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- To pierwszy tego typu 
projekt w historii Dzierżo-
niowa. Udział w nim możliwy 
jest dzięki dobrej współpracy 
z działającymi u nas firma-
mi grupy Selena. Co ważne, 
przyniesie nam korzyści bez 
konieczności angażowania 
naszych pieniędzy – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa  
Dariusz Kucharski. 

Wynikiem współpracy 
ma być opracowanie lekkiej  
i wysoce izolacyjnej pia-
ny jednoskładnikowej, któ-
rej zastosowanie umożli-
wi niedrogą modernizację 
przeszklonych powierzchni.  
Ma być ona m.in. lżejsza, 
tańsza i bardziej wytrzymała  

od istniejących obecnie  
na rynku. 

Drugim nowym produk-
tem będą samoczyszczące, 
energooszczędne i termo-
chromowe przeszklenia, 
które wraz z zastosowaniem 
nowego typu piany jedno-
składnikowej umożliwią prze-
kazywanie ciepła z promie-
ni słonecznych do budynku  
przy niskich temperaturach 
na zewnątrz, a także zatrzy-
mywanie ciepła przy wy-
sokich temperaturach ze-
wnętrznych.

Produkt ten będzie rów-
nież charakteryzował się 
większą trwałością i znacz-
nie dłuższym okresem eks-

ploatacji. Ponadto lekkość 
komponentu może speł-
nić wymagania sejsmiczne  
dla wysokich budynków,  
w kilku obszarach UE. Poten-
cjał biznesowy przedsięwzię-
cia to możliwość wymiany 
kilku milionów podwójnie 
przeszklonych powierzch-
ni w istniejących budynkach  
na terenie całej Europy.

Rolą Dzierżoniowa bę-
dzie testowanie efektywności 
nowego produktu. Ponie-

waż projekt zakłada mierze-
nie skuteczności w obiek-
cie użyteczności publicznej  
i w budynku o wartości  
historycznej, wypracowany 
przez partnerów nowy pro-
dukt zostanie zamontowany 
w Zespole Gimnazjów nr 3  
i w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa. Związane z tym 
koszty oraz koszty obsługi 
projektu wynikające z pracy 
urzędu będą sfinansowane  
ze środków zewnętrznych. 

Jego celem jest opracowanie i wdrożenie  
na europejskie rynki nowego produktu  

branży budowlanej i chemicznej opartego  
m.in. o nanotechnologie. Nasze miasto  
znalazło się w gronie markowych europejskich 
przedsiębiorstw oraz włoskiego i angielskiego  
uniwersytetu. Jak na tym skorzystamy?

Dzierżoniów w ważnym europejskim projekcie badawczym
Współtworzymy nowe technologie

ZG 3 będzie jednym z dwóch budynków  
testujących nowy produkt
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Projekt ma na celu wyod-
rębnienie swoistej marki mia-
sta. Tak jak Toruń kojarzony 
jest z piernikami, Katowice 
ze Spodkiem, a Międzyz-
droje z Aleją Gwiazd. Dzier-
żoniów ze swoją historią 
sięgającą XIII wieku ma bar-
dzo wiele do zaoferowania  
turystom, ale to właśnie  
„Diora” jest wyjątko-
wym elementem cha-
rakteryzującym miasto.  
To wspólne wspomnienie 
mieszkańców, którzy ją two-
rzyli, a po jej upadku mu-
sieli zbudować swoją co-
dzienność na nowo. Projekt  
ma angażować właśnie 
ich do wspólnych działań,  
ma również zainteresować 
młode pokolenie dzier-
żoniowian historią miasta  
związaną z „Diorą”.  

Na czym będzie polegał? 
Ma on przede wszystkim  
na celu stworzenie spój-

nej koncepcji wizualnej  
związanej z marką „Diora”  
i umieszczenie jej w prze-
strzeni miejskiej Dzier-
żoniowa. W różnych 
częściach miasta staną sym-
bole związane z kultowymi 
już produktami „Diory”. Będą  
to odlewy radioodbiorników  
na podobieństwo wrocław-
skich krasnali. Serię zapo-
czątkuje oczywiście Pionier 
- pierwszy polski radiood-
biornik, wyprodukowany  
w roku 1948 właśnie  
w Dzierżoniowie. 

Poszczególne przystan-
ki autobusowe i słupy ogło-
szeniowe, a nawet stojaki  
na rowery na terenie miasta 
zyskają nazwy różnych mo-
deli produkowanego przez 
„Diorę” sprzętu. W Górach 
Sowich powstanie specjal-
na trasa turystyczna – „Szlak  
diorowski”, a wjeżdżających 
do Dzierżoniowa powita-

ją nowe witacze nawiązują-
ce do produktów i logotypu  
„Diory”. Nie zabraknie róż-
nego typu  gadżetów, także  
specjalnie dla kolekcjone-
rów. W mieście ma powstać  
również mural z historią  
„Diory”. 

Zwieńczeniem projek-
towych działań będzie po-
wstanie nowoczesnego Mu-
zeum „Diory”. To właśnie tam 
znajdzie się nowe miejsce  
dla zgromadzonych dziś  
w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa radioodbiorników.  
To tam będzie można  
zobaczyć, w jaki sposób po-
wstawał diorowski sprzęt  
i przekonać się, jak wielką  
rolę odegrała fabryka  
w życiu nie tylko dla dzier-
żoniowian, ale wszystkich  

Polaków. 
Zarówno turyści, jak  

i młodsi mieszkańcy mia-
sta, którzy sprzętu diorow-
skiego nie znają z autopsji,  
będą mieli okazję, by się 
z nim zapoznać. Nie tyl-
ko w muzeum, ale również  
na wystawach i tablicach  
informacyjnych na przystan-
kach i przy odlewach radio-
wych modeli. Będą mogli 
docenić tych, którzy tworzyli 
polską myśl technologiczną, 
przełamywali bariery, szukali 
nowych rozwiązań, przecie-
rali ścieżki dla innowacyjnych  
pomysłów i nietuzinko-
wych idei. Takich ludzi  
i dziś w mieście nie brakuje,  
bo Dzierżoniów nadal należy 
do pionierów nowoczesnych 
rozwiązań.

Dzierżoniów? A... „Diora”... - takie skojarzenia  
nawet dziś w różnych częściach kraju  

nie dziwią, choć Zakładów Radiowych “Diora”  
nie ma od dawna. Ale pozostała w pamięci  
Polaków i sercach wielu dzierżoniowian.  
Dlatego miasto chce ją odświeżyć, uhonorować 
pamięć o zakładach i udokumentować historię  
polskiej elektroniki, realizując założenia  
projektu „Diora”.

