ziemią dzierżoniowską. Laureat wielu lokalnych nagród. Aktywnie angażuje się w życie miasta.
RZEMIEŚLNICZY BROWAR WIELKA SOWA
W 2017 r. znalazł miejsce w halach produkcyjnych dawnego Bieltexu. To wtedy w browarze uwarzona została
pierwsza marka Sowie Pils. Urzekające piękno Gór Sowich
stanowi wyzwanie i motywację do pracy. Pracownicy browaru są zdania, że piwo musi być równie doskonałe, jak
otaczająca przyroda, równie oszołamiające i naturalne.
To powód, dla którego kładą nacisk na piwne klasyki, produkty dolnej fermentacji, lagery, pilznery, piwa marcowe
czy pszeniczne. Smoka przyznano browarowi za innowacyjność, utrzymywane standardy jakości produktu, stworzenie lokalnego produktu, który promuje nasz region.
MAGICZNA PASJA AGNIESZKA TRYTKO
Firma Magiczna Pasja istnieje od października 2018 r. Jest
jednoosobowym przedsiębiorstwem zajmującym się rękodziełem i florystyką. Wykonuje stroiki okolicznościowe, artykuły ślubne, prezenty na imprezy towarzyskie, artykuły na chrzest i komunię - wszystko wykonywane jest
ręcznie przez właścicielkę. Wyróżnienie przyznano za
wysoką jakość produktów, odwagę pokonywania przeszkód, determinację w rozwoju firmy oraz wielki optymizm.
MGENIUS
Firma prowadzi warsztaty dla przedszkolaków i dzieci z klas
1-3 Szkoły Podstawowej, które dotyczą: robotyki , automatyki, informatyki, budowania robotów, programowania własnych konstrukcji, nauki wyciągania logicznych wniosków i
pracy w ramach projektów oraz tworzenia maszyn i urządzeń
według autorskich pomysłów dzieci. Wyróżnienie przyznano za innowacyjność produktu i szerzenie edukacji technologicznej na najwyższym poziomie wśród najmłodszych
mieszkańców Dzierżoniowa.

www.dzierzoniow.pl
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Nowe firmy w Dzierżoniowie

P

odzespoły do akumulatorów pojazdów elektrycznych, kable światłowodowe i systemy
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości produkują
koreańskie i szwedzkie firmy, które właśnie rozpoczęły
działalność w dzierżoniowskiej podstrefie.
CW Lundberg to szwedzka firma, która jest liderem
na skandynawskim rynku w
produkcji systemów zabezpieczeń przed upadkiem z
wysokości i akcesoriów dachowych.
Koreański LS zakończył
budowę dwóch zakładów

produkcyjnych: LS EV Poland
i LS Cable & System Poland.
LS EV produkuje podzespoły
do baterii dla samochodów
elektrycznych, a LS Cable &
System - kable światłowodowe. Dla grupy LS fabryka w
Dzierżoniowie jest piątą tego
rodzaju zagraniczną inwesty-

W uroczystym otwarciu zakładu na terenie
podstrefy ekonomicznej wzięła udział
m.in. ambasador Korei Mira Sun (czwarta od lewej)
cją – po inwestycjach w USA,
Chinach, Wietnamie i Indiach.
Tylko w minionym roku
funkcjonujące w dzierżoniowskiej podstrefie przedsiębiorstwa, którym zakoń-

czył się już czas zwolnienia z
podatku nieruchomości, wynikający z prowadzonych inwestycji, wpłaciły do budżetu
Dzierżoniowa ponad 5 mln zł.
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Bezpieczeństwo

Dodatkowe zajęcia

Oznakuj swój rower

K

im jest inżynier, skąd się biorą wynalazki, co to jest
energia? Jak zbudować akwedukt, sejsmograf czy
katapultę? Odpowiedzi na te pytania poznają w nowym
roku szkolnym uczestnicy projektu pn.: „DOBRY
START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji
zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój
aktywności edukacyjnej uczniów klas V‑VIII szkół
podstawowych”.
Projekt
dofinansowany
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany będzie w
szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest miasto. Zajęcia są
bezpłatne, a udział w nich jest
dobrowolny.
Liderem projektu i jego realizatorem jest Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu,
a partnerami, oprócz Dzierżoniowa, także Bielawa i Pieszyce.
Pierwszy cykl zajęć rozpocznie się już we wrześniu
2019 r. i potrwa do końca
stycznia 2020 r. W kolejnych
półroczach przeprowadzone
zostaną jeszcze cztery takie
cykle, każdorazowo dla 140
uczniów i uczennic z klas V-VIII publicznych szkół podstawowych, w tym dla 60
uczniów z placówek dzierżoniowskich.. Łącznie działaniem projektu zostanie objęte
aż 700 dzieci.
Wszystkie zajęcia będą
się odbywać pod kierunkiem

doświadczonych nauczycieli akademickich. Będą miały
charakter praktyczny, umożliwiający dzieciom samodzielne odkrywanie. Uczestnicy
projektu wezmą udział w 9
zajęciach praktycznych i w 5
wykładach. Czeka ich znakomita zabawa i wiele pozytywnych emocji. Program zajęć
obejmuje między innymi budowę katapulty i sejsmografu. Uczniowie sprawdzą, jak
działa zapora wodna i skonstruują akwedukt.
Dwa z zajęć praktycznych
i jeden z wykładów odbędą
się na terenie Uniwersytetu
we Wrocławiu. Dzięki temu
uczestnicy i uczestniczki
będą mogli poznać z bliska
uczelnię, jej obiekty, odkryć
swoje mocne strony, zobaczyć, że nauka jest ciekawa i
wciągająca, a piękno świata
można nie tylko podziwiać,
lecz także rozumieć.
Szczegółowe informacje
na temat rekrutacji uczestników projektu są dostępne w
szkołach.
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Specjalne oznaczenie
na spodzie ramy roweru
może pokrzyżować plany
złodziejowi w przypadku
jego kradzieży. Wystarczy
zgłosić ją Sraży Miejskiej.
Strażnicy rozpoczęli akcję
bezpłatnego znakowania
rowerów mieszkańców.
Rowery można oznakować
w siedzibie SM w soboty w
godz. 10.00-12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu lub
podczas lokalnych imprez.
Warunkiem
oznakowania
roweru jest jego prawidłowe wyposażenie w światła,
sprawne hamulce i dzwonek. Strażnik może odmówić
oznakowania pojazdu, jeżeli
jest on w złym stanie technicznym.
Znakowanie polega na wykorzystaniu mikroudarowej
technologii, która pozwala na
wygrawerowanie oznaczenia.
Oznaczenie powoduje zmiany w strukturze materiału,
dzięki czemu można je wy-

Chcesz
oznakować
swój rower,
by ułatwić jego
identyfikację
w przypadku
kradzieży?
Zgłoś się
do Straży
Miejskiej

kryć nawet po zatarciu znaków na powierzchni.
Każdy rower znakowany jest przez strażnika miejskiego w jednym miejscu: na
spodniej części ramy. Kod
służący do znakowania rowerów składa się z serii znaków:
SMD - oznacza Straż Miejską
Dzierżoniowa, 001 - numer
kolejny w ewidencji, a 20XX
– rok.
Strażnik dokonujący znakowania roweru nada nam
kolejny numer z ewidencji i
wypisze kartę identyfikacji.
Oznakowania roweru dokonuje się na odpowiedzialność właściciela. Uwaga!
Oznakowaniu nie podlegają
rowery wykonane z włókna
węglowego. A oznakowania
rowerów dziecięcych dokonuje się tylko w obecności
osoby dorosłej. Należy mieć
dokument tożsamości i dowód zakupu roweru lub złożyć oświadczenie o prawie
własności.
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Inwestycje

Budowy, remonty, modernizacje...