Projekt „Diora” czas zacząć
Odświeżamy wspomnienia

Świętująca w tym roku 
swoje 70-lecie Radiobu-
da została pierwszą szko-
łą wyróżnioną Medalem  
za Zasługi dla Miasta 
Dzierżoniowa. To uzna-
nie za zasługi i wpływ 
placówki w rozwój mia-
sta. Tabliczkę upamięt-
niającą nadanie odzna-
czenia odsłonięto w holu  
ratusza. 
Radiobuda swój jubileusz 

70-lecia obchodziła 30 wrze-
śnia. Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. Ma-
ryi Matki Kościoła, po której  
na dzierżoniowskim rynku 

wykonano wspólne zdjęcie 
absolwentów. W położnym  
w sąsiedztwie szkoły parku 
im. Józefa Buczyłko odsło-
nięto tablicę upamiętniającą 
założyciela i pierwszego dy-
rektora szkoły. Uroczystości 

jubileuszowe zakończono  
w kinie „Zbyszek”. Atrakcją 
uroczystości było otwarcie 
w Galerii na Piętrze DOK-u 
wystawy pt. „Rysunek seman-
tyczny” i cykl „Nokturny” ab-
solwenta szkoły Rafała Stren-

ta - malarza, grafika, profesora 
ASP w Warszawie. 

Medal za Zasługi dla  
Miasta Dzierżoniowa nada-
wany jest obywatelom  
polskim i cudzoziemcom  
oraz organizacjom spo-
łecznym, zawodowym, in-
stytucjom i podmiotom 
prowadzącym działalność 
gospodarczą. Pieczę nad 
tym wyróżnieniem sprawuje  
„Kapituła Medalu”, którą 
stanowią przewodniczący  
i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, burmistrz Dzier-
żoniowa i przewodniczący  
stałych komisji.

Pierwsza taka szkoła w Dzierżoniowie
Techniczne i naukowe dziedzictwo Dzierżoniowa

Radiobuda, czyli obecny Zespół Szkół nr 1, ma już 70 lat
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Droga od sakramental-
nego „tak” do pięćdziesią-
tej rocznicy ślubu jest dłu-
ga, bywa niełatwa, wymaga 
prawdziwej miłości i odrobi-
ny szczęścia. W taki sposób  
na pytanie o przepis na długi  
i szczęśliwy związek odpo-
wiadają osoby o tak imponu-

jącym małżeńskim dorobku. 
Świętujących „Złote Gody” 

mieszkańców Dzierżoniowa  
i gminy Dzierżoniów bur-
mistrz Dariusz Kucharski 
i wójt Marek Chmielewski 
zaprosili na specjalną uro-
czystość, która odbyła się  
w niedzielę 2 października  

w Kinoteatrze „Zbyszek”.  

Medale  Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej za 
Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie 2 października otrzymali:

1. Zofia i Zdzisław Częścik 
(60 lat)

2. Maria i Stanisław Wykrota 
(52 lata)

3. Emilia i Edward Mihilewicz 
(51 lat)

4. Maria i Zygmunt Wroński  
(50 lat, gmina Dzierżo-
niów)

5. Zenona i Bogumił  

Czerniak (50 lat)
6. Anna i Henryk Stolarczyk 

(50 lat)
7. Jadwiga i Tadeusz Mendak 

(50 lat)
8. Zdzisława i Wacław  

Rudnicki (50 lat)
9.  Krystyna i Jan Swat  

(50 lat)
10.  Czesława i Tadeusz  

Nowak (50 lat)
11. Danuta i Tadeusz  

Kowalczyk (50 lat)
12. Danuta i Zdzisław  

Brzezicki (50 lat)
13.Zofia i Jan Chryczyk  

(50 lat)
14. Krystyna i Józef Rabiej 

(50 lat)
15. Barbara i Piotr Wojtynek 

(50 lat)
16. Wanda i Ernest  Mitręga 

(50 lat)
17. Helena i Józef  

Wojtkiewicz (50 lat)
18. Genowefa i Bronisław 

Igiel (50 lat)
19. Maria i Jan Kaczmarek 

(50 lat)

“Świadom praw i obowiązków... przyrzekam,  
że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo,  

było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Te słowa  
wypowiedzieli ponad półwieku temu. Mieszkańcom 
Dzierżoniowa obchodzącym „Złote Gody”  
wręczono Medale  Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Ozłoceni mieszkańcy Dzierżoniowa i gminy Dzierżoniów
Zdrowie

W ramach zdobytych 
środków ośrodek wyposa-
żony zostanie w nowy sprzęt 
rehabilitacyjny, komputero-
wy, ale także w nowe meble 
i urządzenia AGD. Umożli-
wią one zwiększenie oferty  
dla podopiecznych, głównie 
rehabilitacyjnej i związanej  
z niwelowaniem wykluczenia 
cyfrowego seniorów.  

Warunki rządowego pro-
gramu wymagają, aby otrzy-
mująca je instytucja miała 
określoną nazwę – Dzienny 
Dom Senior-Wigor. Umoż-
liwi to również sięganie  
po podobne środki w kolej-
nych latach. Nie zmieni się 

charakter placówki miesz-
czącej się w willi „Radość 
Marty” przy ul. Krasickiego 25.

- Najkrócej mówiąc zaj-
mujemy się opieką osób 
starszych. Angażujemy se- 
niorów w życie społecz-
ne miasta, oferujemy m.in. 
możliwość oderwania się  
od codziennej rutyny.  
Tu mogą się spotykać, 
uczestniczyć w terapiach 
zajęciowych, zabawach, wy- 
cieczkach i spotkaniach. 
Ważnym aspektem działal-
ności jest możliwość po-
prawy zdrowia poprzez  
rehabilitację. Pomagamy tak-
że w załatwianiu spraw, które 

dla mieszkańców w pode-
szłym wieku bywają kłopo-
tliwe – mówi kierownik pla-
cówki Mirosław Grabowski.

W planach jest przeniesie-
nie siedziby placówki. Archi-
tektura obecnej nie jest kom-
fortowa dla osób starszych  
i nie pozwala na wprowa-
dzenie udogodnień, a prze-
cież liczba seniorów wciąż 
się zwiększa. Taka możliwość  
istnieje w należącym do mia-
sta budynku przy ul. Świd-
nickiej 35. Ma to być także 

miejsce skupiające organiza-
cje pozarządowe i komba-
tanckie działające na rzecz 
dzierżoniowskich seniorów. 
Ze względu na koszty ada-
ptacji budynku przy ul. Świd-
nickiej realizacja tej inwestycji 
uwarunkowana jest zdoby-
ciem zewnętrznego dofinan-
sowania. Konkursy na dofi-
nansowanie takich działań  
w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego 
mają być ogłoszone na po-
czątku 2017 r. 

Takie dofinansowanie miasto otrzymało  
w ramach programu Senior-WIGOR.  

Umożliwi ono zakup nowego wyposażenia  
Dziennego Domu Pomocy Społecznej.  
Otrzymanie tej dotacji wiąże się z koniecznością 
zmiany nazwy istniejącej od prawie 40 lat placówki.

100 tys. zł dla dzierżoniowskich seniorów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej zmienia nazwę

DDPS powstał w 1977 r. Był pierwszym tego typu 
ośrodkiem w ówczesnym województwie wałbrzyskim  
i drugim w Polsce
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Każde mieszkanie bę-
dzie miało wszystkie media,  
indywidualne ogrzewanie, 
pomieszczenie gospodarcze  
i miejsce parkingowe. Budy-
nek o powierzchni użytko-
wej 561 m2 zostanie odda-

ny do użytku w przyszłym 
roku. Wartość prac budow-
lanych to 1 mln 747 tys. zł,  
ale 30% tej kwoty stanowią 
środki zewnętrze zdobyte 
przez miasto.

Dzierżoniów buduje mieszkania zaprojektowane 
głównie z myślą o osobach starszych. Na ten cel 

miasto zdobyło 876 tys. zł dofinansowania. 23 miesz-
kania powstają przy ul. Zachodniej i Brzegowej. 

Nowe mieszkania komunalne
Inwestycje 2016

23 nowe lokale będą 
gotowe w 2017 roku

W ramach tych środ-
ków finansowane są rów-
nież wszelkiego rodzaju nie-
przewidziane zdarzenia, jak  

np. usterki instalacji czy sys-
temów grzewczych oraz 
przygotowanie projektów 
technicznych niezbędnych  

do wykonania podobnych  
inwestycji kolejnych latach. 

Inwestycje w budynkach 
komunalnych należących  
do miasta (500 tys. zł):
Kopernika 14 - remont ele-

wacji, klatki schodowej;
Nowowiejska 60 - remont 

elewacji, klatki schodowej;
Nowowiejska 70 - remont 

elewacji, klatki schodowej;
Nowowiejska 166 - remont 

elewacji, klatki schodowej;
Ząbkowicka 56 a - remont 

elewacji (inwestycja jest  
w trakcie realizacji).
Remonty bieżące w loka-

lach i budynkach komunal-
nych oraz sfinansowanie na-
głych zdarzeń wynikających 

z awarii i usterek (690 tys. zł):
wymiana 51 okien i 21 

drzwi (dotyczy pojedyn-
czych lokali);
nowe instalacje gazowe  

(3 budynki);
nowe instalacje elektrycz-

ne – (5 lokali);
wymiana 10 pieców ka-

flowych i montaż 7 no-
wych pieców stałopalnych  
(na węgiel).
Udział w remontach części 

wspólnych we wspólnotach 
mieszkaniowych, w których 
miasto jest współwłaścicie-
lem (470 tys. zł). Prace te 
polegają m.in. na remontach  
dachów, elewacji i innych 
części wspólnych budynków.

Tyle przeznacza w tym roku Dzierżoniów  
na odnawianie budynków i mieszkań  

komunalnych oraz remonty we wspólnotach  
mieszkaniowych, w których miasto ma swoje lokale. 

1 mln 680 tys. zł na remonty 
Budynki i mieszkania komunalne

Budynek przy ul. Kopernika 14 jest jednym z kilku, 
w których wykonano remont elewacji i klatki schodowej

Certyfikat przyznawany jest 
gminom, powiatom i samo-
rządom wojewódzkim szcze-
gólnie aktywnym w rozwoju 
oświaty i wspieraniu środo-
wisk oświatowych. Wyróżnio-
no nimi 59 polskich samorzą-
dów. Nagrody nadzwyczajne 
„Primus” trafiają tylko do tych, 

które w danej edycji konkur-
su uzyskują najwyższą licz-
bę punktów rankingowych.  
W tym roku otrzymało  
ją  osiem gmin i jeden powiat. 

Samorządy oceniają wy-
bitni przedstawiciele polskiej 
nauki i pracownicy naukowi. 
To oni decydują ostatecznie, 

komu przyznać certyfikat. 
Ocenie poddawany jest cały 
system oświaty – m.in. wyniki 
testów i egzaminów, inwe-
stycje oświatowe oraz moż-
liwości stwarzane uczniom  
w ramach zajęć pozaszkol-

nych i wszystkie dodatkowe 
działania podejmowane przez 
samorząd.

- Otrzymanie tego wy-
różnienia to także korzyść  
w postaci informacji zwrot-
nej o jakości i skuteczno-
ści zarządzania edukacją.  
To dla mnie bardzo ważne 
informacje, ponieważ przy-
gotowali je eksperci mający 
komfort spojrzenia na nasze 
działania z zewnątrz i możli-
wość ich obiektywnej oceny. 
Pozwolą one na korektę pro-
wadzonych działań – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski. 

Jesteśmy w gronie samorządów wyróżniających się 
inwestowaniem w edukację i wiążących  

swoją przyszłość z rozwojem wiedzy. Dzierżoniów  
to miejsce, w którym uczniowie mają bardzo  
dobre warunki nauki i możliwości rozwijania pasji.  
Potwierdza to przyznany przez ekspertów  
oświaty certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”  
i nagroda nadzwyczajna „Primus”. 

Certyfikat ogólnopolskiego lidera oświaty 
Edukacyjna nagroda

Przyznany miastu certyfikat 
potwierdza wysoki poziom 
dzierżoniowskiej oświaty
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Dzierżoniowskie firmy 
coraz liczniej dołączają 
do grupy przedsiębiorców 
wspierających rodziny 3+  
i mieszkańców po 60. roku 
życia. Spory już katalog 
ulg powiększył się ostat-
nio o kolejne oferty zwią-
zane m.in. ze zdrowiem.  
Część z tych usług jest bez-
płatna.

Rodzinom 3+ swoje usługi 
po preferencyjnych cenach 
oferuje już 41 firm, miesz-
kańcom po 60. roku życia  
19 lokalnych przedsiębiorstw 
i usługodawców. Najczęściej 
są to kilku lub kilkunastopro-
centowe zniżki, choć w kilku 
przypadkach można korzy-
stać z całkowicie darmowych 
usług. 

Moc zniżek dla seniorów i dużych rodzin
Prospołeczne działania miasta

Nowi partnerzy 
Dzierżoniowskiej Karty Seniora

Sławomir Minkina Optyk, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 18, 
tel. 609 325 058, www.optyknaswidnickiej.pl

•	 15% zniżki na cały asortyment (okulary, soczewki kontak-
towe, płyny do soczewek)

•	 15% zniżki na badania optometryczne przy doborze oku-
larów oraz soczewek kontaktowych

Sklep muzyczny Rig Expert, Dzierżoniów, ul. Kopernika 11 j, 
sklep@rigexpert.pl, rigexpert.pl

•	 4% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktów 
promocyjnych)

Usłyszeć - Gabinet Protetyki Słuchu, 
Dzierżoniów,  ul. Garncarska 8 c, tel. 501 755 171, 
gabinet@uslyszec.pl, www.uslyszec.pl

•	 5% zniżki przy zakupie aparatów słuchowych
•	 5% zniżki przy zakupie akcesoriów do aparatów 

słuchowych
•	 100% zniżki na wszystkie badania słuchu

FOTO–TECHNI-COLOR S.C. G. Kotasek J. Kotasek, 
Dzierżoniów, ul. Kościelna 6, tel. 74 831 46 59, www.fotote-
chni.pl