B

y zwiększyć komfort życia mieszkańców, w wielu miejscach w mieście prowadzone są inwestycje, mające na
celu budowę nowych lub modernizację starych obiektów, dróg i miejsc. Z dnia na dzień krajobraz miejski się
zmienia, a otoczenie pięknieje.

Przebudowa Cichej, Szpitalnej i Okrzei
To największa inwestycja drogowa Dzierżoniowa w 2019
roku. Dzięki niej zmieni się kolejny wjazd do miasta oraz poprawi infrastruktura drogowa i piesza w sąsiedztwie szpitala.
Efektem tego zadania będą kompleksowo przebudowane
drogi, wraz z całą infrastrukturą, tj: Chodnikami, ścieżkami rowerowymi, miejscami parkingowymi i oświetleniem ledowym.
Koszt tego zadania to 6 mln 142 tys. 620 zł. Planowany termin zakończenia to koniec października.

Przebudowa osiedla Kolorowego
Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym
rozpoczęła się pod koniec minionego roku. To wieloetapowa inwestycja, która całkowicie zmieni najstarsze dzierżoniowskie osiedle mieszkaniowe.
W tym roku powstaje prawie 200 nowych miejsc parkingowych, nowe drogi komunikacyjne, w tym wyjazd z osiedla
w ul. Piastowską. Koszt realizowanych w tym etapie prac to
kwota 2 mln 898 tys. zł, całkowity koszt pierwszego etapu to
3 mln 700 tys. zł.
W ramach tego zadania na osiedlu zasadzonych
zostanie także ponad 200 nowych drzew. Efekty
zobaczymy do końca czerwca

Na realizację tej inwestycji Dzierżoniów zdobył
3,8 mln zł zewnętrznego dofinansowania,
co obniżyło koszty tego zadania o połowę
DTBS przy ul. Sowiogórskiej
To drugi już budynek, którzy powstanie przy ul. Sowiogórskiej. Nie ostatni, bo w planach są kolejne - docelowo w
tym miejscu ma powstać małe osiedle DTBS-ów, składające
się z pięciu bloków i terenu do rekreacji.
Nowy budynek będzie miał powierzchnię użytkową
2.641,85 m2. Znajdzie się w nim 31 lokali mieszkalnych, w
tym mieszkania jednopokojowe (40,39 m2), dwupokojowe
(55,93 m2), i trzypokojowe (65,78 m2 i 66,33 m2). Będzie też
winda i hala garażowa. Koszt inwestycji to 8 mln 332 tys. zł.
Jej zakończenie planowane jest kwietniu przyszłego roku.

Przebudowa łącznika Akacjowa-Tęczowe
Ta niewielka, ale ważna komunikacyjnie droga zmieni się
w tym roku i nie będzie już drażnić kierowców, bo jej stan
znacznie odbiega od przebudowanej niedawno ul. Akacjowej i wyremontowanych uliczek na os. Tęczowym.
Zakres prac obejmuje wykonanie odwodnienia i przebudowę drogi, wjazdów i chodników z nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż oświetlenia ledowego. Ta inwestycja
miasta wykonywana jest wspólnie ze spółdzielnią. Wkładem
spółdzielni jest remont dojść do budynków nr 13 i 12 i kilku
istniejących miejsc parkingowych.
Koszt realizacji tego zadania to kwota 284 tys.
zł, prace potrwają do końca sierpnia

Najemcy lokali w powstającym budynku będą
mogli stać się właścicielami mieszkań
Zagospodarowanie skweru
przy ul. Wrocławkiej, Piastowskiej i Strzelniczej
Wiosny nie czyni, nie jest też rewolucją w skali miasta, ale
pokazuje ważny trend zmian, przez które w najbliższych latach przejdzie Dzierżoniów.
Na skwerze pomiędzy ul. Wrocławską, Piastowską i Strzelniczą wykonano prace poprawiające funkcjonalność i estetykę tego miejsca. Inwestycja kosztowała 245 tys. zł i w ramach
tej kwoty powstały nowe alejki, oświetlenie, mała architektura (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci) oraz zagospodarowano zieleń. Jej zakończenie planowane jest kwietniu
przyszłego roku.

Ta inwestycja pokazuje, jak w najbliższej przyszłości
bedą się zmieniać parki i tereny zielone Dzierżoniowa

www.dzierzoniow.pl
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Budowa Centrum Seniora
Przy ul. Świdnickiej 35 powstaje miejsce dla Dziennego
Domu Senior Plus i dzierżoniowskich organizacji pozarządowych.
Tak duża inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 7 mln 109 tys. zł.
Inwestycja polega na przystosowaniu i wyposażeniu sal treningowych, terapeutycznych i świetlic oraz dostosowaniu
budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę
budynku głównego wraz z rozbudową o klatkę schodową
i windę, przebudowę budynku garażowo-magazynowego
oraz prace termomodernizacyjne obu budynków.
Pensjonariusze zyskają ogrodzony, zagospodarowany
w zieleń i drobną architekturę teren, urządzenia relaksacyjne,
a także nowe wyposażenie wspomagające proces terapeutyczny. Koszt robót budowlanych - 2018 r. - 3 mln 269 tys. zł,
2019 r. - 4 mln 711 tys. zł. Planowany termin oddania obiektu
do użytku to październik 2019 r.
Łącznik Korczaka-SP1 wraz z przebudową parkingu
Przebudowany zostanie liczący 260 m odcinek jezdni
prowadzący od ul. Korczaka do parkingu przed szkołą, a
także sam parking, dzięki czemu powstaną nowe miejsca
postojowe.
Około 40 miejsc parkingowych zostanie wyznaczonych
wzdłuż przebudowanego i poszerzonego łącznika. Koszt inwestycji to kwota 1 mln 220 tys. zł.

Prace budowlane potrwają do końca sierpnia
Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym
To jedna z kilku tegorocznych inwestycji poprawiających
komfort jazdy i parkowania na dzierżoniowskich osiedlach.
Droga prowadząca od ul. Sikorskiego wzdłuż bloku nr 1
ma szczególne znacznie, ponieważ jest jedną z dwóch, którą
wjedziemy na os. Jasne. Jej przebudowa zlikwidowała występujący tu często problem jeżdżenia „na zakładkę”. Ustalone
z mieszkańcami budynku nr 1 zmiany polegały na remoncie
drogi i zastąpieniu chodnika nowymi miejscami parkingowymi. W ramach współpracy miasta i spółdzielni z budżetu
spółdzielni sfinansowano budowę 27 nowych miejsc parkingowych. Koszt inwestycji po stronie miasta to 1 mln 59 tys. zł.
Budowa kładki nad rzeką Piławą
Konieczność przeprowadzenia tej inwestycji wynika z
faktu, że kładka, z której korzystaliśmy do tej pory, ma już
ponad 70 lat. Jej elementy konstrukcyjne były skorodowane, co mogłoby powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Nowa kładka powstaje dokładnie w tym samym miejscu.
Przy okazji jej budowy znikną utrudnienia dla osób mających
problemy z poruszaniem, rowerzystów i rodziców spacerujących z dziećmi w wózkach. Koszt tej inwestycji zamknie się
kwotą miliona złotych.
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Centrum
Seniora
zwiększy
jakość i
dostęp
do usług
społecznych
na terenie
Dzierżoniowa

Zagospodarownie kwartałów - ul. Długa
Teren pomiędzy ulicami Krasickiego, Kościelną i Długą
zyska nowe oblicze.
Rozbiórka istniejących i budowa nowych komórek gospodarczych, budowa ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych i boksów na odpady komunalne zmieni estetykę
podwórek w staromiejskim centrum. Koszt tej inwestycji to
kwota 778 tys. zł.