•	 10% zniżki przy zakupie artykułów fotograficznych
•	 10% zniżki przy wykonaniu usług fotograficznych
•	 10% zniżki przy zleceniach w plenerze i poza studiem

FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY 
I SPORTU SIŁOWNIA „SENIOR”, Dzierżoniów, 
ul. Rynek 18, tel. 74 831 02 60, 509 228 773

•	 33% zniżki na karnet wstępu dla ćwiczeń fizycznych 
ogólnorozwojowych

Tomasz Kubiak TJAUDIO Aparaty słuchowe, gabinet 
protetyki słuchu, Dzierżoniów, ul. Rynek 25, 
tel. 793 100 067, 791 100 517

•	 100% zniżki na badanie słuchu metodą audiometrii tonal-
nej

•	 100% zniżki na badanie metodą komputerową in-situ
•	 100% zniżki na badanie słuchu metodą audiometrii 

impedancyjnej
•	 100% zniżki na wizyty w domu pacjenta
•	 bezpłatna pomoc w uzyskaniu dofinansowań do 

aparatów słuchowych
•	 5-letnia bezpłatna opieka audioprotetyczna
•	 5% zniżki na akcesoria do aparatów słuchowych

Nowi partnerzy 
Karty Dużej Rodziny 

Sławomir Minkina Optyk, Dzierżoniów, ul. Świdnicka 18, 
tel. 609 325 058, www.optyknaswidnickiej.pl

•	 15% zniżki na cały asortyment (okulary, soczewki kontak-
towe, płyny do soczewek)

•	 15% zniżki na badania optometryczne przy doborze oku-
larów oraz soczewek kontaktowych

Sklep muzyczny Rig Expert, Dzierżoniów, ul. Kopernika 11 j, 
sklep@rigexpert.pl, rigexpert.pl

•	 4% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktów 
promocyjnych)

Usłyszeć - Gabinet Protetyki Słuchu, 
Dzierżoniów,  ul. Garncarska 8 c, tel. 501 755 171, 
gabinet@uslyszec.pl, www.uslyszec.pl

•	 5% zniżki przy zakupie aparatów słuchowych
•	 5% zniżki przy zakupie akcesoriów do aparatów 

słuchowych
•	 100% zniżki na wszystkie badania słuchu
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W 2018 roku strefa po-
większy się o część ul. Piłsud-
skiego. Przy niedawnej prze-
budowie tej drogi powstało 
kilkadziesiąt nowych miejsc 
do parkowania. Mają być one 
rotacyjne i służyć jak najwięk-
szej grupie osób, które przy-
jeżdżają do centrum miasta. 
Dziś część z nich zajmowana 
jest na całe dnie, co utrudnia 
znalezienie wolnego miejsca. 
Ta zmiana zacznie obowiązy-

wać po rozstrzygnięciu prze-
targu na obsługę strefy płat-
nego parkowania. 

Opłata pobierana jest  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 10.00  
do 18.00 przez wykupienie 
biletu parkingowego w par-
kometrze lub wykupienie 
abonamentu oraz poprzez 
system opłat mobilnych  
za pośrednictwem telefonu 
komórkowego.

To jedna z ważniejszych zmian, jakie wprowadzane 
są w dzierżoniowskiej strefie płatnego parkowania. 

Ceny pozostają na dotychczasowym poziomie, zmieni 
się jednak sposób ich naliczania. Na nowych zasadach 
skorzystają też osoby mieszkające w obszarze strefy. 

Sobotnie parkowanie już bezpłatne
Nowe zasady ruchu w centrum 

Termin realizacji tej 
inwestycji Dzierżoniów 
uzależnia od zdobycia ze-
wnętrznego dofinanso-
wania. Wniosek o unijne 
dofinansowanie miasto 
złoży w lutym 2017 roku. 
Co zmieni się na basenie? 
Bardzo dużo. 
W tej chwili opracowywany 

jest projekt techniczny nie-
zbędny do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Rozstrzy-

gnięcie konkursu w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego powinno na-
stąpić do końca przyszłego 

roku. Jeśli uda się pozyskać 
pieniądze, to prace moder-
nizacyjne rozpoczną się naj-
wcześniej w 2018 roku. 

Przy modernizacji basenu 
ma powstać odrębna część 
rekreacyjna, składająca się  
z basenu do nauki pływania 
i ćwiczeń w wodzie, basenu 
rehabilitacyjno-wypoczynko-
wego oraz części spa z kom-
pleksem saun, strefą wrażeń 
wodnych i grotą solną. Zało-
żenia projektowe zakładają 
też dobudowanie nowej niec-
ki wymiarach 25x10 m i głę-
bokości 1,80 m. 

Basen kryty do modernizacji – kiedy?
Inwestycje

Stawki opłat za postój 
pojazdów samochodowych 
w strefie płatnego parko-
wania:
0,50 zł za czas postoju do 

20 minut,
1,50 zł za czas postoju do 

1 godziny,
dodatkowo 1,80 zł za czas 

postoju powyżej 1 godzi-
ny do 2 godzin,
dodatkowo 2,00 zł za 

czas postoju powyżej 2 
godzin do 3 godzin,
dodatkowo 1,50 zł za czas 

postoju za każdą następną 
godzinę, powyżej 3 go-
dzin,
Czas postoju powyżej 20 

minut parkometr rozlicza 
co 1 minutę.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego  
parkowania:

100,00 zł - za abonament miesięczny,
280,00 zł - za abonament 3-miesięczny,
1.000,00 zł - za abonament 12-miesięczny,
1.800,00 zł - za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym  

stanowisku postojowym (kopercie),
20,00 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
130,00 zł - za abonament roczny na drugi pojazd dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem 

postoju w Rynku,
120,00 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP zamieszkujących w Rynku,  

bez ograniczenia miejsca postoju,
15,00 zł - za abonament roczny uprawniający do postoju:
pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia  

niepełnosprawności przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepeł-
nosprawności,
pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukoń-

czyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódz-
ki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Opłaty dodatkowe:
opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej 

wynosi 30,00 zł;
opłata dodatkowa za przekroczenie czasu postoju okre-

ślonego w bilecie parkingowym lub w Systemie Płatności 
Mobilnej (S.P.M.) wynosi:

1) do 30 minut włącznie - 2,00 zł,
2) pomiędzy 30 minut a 1 godziną - 3,00 zł,
3) powyżej 1 godziny - 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, 

nie więcej niż 30 zł.

Dzierżoniowski basen  
zyska nowe oblicze
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„Najlepszą Firmą Odpo-
wiedzialnego Biznesu” został 
Pentair Poland z Dzierżo-
niowa, drugie miejsce zajął 
dzierżoniowski Galwanizer. 

W kategorii „Najlepszy 
Produkt lub Usługa” statuet-
ka powędrowała do właści-
cieli Ostroszowickiej Fabryki 
Mebli. Jedno z dwóch trze-
cich miejsc zajęło Centrum 
Lakierowania Proszkowe-
go - Piaskowanie Bogdan 
Jaworski z Dzierżoniowa. 
W tej kategorii wyróżnienie  
otrzymała dzierżoniowska 
Pralnia Dagna Lagoon.

W kategorii „Najlepsza Fir-

ma Rodzinna” Sudecki Krysz-
tał za zajęcie drugich miejsc 
trafił do firmy Galicja z Niem-
czy Jarosława Węglowskie-
go oraz Przychodni Diagno-
sis Tamary i Adama Iwaszko  
z Dzierżoniowa. Trzecie miej-
sce zajął Zakład Optyczny 
Deka Joanny i Roberta De-
ków z Dzierżoniowa. Wyróż-
nienie w tej kategorii otrzy-
mał dzierżoniowski Met-Bud. 

W ostatniej kategorii,  
w której oceny dokonywa-
ła kapituła konkursowa Su-
decki Kryształ za „Najlepszą 
Imprezę Promującą Region” 
otrzymały Dzierżoniowskie 

Prezentacje Gospodarcze. 
Trzecie miejsce za organi-
zację Dolnośląskiego Fo-
rum Kobiet w Bielawie zaję-
ła Marzena Zdolska, z którą 
Dzierżoniów w 2017 roku 
zorganizuje II Dolnośląskie 
Forum Business & Motiva-
tion Dzierżoniów. Wyróżnie-
nie w tej kategorii otrzymał 
Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Bukowińskie 
Spotkania”, który odbywa się  

na terenie Dzierżoniowa  
i gminy Dzierżoniów.  

W kategorii Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny wyróżnie-
nie otrzymały ostroszowicka 
Wyspa Koni i Stowarzyszenie 
„Pasjonat” z Pieszyc. Sudecki 
Kryształ za osobowość re-
gionu odebrał Jarosław Rud-
nicki - dzierżoniowski radny  
i wieloletni organizator Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Dzierżoniowie. 

W najbardziej prestiżowym plebiscycie  
gospodarczym naszego regionu Dzierżoniów 

zaznaczył się w tym roku wyjątkowo mocno.  
- Gratuluję sukcesu zwycięzcom i wyróżnionym, 
dziękuję także za fantastyczną promocję  
gospodarczą ziemi dzierżoniowskiej – mówi  
burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.  

Sudeckie Kryształy dla dzierżoniowskich firm
Gospodarcze sukcesy

Gala Sudeckich Kryształów odbyła się 4 listopada  
w Zamku na Skale w Trzebieszowicach

Dlatego zwracam się z go-
rącą prośbą o przekazywanie 
za pośrednictwem moje-
go fanpage’a na Facebooku 
swoich propozycji i sugestii. 
Można to zrobić wpisem/
komentarzem pod  informa-
cją lub w sposób tradycyjny,  
zostawiając treść w Biurze 
Obsługi Klienta urzędu.  

Chciałbym zapytać Pań-

stwa m.in. o to, czy jesteście 
za ograniczeniem reklam  
zewnętrznych, a jeśli tak, 
to czy takie ogranicze-
nie powinno obowiązywać  
w całym mieście, czy tyl-
ko w niektórych jego ob-
szarach. Czy dopuszczal-
ne według Państwa jest 
zamieszczanie reklam  
na budynkach, ogrodzeniach, 

czy też miasto powinno  
zaproponować specjalne 
miejsca do tego przezna-
czone? Czy ograniczenia  
powinny obowiązywać rów-
nież w przypadku prywat-
nych posesji? Czy miasto po-
winno ingerować w wielkość 

i formę reklam? Kto powinien 
decydować o tym, czy rekla-
ma spełnia kryteria określone 
w stworzonym regulaminie, 
lub czy nie narusza ogólnych 
norm społecznych?  

Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski

Szanowni mieszkańcy. Rozpoczynamy pracę 
nad porządkowaniem przestrzeni publicznej 

Dzierżoniowa. Jej efektem będzie lokalne  
prawo regulujące zasady umieszczania reklam.  
Bardzo mi zależy, aby było to prawo wynikające  
z oczekiwań i propozycji możliwie jak największej 
grupy mieszkańców. 

Reklamy w przestrzeni publicznej?
Konsultacje burmistrza 

Za wieloletnie zasługi  
w krzewieniu sportu  
pływackiego w Polsce  
Odznaką Honorową  
Polskiego Związku Pły-

wackiego odznaczony  
został 20 października  
we Wrocławiu trener 
dzierżoniowskiego MKS 9 
Andrzej Wojtal.  

Z rąk Zarządu Dolnoślą-
skiego Okręgowego Związ-
ku Pływackiego otrzymał  
też podziękowanie za zdo-
bycie kwalifikacji olimpij-

skiej przez Pawła Juraszka.  
Trafiło ono także do rąk  
naszego olimpijczyka za re-
prezentowanie Dolnego Ślą-
ska na Igrzyskach w Brazylii.

Wyróżnienie dla Andrzeja Wojtala
Sukcesy mieszkańców
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Uroczysta gala odbyła się 
21 października w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury. 
Uczestniczki m.in. wysłuchały 
wykładu „Zmiana jako jedyna 
stała w życiu”, obejrzały po-
kaz mody prowadzony przez 
Joannę Szymoniak, meta-
morfozy trzech pań, które 
skorzystały z pomocy Butiku 
Love Fashion, Salonu Fry-
zjerskiego Michał Mroszczak 
i Klaudia Lekka Salon Urody 

„Satysfakcja”. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się  
warsztaty o tematyce ko-
biecej. Miłym zwieńczeniem 
wieczoru była loteria wizy-
tówkowa, czyli losowanie  
nagród ufundowanych przez 
sponsorów. Wszystkie panie, 
które wzięły w niej udział,  
a nie wygrały nagrody,  
otrzymały karnet do siłowni 
Piękni i Zdrowi.

Forum Kobiet z roku  

na rok przyciąga coraz wię-
cej uczestniczek z całe-
go regionu. Jest okazją do  

wymiany doświadczeń, inspi-
ruje i motywuje panie do dal-
szego działania.

Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne  
Forum Kobiet Przedsiębiorczych. Tytuł  

„Kobiety Przedsiębiorczej Roku 2016” w kategorii 
„Przedsiębiorczość” otrzymała Sylwia Ostrowska,  
a w kategorii „Działalność społeczna, kulturalna  
i sportowa” Sylwia Ganowicz-Kotus.

Kobiety stawiają na rozwój
IV Forum Kobiet Przedsiębiorczych

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

osobisty i zawodowy mieszanek ziemi dzierżoniowskiej.