Okolice
ul. Długiej
zmienią się
do końca
stycznia
2020 r.

Efektem tej
inwestycji
jest prawie
80 nowych
miejsc
parkingowych
Nową kładką przejdziemy w lipcu 2019 r.
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Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd
Budowany chodnik połączy istniejącą aleję z wyjściem
od strony os. Różanego.
Oprócz budowy chodnika z kostki betonowej o powierzchni 375 m2, zamontowane zostaną także oświetlenie,
ławki, kosze i stojaki na rowery. Wzdłuż nowego chodnika
zasadzonych zostanie 15 drzew.
Koszt zadania to kwota 134 tys. 462 zł

Budowa ul. Bursztynowej
Inwestycje prowadzona jest w ramach modernizacji infrastruktury drogowej na os. Tęczowym.
Podobnie jak ulica Srebrna, Szafirowa i Rubinowa, będzie
to droga o nawierzchni z kostki betonowej, z chodnikami po
obydwu stronach i ledowym oświetleniu.
Kosztujące
250 tys.
zł prace
potrwają
do końca
sierpnia

Estetyka

Zbiórki odpadów wielkogabrytowych

T

o najłatwiejszy sposób na porządki i pozbycie się
starych mebli, sprzętu AGD i wszystkiego,
co nie zmieści się się w kontenerze na śmieci.
Kolejne akcje odbierania od mieszkańców
odpadów wielkogabarytowych przeprowadzone
zostaną 28 i 29 sierpnia oraz 30 i 31 października.
Wystarczy że wystawimy niepotrzebne już rzeczy
przy pojemnikach na odpady lub przed dom (w przypadku osób mieszkających w
domkach jednorodzinnych).
Ważne, by zrobić to do godz.
8.00. 28 sierpnia i 30 paź-

dziernika zbiórka obejmie
obszar na zachód od ulic:
Kilińskiego, Kościuszki, Świdnickiej, Daszyńskiego, Piastowskiej i Wrocławskiej.
29 sierpnia i 31 października pozostałą część Dzierżoniowa
(patrz
mapka).

Poza terminami zbiórki odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych można
dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Bielawskiej 15 b.
Szczegółowych
informacji
udzielają
pracownicy Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego,
ul. Świdnicka 38 (II piętro, pokój 203, 204), tel. 74
831 50 02, w godzinach
od 7.30 do 15.30.

Aktywność mieszkańców

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

3.705

dzierżoniowskich uczniów rozpoczęło
19 czerwca wakacje! Najlepsi i najaktywniejsi odebrali oprócz świadectw na zakończenie
roku także nagrody i stypendia.

W szkołach podstawowych
prowadzonych przez miasto Dzierżoniów rok szkolny
ukończyło 2.361 uczniów, w
tym 278 gimnazjalistów. Natomiast w szkołach niepublicznych zakończenie zajęć
edukacyjnych
świętowało
231 uczniów, w tym 32 gimnazjalistów. Do tego dochodzą jeszcze przedszkolaki w
liczbie 1.113.
W tym roku szkolnym z
uczniami pracowało 355 na-

uczycieli, w tym 260 w placówkach publicznych.
Z okazji zakończenia roku
szkolnego
2018/2019
aż
389 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce
dla uczniów kl. IV-VIII oraz
uczniów klas gimnazjalnych.
Stypendia sportowe trafiły do
73 uczniów w tym przedziale
wiekowym.
Za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe burmistrz
nagrodził 4 uczniów koń-

Prawie 4 tys.
podopiecznych
dzierżoniowskich
placówek
oświatowych
rozpoczęło 19
czerwca wakacyjną
przerwę w nauce

czących klasy gimnazjalne
statuetkami „Złotego Smoka
Edukacji” i nagrodą w wysokości 700 zł. „Srebrne Smoki
Edukacji” w wysokości 500
zł otrzymało 9 uczniów koń-

czących szkołę podstawową. Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej otrzymało 10
uczniów.

www.dzierzoniow.pl
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Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców

MRM
Nasi młodzi radni efektywnie wykorzystują czas
pełnienia swoich mandatów na rozwój kompetencji
i zdobywanie wiedzy.
W marcu przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Miejskiej
uczestniczyli w Europejskim
Kongresie Rad Młodzieżowych w Słupsku. Uczyli się
rozwijać swoje kompetencje
m.in. w zakresie organizacji wydarzeń, wystąpień publicznych, wiedzy o UE czy
zwalczaniu dezinformacji w
serwisach
społecznościowych.
11 czerwca odbyła się sesja MRM, której tematem
przewodnim było bezpieczeństwo. Gościem sesji
był przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, który młodym
ludziom zwrócił uwagę na
konieczność rozważnego korzystania z uroków wakacji.
Na sesji zostało podpisane
porozumienie o współpracy
z Młodzieżową Radą Miejską
Legnicy.
Pod koniec czerwca przedstawiciele MRM wezmą udział
w organizowanym przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Semper Avanti”
szkoleniu młodzieżowych rad
w Görlitz.

Złote Gody mieszkańców Dzierżoniowa

D

o szacownego grona osób, które są w związku
małżeńskim dłużej niż pięćdziesiąt lat, dołączyli
kolejni mieszkańcy Dzierżoniowa.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane
przez Prezydenta RP oraz ży-

czenia kolejnych wspólnych
dziesięcioleci wręczył i złożył mieszkańcom burmistrz

Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Uroczystość „Złotych
Godów” organizowana jest
przez miasto od kilkunastu lat.
Poprzedza ją wspólna msza
święta.

9 czerwca to wyjątkowe wyróżnienie otrzymali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krystyna i Janusz Rempalski
Danuta i Ryszard Wasilewski
Halina i Jan Sikorski
Danuta i Ludwik Bobrowski
Helena i Eugeniusz Siembab
Elżbieta i Kazimierz Terpiłowski
Alicja i Zbigniew Kossowski
Wiesława i Zdzisław Kaszta
Wanda i Zygmunt Godlewski
Krystyna i Zdzisław Józefiak
Wanda i Jerzy Wadecki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krystyna i Józef Kołodziej
Halina i Stanisław Siewiera
Irena i Jan Sienkiewicz Jan
Danuta i Eugeniusz Frąś
Elżbieta i Stanisław Kupis
Danuta i Stanisław Maziarz
Teresa i Kazimierz Filip
Krystyna i Witold Matuszczyk
Marcela i Jerzy Kasprzyk
Halina i Zbigniew Kolonek
Marianna i Henryk Lodziński

Aktywność mieszkańców

Miejsca dla wszystkich maluchów

Z

akończyła się rekrutacja do żłobka i trzech
publicznych przedszkoli w Dzierżoniowie.
Podobnie jak w minionych latach, tak i w tym roku,
każde dziecko z Dzierżoniowa znajdzie miejsce
w placówce oświatowej.
Do Żłobka Miejskiego nr 1
w Dzierżoniowie na rok szkolny 2019/2020 zostało przyjętych 35 dzieci. Dla rodziców z
Dzierżoniowa, których dzieci
nie dostały się do tej placówki, miasto zakontraktuje miejsca w Niepublicznym
Żłobku „Akademia Maluszka”
(ul. Szkolna 14) lub w Nie-

publicznym Żłobku „Sówka”
(os. Jasne 22). Opłata za pobyt dziecka w placówce niepublicznej z dopłatą gminy
będzie taka sama, jak w placówce publicznej. Chęć skorzystania z takiej możliwości
zadeklarowało 97 rodziców.
Chętnych do przedszkoli publicznych również było

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

więcej niż miejsc, dlatego rodzice dzieci nieprzyjętych do
przedszkoli publicznych mają
możliwość zawnioskowania
o zakontraktowanie miejsca
dla ich dziecka w przedszkolu
niepublicznym. Wnioski można składać do 28 czerwca w
przedszkolu publicznym, do
którego był składany wniosek
o przyjęcie dziecka. W lipcu
ogłoszony zostanie otwarty
konkurs ofert na realizację
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu ok.

30 dzieciom z Dzierżoniowa
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w
niepublicznym przedszkolu
w okresie od 1.09.2019 r. do
31.08.2020 r. na takich warunkach, jak w przedszkolach
publicznych prowadzonych
przez miasto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie, tel.
74 645 08 52.
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Bezpieczeństwo

Za bilety i parking zapłać przez moBILET

T

elefon komórkowy to wygodne narzędzie
wykorzystywane do coraz większej liczby zadań.
Możemy nim również dokonywać płatności – dzięki
aplikacji moBILET także za parkowanie czy bilety
autobusowe i kolejowe. Sprawdź, jak to działa.

Płatne parkowanie
Parkując pojazd w Strefie Płatnego Parkowania nie
musisz z góry płacić w parkometrze za postój. Masz moBILET? Odpowiednio OZNAKUJ
SAMOCHÓD + , a za parkowanie zapłacisz przez komórkę:
+ uruchamiasz aplikację
moBILET, wybierasz „Parkowanie”;
+ wybierasz pojazd i określasz przewidywany czas postoju;
+ potwierdzasz rozpoczęcie parkowania, a aplikacja
zdalnie aktywuje bilet w systemie;
+ kontroler SPP sprawdza
Twój status po numerze rejestracyjnym samochodu;
+ w każdej chwili możesz
zdalnie przedłużyć ważność
e-biletu albo zakończyć postój;
+ płacisz z konta przedpłacanego tylko za wykorzystany czas.

Komunikacja dalekobieżna
Podróż pociągiem nie
musi się zaczynać od stania
w kolejce do kasy. Bilet możesz kupić siedząc wygodnie
Komunikacja miejska
Nieważne, czy autobusem
i tramwajem jeździsz na co
dzień, czy tylko sporadycznie. Mając w kieszeni telefon
nie musisz kupować papierowych biletów.
+ uruchamiasz aplikację
moBILET, wybierasz „Komunikacja miejska”:
+ wybierasz kategorię i rodzaj biletu;
+ w przypadku biletu na
linię wpisujesz odpowiedni
numer;
+ potwierdzasz zakup i
otrzymujesz e-bilet z różnorodnymi zabezpieczeniami;
+ z Twojego konta przedpłacanego zostaje potrącona
kwota wg cennika biletów;
+ w czasie kontroli po prostu pokazujesz ekran aplikacji
z ważnym biletem.

Jak aktywować moBILET?
1. Zainstaluj aplikację
moBILET, czyli bezpłatną aplikację do zakupu elektronicznych biletów pobierzesz na smartfona bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami. Wybierz odpowiednią platformę systemową: Android, iPhone/iPad, WindowsPhone lub BlackBerry.
Jeżeli posiadasz klasyczny telefon komórkowy, kliknij DOŁĄCZ DO MOBILET, aby otrzymać link do pobrania aplikacji
Java.
2. Zarejestruj się
Jako użytkownik smartfona rejestrujesz się w systemie moBILET z poziomu pobranej na telefon aplikacji. Podajesz e-mail
i ustalasz hasło, za pomocą których możesz później logować

w pociągu, przez komórkę:
+ uruchamiasz aplikację
moBILET, wybierasz „Komunikacja dalekobieżna”;
+ wybierasz z listy przewoźnika;
+ określasz relację pociągu - stację początkową i docelową;
+ podajesz szczegóły dotyczące biletu i potwierdzasz
zakup;
+ płacisz z konta przedpłacanego za bilet tak samo,
jak w kasie;
+ w czasie kontroli po prostu okazujesz bilet w komórce.

Ile to kosztuje?
Aplikacja moBILET działa w trybie offline. Uruchomienie i korzystanie z większości funkcji (np. zmiana
ustawień, wybieranie pozycji z list, czy okazanie biletu
do kontroli) nie wymaga połączenia z internetem, a nawet z siecią GSM. Do połączenia z internetem dochodzi
tylko i wyłącznie w momencie zakupu biletu, aktualizacji taryfy i sprawdzaniu stanu konta. Wiąże się to jednak
z przesłaniem bardzo małej ilości danych.

się do swojego profilu w portalu użytkownika. Dzięki rejestracji masz dostęp m.in. do okresowych zestawień biletów i
edycji danych. Posiadacze zwykłych telefonów rejestrują się
w kroku pierwszym na stronie www przed pobraniem aplikacji JAVA.
3. Doładuj moBILET
Rozliczenia w systemie funkcjonują na zasadzie e-portmonetki. Indywidualne konto moBILET możesz błyskawicznie
doładować przez aplikację mobilną, korzystając z wbudowanego modułu zasilenia konta lub poprzez stronę www albo
portal użytkownika. Przy doładowaniach nie ma żadnych
ograniczeń kwotowych ani czasowych, a w razie rezygnacji
z usługi wszystkie niewykorzystane środki można odzyskać.
www.dzierzoniow.pl
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Jazz im w duszy gra

Lubisz jazz? Poznaj dzierżoniowski
Dixieland Retro Band

N

owoorleańskie inspiracje i rytmy w Dzierżoniowie?
Jak najbardziej! Znacie zespół Dixieland Retro
Band? Jego muzycy grają w Miejskiej Orkiestrze Dętej
działającej przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, ale
serca oddali Louisowi Armstrongowi, Glennowi Millerowi i George’owi Gershwinowi.

Dixieland Retro Band powstał w 2014 r. z założeniem
propagowania muzyki stylu dixielandu nowoorleańskiego, który wywodzi się ze
stylu ragtime. Zespół stara
się oddawać oryginalnego
ducha jazzowego Nowego
Orleanu z lat 20. i 30. Można go usłyszeć na różnych
uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych w mieście,

m.in. na paradzie ulicznej z
okazji
międzynarodowego
Dnia Jazzu. Grupa współpracuje ze Stowarzyszeniem
Jazzowym Pegazz działającym przy Dzierżoniowskim
Ośrodku Kultury. Ma ambicje,
by wystąpić na przeglądzie
zespołów propagujących dixilandowe rytmy.
Zespół Dixieland Retro
Band tworzą: Michał Duda

– klarnet, saksofon, Janusz
Kwinta – keyboard, pianino,
Dariusz Piechowiak – tuba,
Tadeusz Krupnik – trąbka,
Jan Zemler – saksofon, Piotr
Stefanik – puzon, Hieronim
Świątczak – perkusja.
- Co nas ciągnie do tego
rodzaju muzyki? Chcemy kultywować czasy jej świetności.
Nie powinna ona zaginąć tyl-

ko dlatego, że stała się mniej
modna – mówi kierownik zespołu Michał Duda. - Nam się
ten styl po prostu podoba.
Grupa szykuje się do wydania albumu jazzu ze starymi
dobrymi kawałkami jazzowymi. Ćwiczy w sali prób DOK-u
raz w tygodniu. Jest jedynym
tego rodzaju zespołem na
ziemi dzierżoniowskiej.