Nową infrastrukturę - wa-
hadło, biegacz, twister czy 
nożyce - docenią mieszkań-
cy zarówno Dzierżoniowa,  
jak i gminy Dzierżoniów,  
którzy dzięki ciągowi komu-
nikacyjnemu między Dzier-
żoniowem i Uciechowem  
na co dzień rekreacyjnie  
korzystają z możliwości  
spacerów lub przejażdżek  
po okolicy. Teraz mogą  
to robić bezpiecznie tak-
że wieczorowa porą - do  
ok. 22.30 teren miejsca od-

poczynku oświetlany jest  
bowiem za pomocą energii 
słonecznej i wiatrowej. 

Inwestycja kosztowała  
102 tys. 400 zł. Na jej wyko-
nanie miasto przeznaczyło  
76 tys. 395 zł z budżetu,  
20 tys. 705 zł pochodzi  
z tegorocznej loterii Smok 
Publiczności zorganizowanej 
podczas Dzierżoniowskich 
Prezentacji, a 5 tys. 300 zł 
przekazała Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna  
w formie sponsoringu. 

21 listopada zainaugurowano działalności  
kolejnego już w Dzierżoniowie  miejsca  

rekreacji – tym razem nie tylko z urządzeniami fitness, 
ale także z samoobsługową stacją naprawy rowerów 
i stołami z ławkami. To infrastruktura, która służy 
wszystkim lubiącym aktywnie spędzać czas.

Nowe miejsce odpoczynku
Inwestycje w nasze zdrowie

Dzierżoniów zachęca mieszkańców  
do aktywnego trybu życia

Konkurs „Najciekawsza Torebka”
Laureatką została Aneta Ośka. Odebrała nagrodę ufundowa-
ną przez Firmę Handlową Myszka. Wszystkie panie otrzyma-
ły gadżety do torebki ufundowane przez pomysłodawczynię 
konkursu Dianę Kaczyńską (DiART).

„Kobieta Przedsiębiorcza Roku 2016” w kategorii Przedsiębiorczość - Sylwia Ostrowska.
Razem z mężem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo rolne „Marianówek” w Dobrocinie. Korzysta m.in. z fun-

duszy pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Najwyższe osią-
gnięcia: I miejsce w konkursie wojewódzkim „Piękna Wieś Dolnośląska” w  kategorii „Najpiękniejsza Zagroda”,  
w ogólnopolskim konkursie „AgroLiga 2015” krajowy wicemistrz w Kategorii „Rolnicy” otrzymany w Pałacu Prezydenckim z rąk 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

„Kobieta Przedsiębiorcza Roku 2016” w kategorii „Działalność społeczna, kulturalna i sportowa” - Sylwia Ganowicz-Kotus.
Od 1997 roku związana z MZKS Lechia Dzierżoniów, a od 2008 roku Prezes UKS Lechia Dzierżoniów. Bierze czynny udział 

w działalności miasta, będąc członkiem wielu komisji i zespołów m.in. Rady Sportu, Gali Sportu. Wspiera akcje społeczne, 
jak WOŚP i Świąteczna Paczka. Pomaga w działaniach i pracach LZS na terenie powiatu, za co została odznaczona brązową  
i srebrną odznaką. Pomysłodawczyni  Turnieju Mikołajkowego i Oldbojów, turnieju „Łączy nas Piłka” oraz wielu wydarzeń spor-
towych realizowanych na terenie Dzierżoniowa.
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Stowarzyszenie „Ziemia 
Dzierżoniowska” tworzą 
wszystkie samorządy nasze-
go powiatu. Odpowiada ono 
za przygotowywanie wnio-
sków umożliwiających ubie-
ganie się o unijne pieniądze, 
w oparciu o które realizowa-
ne będą duże i wspólne inwe-
stycje.   

Przyszłoroczny budżet 

wyniesie 308 tys. zł. Skład-
ki członków stowarzyszenia 
pokrywają koszty przygoto-
wania i przeprowadzenia pro-
cedury aplikacyjnej związane 
z projektami ponadlokalnymi.

- Z informacji zwrotnej od 
Urzędu Marszałkowskiego 
wiemy, że trzy z pięciu złożo-
nych wniosków są na etapie 
oceny merytorycznej. Łączna 

wartość dofinansowania mo-
głaby wynieść 20 milionów 
złotych – mówi Marcin Pa-
wełek – dyrektor biura Ziemi 
Dzierżoniowskiej. 

Procedura weryfikacji i 
oceny wniosków składa się z 
kilku etapów, m.in. weryfikacji 
technicznej, oceny formalnej 
i merytorycznej (ekonomicz-
no-finansowej oraz dziedzi-

nowej).
Część piątkowego spo-

tkania poświęcono również 
kwestii rozwoju działającego 
na naszym terenie Fundu-
szu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskie-
go. Z jego usług korzystają 
przedsiębiorcy, potrzebujący 
wsparcia właśnie w poręcza-
niu kredytów. 

Podczas zgromadzenia zwyczajnego członków 
stowarzyszenia „Ziemi Dzierżoniowskiej”,  

które odbyło się 7 października, omówiono  
dotychczasowe działania i przekazano informacje 
 o złożonych i przygotowywanych wnioskach  
na zadania, na które chcemy zdobyć unijne  
dofinansowanie.

Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska”

Tematy, nad którymi pracuje stowarzyszenie:

w ramach działania 3.3.B wspólnie z Gminą Bielawa opra-
cowywany jest wniosek pn. „Poprawa efektywności ener-
getycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizo-
wanym Gminy Bielawa”;  
w ramach działania 6.3.B wspólnie z Gminą Bielawa oraz 

Gminą Piława Górna opracowywany jest wniosek pn. „Re-
witalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżo-
niowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych”; 

projekt opracowywany wspólnie z Gminą Bielawa, Po-
wiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce w ramach 
działania 4.4.E – dotyczy wykorzystania i udostępnienia 
lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez budowę ście-
żek rowerowych;
w ramach działania 6.3.A opracowywany jest wniosek 

partnerski dotyczący remontu, przebudowy bądź adaptacji 
zdegradowanych budynków, obiektów w celu przywró-
cenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kultu-
ralnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych dla zdegrado-
wanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Lp. Nazwa projektu Lider – partnerzy Wnioskowana 
kwota dofinanso-
wania (PLN)

Termin 
złożenia 
wniosku

Etap weryfikacji

1. Zwiększenie dostępności infrastruktury  
edukacji przedszkolnej w Powiecie  
Dzierżoniowskim.

Stowarzyszenie  
Ziemia Dzierżoniowska 
Gmina Dzierżoniów
Niemcza.