Aktywność mieszkańców

Słodka i kolorowa końcówka lata

N

ajpierw Miodobranie 24 i 25 sierpnia, a potem
31 sierpnia tradycyjny festyn „Łączymy pokolenia”
w Alei Bajkowych Gwiazd ze sztafetą charytatywną
„Pozytywnie Zabiegani”– tak w Dzierżoniowie
pożegnamy tegoroczne wakacje.

Złote miody
Dzierżoniów po raz 19.
stanie się dolnośląską stolicą
miodów. Jarmark Pszczelarski zagości w centrum miasta, gdzie na stoiskach będzie
można kupić miody naturalne
oraz pitne o różnych smakach i z dodatkami, akcesoria
pszczelarskie, świece woskowe oraz kosmetyki, które powstały na bazie miodu. Dostępne będą również stoiska
z rękodziełami artystycznymi
m.im biżuteria, ozdoby szklane i wiele innych. Będzie to
doskonała okazja do degustacji złotego daru pszczół
w różnych postaciach oraz
uczestnictwa w koncertach
zespołów folklorystycznych.
W tym roku zagra zespół

Stonehenge, zespół z Ukrainy oraz z Serbii. Warto też
obejrzeć pokaz salsy i wziąć
udział w warsztatach plecionkarskich. A o tylko niektóre z atrakcji, jakie szukuje
dla nas Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.
Gwiazdy
i bieg dla słodziaków
A już tydzień później, 31
sierpnia, nowa porcja kulturalno-sportowych
wrażeń.
Nowi mieszkańcy Alei Bajkowych Gwiazd, eksplozja
kolorów podczas festiwalu
proszków holi, sztafeta Pozytywnie Zabiegani na rzecz
diabetyków, konkursy, koncerty i inne atrakcje podczas
Festynu Rodzinnego „Łączy-

my pokolenia”. To będzie najbardziej kolorowa impreza w
Dzierżoniowie!
Po raz kolejny zapraszamy 5-osobowe drużyny do
udziału w sztafecie charytatywnej „Pozytywnie zabiegani”. Tym razem pod hasłem
„Pozytywnie biegamy, cukier zbijamy”. To będzie bieg
prawdziwych słodziaków. Tak
właśnie pieszczotliwie nazywa się najmłodszych diabetyków z cukrzycą typu 1. To
właśnie na ich rzecz pobiegną w tym roku uczestnicy
sztafety. Wpisowe – 250 zł

od drużyny – trafi na konto
wrocławskiego Towarzystwa
Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, które ma w
swych szeregach ponad 200
cukrzyków, w tym m.in. 8
cukierków z powiatu dzierżoniowskiego (6 z samego
Dzierżoniowa).
Gwarantowana
świetna
zabawa, zespołowa integracja, sportowa rywalizacja, a
dla zwycięzców – nagrody.
No i oczywiście satysfakcja z
tego, że zrobimy coś innego
dla innych.

Warunki udziału:
1.
2.

Zgłoszenie drużyny – wystarczy imię i nazwisko kapitana – na adres e-mail promocja@um.dzierzoniow.pl,
tel. 74 645 03 81. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia.
Wpłata 250 zł na konto Towarzystwa Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą: 14 1020 5242 0000 2302
0259 6658, ul. Małachowskiego 10/9, 50-084 Wrocław, z dopiskiem: „Pozytywnie Zabiegani dla dzieci z powiatu dzierżoniowskiego”, nazwa firmy/klubu lub imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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Zespół do spraw osób
z niepełnosprawnościami

Druga kadencja
Dzierżoniowskiej
Rady Seniorów

W

czerwcu rozpoczął pracę powołany przez
burmistrza zespół doradczy, którego zadaniem
jest dbanie o potrzeby i angażowanie mieszkańców
z niepełnosprawnościami w życie miasta.
Tworzą go przedstawiciele burmistrza, rady miejskiej,
organizacji pozarządowych
oraz fundacji działających na
terenie Dzierżoniowa zajmujących się problematyką osób
z
niepełnosprawnościami.
- Rolą tego zespołu jest inspirowanie
przedsięwzięć

integrujących
społecznie,
ale także zawodowo osoby
z niepełnosprawnościami. Ta
grupa ma także opiniować
zadania i programy kierowane do tej grupy społecznej.
Pracami kierować będzie mój
zastępca – mówi burmistrz
Dariusz Kucharski.

Członkami zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami są:
 Dorota Pieszczuch – zastępca burmistrza Dzierżoniowa;
 Marzenna Lasota-Darowska - dyrektor Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych;
 Aneta Grzelka – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dzierżoniowie;
 Agnieszka Petruk-Mika – kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy;
 Mirosław Grabowski – kierownik Dziennego Domu Senior Plus w Dzierżoniowie;
 Elżbieta Lipińska – przedstawicielka Polskiego Związku
Niewidomych;
 Stanisław Flisak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami;
 Helena Sendyk – przedstawicielka Polskiego Związku
Emerytów, Rencistówi Inwalidów;
 Jadwiga Stępień – przedstawicielka Stowarzyszenia
Amazonki;
 Tadeusz Skrzypek – przedstawiciel Fundacji Dolnośląski
Uniwersytet Niepełnosprawnych;
 Małgorzata Judycka – przedstawicielka Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech;
 Magdalena Borzestowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomost;
 Maciej Kiesewetter – radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa;
 Kazimierz Szabat - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Aktywność mieszkańców

Rada programowa
DOK-u i muzeum

O

piniuje programy i plany działania, ale też przedstawia burmistrzowi swoją ocenę działalności
placówki. W związku z upływem kadencji powołano
nowe rady programowe Dzierżoniowskiego Ośrodka
Kultury i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.
Radę programową ośrodka kultury tworzą: Marek Cieśla, Iwona Matyja, Mateusz
Cegiełka, Maciej Kiesewetter,
Zbigniew Zeń.

Rada programowa muzeum to: Wiesław Rośkiewicz,
Bolesław Wilkos, Liliana Bąk,
Roman Kowalczyk, Ireneusz
Żygadło.

N

owa rada i nowe wyzwania. Spore, bo podczas
pierwszej kadencji udało się dużo zrobić. Wystarczy wspomnieć program „Złota rączka”, „Pudełko
życia”, „Kartę Seniora” czy organizację „Dni seniora”.

Radę seniorów tworzą
przedstawiciele senioralnych
organizacji pozarządowych,
przedstawiciele
seniorów,
rady miejskiej i burmistrza.
- Celem działalności tego
organu doradczego burmistrza jest wzmacniane roli seniorów w życiu społecznym i
działania integrujące środowiska osób starszych. Powołanie tej rady było, w kontekście efektów jej działalności,
jedną z najważniejszych decyzji minionej kadencji –
mówi burmistrz Dzierżonio-

wa Dariusz Kucharski.
Przedstawiciele seniorów
będą zajmować się zapobieganiem marginalizacji osób
starszych, wspieraniem ich
aktywność, profilaktyką i promocją zdrowia, ale też przełamywaniem stereotypów na
temat osób starszych.
Na pierwszym posiedzeniu
(29 maja) na przewodniczącą
Dzierżoniowskiej Rady Seniorów wybrano Wandę Kunecka, zastępcą została Helena
Sendyk, a sekretarzem Romualda Skiba.

Radę seniorów
w kadencji 2019-2023 tworzą:
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Romualda Skiba (Uniwersytet Trzeciego Wieku),
Stanisław Paszkiewicz
(Związek Sybiraków Ziemi
Dzierżoniowskiej), Marek
Wojciechowski (Związek
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego),
Jan Swat (Stowarzyszenie
Dzieci Wojny), Elżbieta
Lipińska (Polski Związek
Niewidomych) Jarosław
Dąbrowski (Związek
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych),
Artur Pawlus (Związek
Inwalidów Wojennych

RP), Helena Sendyk (Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów),
Edward Bień (Stowarzyszenie Kresowian).
• Przedstawiciele Seniorów: Jadwiga Horanin,
Wanda Kunecka, Krystyna
Piwko.
• Przedstawiciele Rady
Miejskiej Dzierżoniowa:
Bolesław Wilkos, Zbigniew Zeń.
• Przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa:
Dorota Pieszczuch, Marzenna Lasota-Darowska,
Agnieszka Petruk -Mika,
Mirosław Grabowski.
www.dzierzoniow.pl
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SZANOWNI SENIORZY,
ta ankieta została przygotowana przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w celu poznania Waszych potrzeb.
Uzyskane informacje posłużą między innymi do przygotowania dokumentu programowego,
a potem działań mających na celu poprawę jakości życia osób mających 60 i więcej lat.
Ankieta jest anonimowa. Zachęcamy do jej wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta
w Dzierżoniowie do końca lipca br.

ANKIETA
1. Czy należy Pani/Pan do stowarzyszenia dla seniorów lub ośrodka wsparcia
(Dzienny Dom Senior+ lub Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie)?
TAK

NIE

2. Czy znana jest Pani/Panu oferta zagospodarowania czasu wolnego kierowana do seniorów w naszym mieście?
TAK

NIE

3. Czy korzysta Pani/Pan z którejś z oferty skierowanej do seniorów
(zajęć, wykładów, wycieczek, aktywności sportowej itd.)?
TAK

NIE

4. Jeśli Pani/Pan nie korzysta z żadnej z ofert, to z jakiego powodu?
a) nie jestem zainteresowana/y
b) oferta nie jest do mnie dopasowana
c) stan zdrowia mi na to nie pozwala
d) inny powód - jaki? …....................................................................................................……………........................................……………….

5. Z jakiego rodzaju ofert najbardziej chciał(a)by Pani/Pan korzystać?
a) …....................................................................................................……………..............................................................................................
......………………....................................................................................................………….......................................................................…………
……..............................................................................................………………..................................................................................……………….
b) …....................................................................................................……………...............................................................................................
.....………………....................................................................................................………….......................................................................…………
……..............................................................................................………………..................................................................................……………….



6. Jaką drogą komunikacyjną chciał(a)by Pani/Pan być informowany o ofertach dla seniorów w naszym mieście?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) strona internetowa Urzędu Miasta
b) lokalna stacja radiowa
c) lokalna stacja telewizyjna
d) lokalna gazeta (np.: Goniec Dzierżoniowski)
e) plakaty na słupach ogłoszeniowych
f) ulotki dostarczane do skrzynek pocztowych
g) inne - jakie? …....................................................................................................…………….......................................................................
.............................………………....................................................................................................…………...........................................................
............………………......................................................................………………..................................................................................……………….

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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Po informacje,
na wieżę i do mennicy

Czy widziałeś Rutikę?

S

zukasz mapy, widokówki Dzierżoniowa lub okolic,
informacji na temat szlaków turystycznych lub
wydawnictw związanych z miastem czy regionem?
Chcesz kupić fajny gadżet, pamiątkę z Dzierżoniowa?
A może nie widziałeś jeszcze miasta z góry?
Powinieneś skierować swe kroki do Centrum
Informacji Turystycznej.
To tu właśnie znajdziesz
m.in. widokówki, foldery, publikacje o mieście i Górach
Sowich, gadżety oraz monety
okolicznościowe związane z
Dzierżoniowem. CIT informuje turystów i mieszkańców
miasta o aktualnych ofertach,
atrakcjach turystycznych, cyklicznych imprezach odbywających się na naszym terenie. Każdy zainteresowany
uzyska tu informacje na temat
aktualnej bazy noclegowej i
gastronomicznej w powiecie
dzierżoniowskim.
Stąd także można się dostać na ratuszową wieżę, któ-

Na ratuszowej wieży można
bezpłatnie skorzystać z
lunety, by podziwiać widoki
Gór Sowich

rą można odwiedzić bezpłatnie, i do Mennicy Miejskiej,
gdzie własnoręcznie można
wybić pamiątkowe monety.

Centrum Informacji Turystycznej

Rynek 1 (za żelazną bramą), tel. 537 181 029,
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl
Punkt czynny jest (od maja do końca września):
poniedziałki, środy i czwartki - w godz. 7.30-16.00
wtorki - w godz. 7.30-16.30
piątki - w godz. 7.30-16.00
soboty – w godz. 10.00-14.00
Grupy zorganizowane, po wcześniejszym
umówieniu, również poza wyznaczonymi godzinami.

Aktywność mieszkańców

Młyn za pół ceny

W

szyscy mieszkańcy znają ten budynek od
zewnątrz. Ale czy byłeś w dzierżoniowskiej
synagodze? To jeden z trzech żydowskich domów
modlitwy na Śląsku, które przetrwały lata panowania
Hitlera i koniec II wojny światowej. Warto obejrzeć
synagogę, której nadano imię Rutika. Wstęp jest
bezpłatny.

Zbudowany w 1875 r. budynek znajduje znajduje się
500 metrów od dzierżoniowskiego rynku, przy ul. Krasickiego 28. Zbudowany została
przez niemieckich Żydów.
To, co synagoga przetrwała,
można nazwać pasmem cudów - reżim Hitlera, w tym
także podpalenie w czasie
„Kryształowej Nocy”, II wojnę światową, lata reżimu
polskich komunistów w latach 1945-1990 oraz okres
wandalizmu pomiędzy 1990
i 2005 r.
Po II wojnie światowej z
racji położenia synagoga
jeszcze spełniała okresowo
swoje zadanie jako dom modlitwy, ale w 1990 r. została
zamknięta i opuszczona. Zaczęła stopniowo popadać w
ruinę, aż do 2005 r., gdy Fundacja Beiteinu Chaj – 2004
rozpoczęła prace renowacyjne.
Dzierżoniowska synagoga reprezentuje ważną część
żydowsko-polsko-niemieckiej historii religijnej i kultural-

nej, która jest nieznana poza
miastem i rejonem. Fundacja
Beiteinu Chaj – 2004 postawiła sobie za cel uratowanie
budynku i podniesienie świadomości społecznej o historii
Żydów w Niemczech, Polsce i
innych krajach.
W związku z trwającymi
pracami remontowymi godziny otwarcia synagogi nie
są stałe. Osoby zainteresowane zwiedzaniem uprzejmie prosimy o wcześniejszy
kontakt e-mailowy na adres:
dorinbl@gmail.com.