5.610.441,46 .- 18 marca 
2016

po ocenie technicznej 
oraz formalnej,

ocena merytoryczna

2. Poprawa efektywności energetycznej  
obiektów użyteczności publicznej  
w Powiecie Dzierżoniowskim

Stowarzyszenie Ziemia 
Dzierżoniowska,  
Dzierżoniów 
Gmina Dzierżoniów
Pieszyce
Bielawa
Niemcza

9 276 021,42 .- 25 maja 
2016 r.

ocena formalna

3. Nowoczesna szkoła -  inwestycją  
w przyszłość” -  rozwój infrastruktury  
edukacyjnej szkół podstawowych  
i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim 
poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni 
matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych  
w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

Stowarzyszenie  
Ziemia Dzierżoniowska 
Piława Górna
Dzierżoniów
Pieszyce
Powiat Dzierżoniowski 
Łagiewniki 
Bielawa

2.403.519,35 .- 23 maja 
2016 r.

ocena merytoryczna

4. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną po-
przez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształ-
cących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

Stowarzyszenie  
Ziemia Dzierżoniowska 
Powiat Dzierżoniowski

871425,59 .- 31 maja 
2016 r.

ocena merytoryczna

5. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną  
poprzez wyposażenie i adaptację pracowni 
szkół zawodowych z terenu Powiatu  
Dzierżoniowskiego

Stowarzyszenie  
Ziemia Dzierżoniowska 
Powiat Dzierżoniowski

2 457 187,71 .- 23 
czerwca 
2016 r.

ocena formalna

Razem 20.618.595,53 .-
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Zadania do realizacji  
w 2017 r. zgłaszane będą nie-
co krócej - do 15 lutego. Każ-
de zgłoszenie musi być, tak 
jak w roku ubiegłym, poparte 
przynajmniej 30 podpisami 
mieszkańców. Listę odrzu-
conych i zweryfikowanych 
pozytywnie projektów, na 
które będzie można oddać 
głos, poznamy do 20 maja. 

Głosowanie będzie trwało  
od 22 maja do 2 czerw-
ca. Każdy z zameldowa-
nych w Dzierżoniowie bę-
dzie mógł oddać tylko 1 głos  
(identyfikacja na podst.  
nr PESEL). 

Nie zmieni się sposób 
głosowania - dorośli głoso-
wać będą mogli tradycyjnie,  
zaznaczając na druku od-

powiednią pozycję lub  
on-line, poprzez specjal-
nie przygotowaną aplika-
cję do głosowania na stro-
nie www.dzierzoniow.pl.  
Urny staną w Urzędzie  
Miasta i w punktach mobil-
nych, również podczas Dni 
Dzierżoniowa. Młodzież  
(od I klasy szkół gimna-
zjalnych) głosować będzie  
w sposób tradycyjny  
w szkołach.

Novum tegorocznego 
DBO jest zwiększenie kwoty 
na zadania związane z budo-
wą lub remontem infrastruk-
tury miejskiej do 300 tys. zł 
(wlicza się w nią także kosz-

torys inwestorski, dokumen-
tację projektową i obsługę 
inwestycyjną). Obiekt, który 
zostanie objęty działaniami 
inwestycyjnymi w ramach 
DBO, ma być bezwzględ-
nie nieodpłatny i ogólnodo-
stępny co najmniej w godz.  
6.00-22.00. 

Koszt realizacji pojedyn-
czego zadania mającego  
na celu poprawę warun-
ków życia mieszkańców  
to 25 tys. zł. 

Szczegółowy regula-
min DBO można znaleźć  
na stronie www.dzierzoniow.
pl i fanpage’u DBO na Face-
booku.

Nie 200, a 300 tys. zł będzie mogło kosztować  
w 2017 r. zadanie inwestycyjne zgłoszone  

w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Jego ogólny budżet pozostanie na poziomie 
miliona zł, a 100 tys. zł będzie miała do dyspozycji 
dzierżoniowska młodzież. Sprawdź, jakie nowości 
zawiera nowy regulamin DBO. Wnioski zbieramy  
już od 2 stycznia.

Druga edycja budżetu obywatelskiego
Mieszkańcy znów zdecydują

20-procentowa frekwencja podczas głosowania nad 
wnioskami do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 
w 2016 r. była  jedną z najwyższych, jaką osiągnięto w histo-
rii polskich budżetów obywatelskich. Wzięło w nim udział 
5528 mieszkańców. W 2017 roku miasto zrealizuje pięć 
pierwszych zadań z listy rankingowej, których projekty już 
uzgodniło z wnioskodawcami. Będą to:

	 Projekt nr 16. Budowa i modernizacja obiektu sportowo-
-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek – bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego, mini bieżni lekkoatletycz-
nej, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw (660 głosów). 
Projekt nr 50. Skwer Seniora i Juniora (strefa ak-
tywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miej-

scami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż  
ul. Kopernika, od granicy dawnego dworca PKS, do kładki  
prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego  
(522 głosy).

 Projekt nr 23. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 
3 na terenie OSiR-u Dzierżoniów – położenie no-
wej nawierzchni kortów, montaż studzienek i kana-
łów odpływowych wraz z drenażem (508 głosów). 
Projekt nr 2.  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenero-
wej na os. Kolorowym montaż urządzeń do zabawy dla 
dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką  
(292 głosy).

 Projekt nr 33. Wykonanie parkingu i przebudowa  
chodnika naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS  
Różane 53 oraz przy ul. Sikorskiego (240 głosów). 

Agnieszka Denysiak 
– wnioskodawczyni 
projektu nr 50  

Zdecydowałam się na 
zgłoszenie projektu doty-
czącego budowy łączącego 
pokolenia miejsca rekreacji  
i spotkań wzdłuż ul. Koperni-
ka, bo w tym okręgu nie ma 
niczego takiego dla miesz-
kańców. Pomyślałam, że to 

miejsce przy rzece idealnie się 
do tego nadaje. Okazało się, 
że do DBO złożono bliźnia-
czy projekt. Dla jego dobra, 
po to, by projekt miał większe 
szanse, zgodziłam się na po-
łączenie wniosków, by wspól-
nie walczyć o głosy miesz-
kańców. W przeciwnym razie 
głosy by się rozłożyły i szanse 
na zwycięstwo byłyby nikłe. 
A tak się udało i mieszkańcy 
okolic już niedługo będą mie-
li gdzie spędzać wolny czas 
bawiąc się na placu zabaw  
i ćwicząc na urządzeniach 
fitness na powietrzu. Bardzo 
się z tego cieszę i zachęcam 
innych po sięganie po narzę-
dzie, jakim jest budżet oby-
watelski. Dzięki niemu każdy 
może coś w mieście zmienić.