W remontowanej synagodze
odbywają się okazjonalne
koncerty i spotkania

Podczas wizyty w młynie zwiedzający mogą
zapoznać się z procesem powstawania mąki

K

to jeszcze nie był w Młynie Hilberta, musi
koniecznie nadrobić zaległości w czasie wakacji.
Zwłaszcza, że w podczas pauzy szkolnej bilety
dla uczniów z dzierżoniowskich szkół są
w promocyjnej cenie.
Obniżka cen biletów do 6
zł dla uczniów z Dzierżoniowa (za okazaniem legitymacji
szkolnej), to wynik umowy
między miastem a Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego na Śląsku,
która prowadzi młyn i chce
go przekształcić w Muzeum
Młynarstwa. Projekt obejmuje konserwację czynnego

obiektu z pełnym zabytkowym wyposażeniem produkcyjnym z lat 30. XX wieku.
Sam obiekt powstał w latach 40. XIX wieku. Został
zbudowany i był prowadzony
do II wojny światowej przez
członków rodziny Hilbert.
Należał do największych tego
typu na Dolnym Śląsku. W
pierwszych latach po II woj-

nie światowej młynem zarządzali Rosjanie, którzy oddali
go Polakom dopiero w 1951
r. Bez modernizacji i istotnych
zmian w wyposażeniu pracował do końca 2016 r. Dzięki
temu mamy okazję zapoznać
się z rozwojem techniki młynarskiej z lat trzydziestych XX

wieku.
Młyn Hilberta udostępniany
jest
zwiedzającym
codziennie - w weekendy i
święta w godz. 10.00-17.00,
w dni powszednie po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt: 697-977-921.

www.dzierzoniow.pl
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Muzeum na wakacje
i nie tylko

N

ajbogatsze zbiory radiowe, ale też Salonik
Mieszczański, czy Izbę Sowiogórską można
obejrzeć w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.
Zapraszamy szczególnie w niedziele,
wówczas wstęp jest bezpłatny.

W muzeum można podziwiać m.in. ekspozycję stałą
poświęconą Zakładom Radiowym „Diora”. Zwiedzający mogą zobaczyć kolekcję
około 100 modeli radioodbiorników
produkowanych
przez „Diorę”, wśród których
znajdują się również prawdziwe kolekcjonerskie rarytasy.
Na wystawie znajdują się
m.in.: radioodbiorniki ludowe składane z poniemieckich
części – tzw. „hitlerki”, Pioniery, pierwszy polski odbiornik z gramofonem Polonez,
prototypowa Śnieżka RE 205,
ostatnie radio lampowe produkowane w „Diorze” oraz
wiele popularnych modeli z
lat 70., takich jak: Sudety, Ślązak czy Śnieżka. Ekspozycję
uzupełniają pamiątki związane z „Diorą”: archiwalne fotografie, nagrania, kroniki oraz
sztandary.
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa działa od 2011 r. w willi
Cohnów przy ul. Świdnickiej
30. Pałacyk miejski, wzniesiony najpewniej w 1897 r., należał pierwotnie do Hermanna
Cohna, współzałożyciela firmy Cohn Gebrüder - jednej
z pierwszych tkalni mechanicznych w Dzierżoniowie.

Po II wojnie światowej
mieściła się tu między innymi
siedziba Hufca ZHP, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i Ognisko Kształcenia
Artystycznego. W budynku
przeprowadzono wiele prac
remontowych i adaptacyjnych, które miały na celu
przystosowanie dostępnych
pomieszczeń do celów muzealnych.
Obecnie na wystawach
stałych zobaczyć można tu
zbiory kartograficzne i dokumenty dotyczące Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości. Spora kolekcja
artefaktów obrazuje rozwój
naszego regionu od czasów
schyłkowego paleolitu po
czasy nowożytne. Szczególny
charakter mają Salonik Mieszczański i Izba Sowiogórska.
Można tam obejrzeć typowe
wyposażenie XIX-wiecznego
pomieszczenia reprezentacyjnego oraz sprzęty i narzędzia używane w codziennym
życiu. W Muzeum znajdziemy
także zbiory z nie tak odległej
historii, które obejmują zabytki przemysłu i rzemiosła,
a także przedstawiają sylwetki
ludzi związanych z regionem.

Muzeum zaprasza w sezonie letnim (maj - wrzesień):
wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 16.00
środa, niedziela – 11.00 – 18.00
bilet normalny - 5,00 zł
bilet ulgowy - 3,00 zł
(młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści)

bilet grupowy* - 30,00 zł
(dla grup zorganizowanych od 15 do 30 osób)

W każdą niedzielę
wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny.
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

POLECAMY
- 23 lipca, godz. 16.00 – „Zbyszek Cybulski w Dzierżoniowie” –
spotkanie z Dorotą Karaś, autorką książki „Cybulski. Podwójne
salto”, Wypożyczalnia dla Dorosłych M-PBP, Rynek 2.
- 1 sierpnia, godz. 17.00 – Godzina „W” - 75. rocznica Powstania Warszawskiego, Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny:
godz. 17.00 - po dźwięku syren alarmowych delegacje złożą
wieńce pod pomnikiem,
godz. 17.30 - koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu znanego trębacza, Tadeusza Nestorowicza. Rynek.
- 15-18 sierpnia, godz. 10.00 – Jarmark Produktów Regionalnych,
Młyn Hilberta.
- 24-25 sierpnia – 18. Jarmark Pszczelarski Miodobranie, Rynek.
- 1 września – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej: godz. 9.00 – msza w kościele pw. św. Jerzego,
godz. 10.00 – uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Losów
Ojczyzny.
- 5 września, godz. 16.00 – wykład Towarzystwa Oświatowego
Ziemi Dzierżoniowskiej „O świecie, który odszedł -proza Włodzimierza Odojewskiego”, M-PBP, Rynek 2.
- 7-8 września – Gala Pary - Międzynarodowy Zlot Zabytkowych
Lokomotyw Parowych i Pojazdów Użytkowych. Po raz pierwszy
w Młynie Hilberta w Dzierżoniowie.
- 10 września, godz. 16.00 - Klub Podróżnika - Południowa Afryka
– miejsce niezwykłych kontrastów. Prelekcja Pawła Kalety,
M-PBP, Rynek 2.
- 26 września, godz. 19.00 – koncert Starego Dobrego Małżeństwa. Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: 60 zł (balkon) i 70 zł (parter) do
nabycia w DOK-u. SDM to najbardziej rozpoznawalny zespół z
kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa Myszkowskiego.
- do 27 września w Galerii na Piętrze w DOK-u od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-17.00 czynna jest wystawa prac ceramicznych, graficznych i mozaiek Katarzyny Fiołek- Szymali pt.
„Oswajanie”.
- 1 października – Klub Podróżnika - Wietnam, Kambodża. Prelekcja Jana Słowińskiego, M-PBP, Rynek 2.
- 3 października, godz. 16.00 – wykład TOZD „Francoise Sagan ikona swojego pokolenia”, M-PBP, Rynek 2.
- 3 października, godz. 18.00 – kabaret Paranienormalni. Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: 50 zł (balkon), 60 zł (parter).
- 9 października, godz. 19.00 - spektakl komediowy „Bóg mordu”.
Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: 90 zł (parter), 80 zł (balkon). Komedia
psychologiczna jednej z najpopularniejszych autorek w Europie
Yasminy Rezy. Akcja spektaklu rozgrywa się w czasie rzeczywistym podczas spotkania dwóch małżeństw dotyczącego bójki
ich dzieci. Czwórka dorosłych „wychowanych” osób rozmawia
w „kulturalny” sposób o zaistniałej sytuacji. Z pozoru kurtuazyjne
spotkanie stopniowo przeradza się w otwarty konflikt.
- 16 października, od godz. 9.00 - Dni Kultury Czeskiej w M-PBP.
Rynek 2. Wystawa, koncert. Wstęp wolny.
- 19 października, godz. 19.00 - Paweł Chałupka Stand-Up
Comedy, sala koncertowa DOK-u.
- 26-27, 30-31 października – Mroczny Młyn - halloweenowe spacery po zakamarkach Młyna Hilberta.
- 17 listopada, godz. 20.00 – koncert Pawła Domagały, sala
koncertowa DOK-u. Bilety: 80 zł (balkon), 85 zł (parter).Artysta
zaprezentuje m.in. kilka piosenek z trzeciej płyty, której premiera
zapowiadana jest na 2020 r.
- 24 listopada, godz. 18.00 – „Śpiąca królewna” - 2-godzinny
spektakl baletowy w wykonaniu tancerzy Royal Lviv Balet. Bilety:
80 zł (balkon), 85 zł (parter).
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eżeli twoje dziecko podczas letniej przerwy w szkole zostaje w domu, może skorzystać z zajęć oferowanych
przez placówki kulturalne i sportowe w Dzierżoniowie. W większości są to zajęcia bezpłatne. Uwaga, w wielu
przypadkach liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, tel. 646 46 60
1. Kosmiczne Animacje z „Krainą Eldorado” - 8 sierpnia,
godz. 8.00-13.00, parking i park przy DOK-u, w razie niepogody sala koncertowa. W programie m.in. kosmiczne malowanie twarzy, bitwa na miecze świetlne, nauka kosmicznych
tańców oraz zabawa z użyciem chusty animacyjnej.
2. Zabawy slime’ami z Klubem Animacji Dziecięcych „Pestka” - 14 sierpnia, godz. 11.00-13.00, hol na I piętrze. Dzieci
podczas warsztatów będą mogły stworzyć własne slime’y.
3. Laboratorium wokalne (warsztaty) - „Zaśpiewaj z nami
musical!” - 19-23 sierpnia, sala wokalna. Zajęcia z podziałem
na dwie grupy: dzieci - od 8 do 14 lat w god. 10.00-12.00
oraz młodzieży od 15 do 20 lat w godz. 12.30-14.30. Zakończeniem warsztatów będzie wspólny koncert.
Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy - od 1 lipca aż do
wyczerpania miejsc. Ich liczba jest ograniczona. Zapisy w
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w dziale organizacji imprez, e-mailem na adres: erwin@dok.pl lub telefonicznie pod
numerami: 74 646 46 30, 74 646 46 29.
Muzeum Miejskie,
ul. Świdnicka 30, tel. 646 46 61
1. Warsztaty malowania po wodzie - w każdy wtorek lipca
(od 9.00 do 11.00). 2-godzinne warsztaty zdobienia papieru
tradycyjną turecką techniką ebru poprzez przenoszenie na
papier wzorów tworzonych przy pomocy farb rozprowadzanych pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęszczonej tłustą substancją. Zajęcia będą się składać z części teoretycznej
oraz praktycznej.
2. Lekcja muzealna „Zabytki języka polskiego” - w każdą
środę lipca (od 11.00 do 11.45). Propozycja dla uczniów 7 i 8
klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Lekcja muzealna z polonistą zostanie wzbogacona o prezentacją
multimedialną. Uczestnicy zapoznają się z najstarszymi zabytkami języka polskiego, począwszy od pierwszych zapisów
polskiego nazewnictwa w dokumentach z IX w. do pełnych
tekstów religijnych i świeckich w XV w.
Na zajęcia obowiązują zapisy – osobiste w muzeum, e-mailem na adres: muzeum@mmdz.pl lub telefoniczne pod nr 74
64 64 661 - od 17 czerwca aż do wyczerpania puli miejsc. Ich
liczba jest ograniczona.
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Szkolna 24. tel. 831 02 01
2 sierpnia OPS ze Strażą Miejską i Strażą Pożarną w Dzierżoniowie organizują festyn rodzinny pn. „Aktywne wakacje z
OPS”. Adresatami festynu są głównie rodziny objęte wsparciem ośrodka oraz okoliczni mieszkańcy. Dzieci i ich rodzice będą mogli skorzystać z szeregu atrakcji dostępnych na
terenie przyległym do budynku OPS-u przy ul. Szkolnej 24.
Będą dmuchańce, pokaz baniek mydlanych, zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenie z pierwszej pomocy. Wstęp wolny.
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Strumykowa 1, tel. 74 645 05 41
1. Basen odkryty przy ul. Strumykowej 1 – czynny od 19
czerwca przez całe wakacje w godzinach od 10.00 do 19.00.

Do dyspozycji odwiedzających, oprócz dwóch basenów, pozostają zjeżdżalnie, boisko do siatkówki plażowej oraz plac
zabaw dla dzieci.
Bilet normalny: 5 zł, ulgowy - 3 zł, dziecinny - 1 zł, dzieci do
lat 3 wejście bezpłatne, wejście dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny - 1 zł.
2. Tor wodny na basenie krytym – 1-9 lipca
Aktywny wypoczynek poprzez zabawę z wykorzystaniem
toru wodnego na basenie krytym przy ul. Sienkiewicza 13.
Aleja Bajkowych Gwiazd
1. Zajęcia cykliczne:
Poniedziałki – godz. 8.30-9.30 - „Poranek bez recepty” - zajęcia na siłowni plenerowej z trenerem,
godz. 11.00-13.00 (lipiec) - gry i zabawy rodzinne TKKF
„Ognisko” Dzierżoniów.
Wtorki – godz. 17.30-18.30 - „Aktywny podwieczorek” – zajęcia na siłowni plenerowej z trenerem,
godz. 16.00-18.00 - animacje dla dzieci w piaskownicy z Klubem Animacji Dziecięcych „Pestka”.
Środy – godz. 8.30-9.30 - „Poranek bez recepty” – zajęcia na
siłowni plenerowej z trenerem,
godz. 14.00-16.00 - darmowe zamki dmuchane oraz animacje z „Event Junior”.
Czwartki – godz. 12.30-14.00 - Lato z książką - zabawy edukacyjne z M-PBP,
godz. 16.00-18.00 - animacje dla dzieci w piaskownicy z Klubem Animacji Dziecięcych „Pestka”,
godz. 17.30-18.30 - „Aktywny podwieczorek” - zajęcia na siłowni plenerowej z trenerem.
Piątki – godz. 8.30-9.30 - „Poranek bez recepty” – zajęcia na
siłowni plenerowej z trenerem.
Co druga sobota (29 czerwca, 13 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia, 24 sierpnia) – godz. 17.00-18.00 - Zumba i dyskoteka z
„Pestką”.
Niedziele – godz. 11.00-12.00 „Joga na trawie” - zajęcia prowadzi Dzierżoniowska Szkoła Jogi „Samadhi”.
2. Dodatkowe atrakcje:
4 lipca (czwartek), godz. 11.00-14.00 – festyn DDS+ „Pokolenia razem”,
7 lipca (niedziela) 16.00-17.00 - przedstawienie Teatru Lalek
Pinokio,
13 lipca (sobota) – godz. 10.00-18.00 - „B-BallJam” – turniej
koszykówki ulicznej (boisko na osiedlu Jasnym),
20 lipca (sobota) – 15.00-20.00 - Holy Święto Kolorów,
28 lipca (niedziela) 16.00-17.00 - Rowerowe Show Jonasza Pakulskiego, uczestnika programu „Mam Talent”, stoisko
BiuroPro i Hama – specjaliści pomogą dobrać odpowiedni
plecak lub tornister dla Twojego dziecka, aby był zdrowy dla
kręgosłupa,
4 sierpnia (niedziela) 16.00-17.00 - przedstawienie Teatru Lalek Pinokio,
11 sierpnia (niedziela) 9.00-17.00 - Finał Grand Prix w siatkówce plażowej,
31 sierpnia (sobota) – Festyn Rodzinny „Łączymy pokolenia”
- odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Bajkowych Gwiazd, festiwal kolorów, gry i zabawy dla dzieci, teatrzyk, sztafeta charytatywna „Pozytywnie zabiegani”.
www.dzierzoniow.pl