Edyta Smęt 
– wnioskodawczyni 
projektu nr 33  

Gdy powstały nowe place 
zabaw, zaczęły się problemy 
z parkowaniem mieszkańców 
okolicznych bloków. Stwier-
dziłam, że trzeba coś w tym 
kierunku zrobić, więc wystą-
piłam z wnioskiem do DBO  
na dodatkowe miejsca par-

kingowe. Projekt zyskał dużą 
aprobatę sąsiadów. Agitowa-
łam wraz z dwiema wspie-
rającymi mnie sąsiadkami 
- Ewą Błaszczyk i Stanisła-
wą Karpińską. Chodziłyśmy  
od mieszkania do mieszkania 
z tabletem i zachęcałyśmy  
do głosowania za pomo-
cą aplikacji. Włożyłyśmy  
w to dużo wysiłku, ale ludzie  
trzymali za nas kciuki i przy 
okazji dzielili się z nami 
swoimi spostrzeżeniami  
na temat tego, co się  
w mieście dzieje. Gdy  
projekt wygrał, przekonali 
się, że warto było głosować.  
Teraz każdy pyta o termin  
realizacji, bo inwestycja  
poprawi jakość życia wielu  
ludzi.
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Diana Kaczyńska 
– wnioskodawczyni 
projektu nr 50  

Pomysł nowego zago-
spodarowania terenu wzdłuż  
ul. Kopernika przyszedł  
mi do głowy już w 2014 r.  
Wtedy chciałam złożyć 
wniosek o rewitalizację tego 
miejsca w ramach inicjatywy 
obywatelskiej, ale dowiedzia-
łam się, że wkrótce będzie 
uchwalony Dzierżoniowski 
Budżet Obywatelski, więc 
postanowiłam poczekać.  
Dopracowałam koncepcję 
modernizacji tego miejsca 
pod nazwą Skwer Seniora  

i Juniora, szkice strefy  
aktywnej i relaksu, opisy ko-
niecznych inwestycji i działań.

Niezbędne dokumenty 
złożyłam zgodnie z proce-
durami DBO2016. Intensywną 
promocję projektu prowa-
dziłam przez 19 dni oficjal-
nego głosowania, pojawia-
łam się w wielu miejscach  
naszego miasta by propa-
gować mój projekt i idee  
DBO. W tych działaniach 
wspierało mnie kilka osób,  
a szczególnie Iwona Matyja  
- radna naszego okręgu.

Od początku prowadzę  
w internecie profil fb/SKWER-
SenioraiJuniora/. Tysiące ulo-
tek, kilometrów w nogach, 
setki rozmów i informacji  
on-line, dziesiątki godzin 
pracy o różnych porach 
dnia przyniosło sukces. To 
było warte tej ciężkiej pracy.  
Za rok spotkamy się  
na Skwerze Seniora  
i Juniora, który połączy poko-
lenia.

Piotr Skoczek 
– wnioskodawca 
projektu nr 23

Korty tenisowe OSIR-u 
mają już 36 lat. Zostały wy-
budowane bez zachowania 
technologii budowy tego typu 
obiektów. Są źle wypoziomo-
wane, niezdrenowane i bez 
odpowiedniej podbudowy, co 
sprawia, że trudno je utrzy-
mać w odpowiednim stanie. 
Po roku 1993 dzierżawcy wy-
konali szereg prac napraw-
czych, ale korty wymagają 
remontu kapitalnego. 

Obecnie w Dzierżoniowie 
jest około 200 osób grają-

cych systematycznie w tenisa 
i o wiele więcej korzystają-
cych sporadycznie z kortów. 
Najmłodszy gracz ma 5 lat,  
a najstarszy ponad 70. Dzier-
żoniowskie Towarzystwo 
Tenisowe organizuje różne 
formy rozgrywek i szkoleń 
tenisowych, które wymagają 
setek godzin gier oraz pew-
nej i stabilnej bazy sporto-
wej, nienarażającej grających  
na kontuzje. Poprawnie zbu-
dowany kort po obfitych opa-
dach deszczu jest gotowy  
do gry po około 2-3 godzi-
nach, nasze po 2-3 dniach. 

Co roku zgłaszaliśmy 
potrzebę remontu kortów  
w Urzędzie Miasta, ale nie 
było na to środków. Dlatego 
zdecydowałem się na zgło-
szenie wniosku w ramach 
DBO. Projekt zajął 3 miejsce. 
W imieniu Dzierżoniowskie-
go Towarzystwa Tenisowe-
go dziękuję wszystkim sym-
patykom tenisa ziemnego  
za wsparcie i udzielony głos.

Katarzyna Gendasz 
– wnioskodawczyni 
projektu nr 16  

Pracując od kilku lat  
w Zespole Szkół Sióstr Sale-
zjanek zauważyłam problem, 
z którym borykają się zarów-
no nauczyciele, jak i ucznio-
wie. Chodzi o brak boiska 
sportowo-rekreacyjnego. 
Dlatego złożyłam wniosek 
dotyczący rozbudowy i mo-
dernizacji tego obiektu, który 
aktualnie jest dzierżawiony 

przez zgromadzenie sióstr.  
Planowana inwestycja bę-
dzie miała miejsce na terenie, 
który jest własnością gminy 
Dzierżoniów i poprawi  miej-
ską infrastrukturę sportową. 
Obecne boisko wybudowano 
w latach 60. ubiegłego wieku. 
Jest w opłakanym stanie. Po-
mysł jego modernizacji spo-
tkał się wstępnie z pozytyw-
ną opinią społeczności oraz 
władz Dzierżoniowa. Głoso-
wanie mieszkańców i zajęcie 
I miejsca potwierdziło potrze-
bę realizacji tego projektu.  
Wyremontowany obiekt bę-
dzie służył wielu pokoleniom 
młodych dzierżoniowian. 
Jeszcze raz dziękuję wszyst-
kim uczniom, nauczycielom 
oraz rodzicom za pomoc  
w kampanii, a mieszkańcom 
Dzierżoniowa za poparcie na-
szego pomysłu.

Adam Bagiński 
– wnioskodawca 
projektu nr 2  

50 złożonych projek-
tów, jedna z największych 
frekwencji w głosowaniu  
w porównaniu do innych 
miast w Polsce - to pokazu-
je, jak wielkim zainteresowa-
niem wśród mieszkańców 
naszego miasta cieszyła się 
pierwsza edycja Dzierżo-
niowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Tym bardziej jest  

mi miło jako autorowi pro-
jektu, który przygotowałem 
dla mieszkańców os. Kolo-
rowego, że w wyniku głoso-
wania znalazł się on wśród 
najlepszych wniosków pre-
miowanych realizacją zadania  
w przyszłym roku.

Bardzo dziękuje wszyst-
kim mieszkańcom os. Kolo-
rowego za tak aktywny udział  
w głosowaniu. Spotkania  
i rozmowy, które z Wami 
przeprowadziłem w trakcie 
kampanii promocyjnej, zmo-
bilizowały mnie do dalszych 
działań na rzecz naszego 
osiedla, co by nie mówić, 
trochę zapomnianego przez 
ostatnie lata pod względem 
inwestycji miejskich. Zachę-
cam do aktywnego udziału 
w przyszłorocznym Dzierżo-
niowskim Budżecie Obywa-
telskim. 
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załącznik nr 1 do Regulaminu 

Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA 

do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

…..........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

…..........................................................................................................................................................................
adres

….........................................................................................................................................................................
numer telefonu adres e-mail

Nazwa zadania i jego 

lokalizacja

Cel, jaki zostanie 

osiągnięty poprzez 

realizację zadania

Opis prac 

koniecznych do 

zrealizowania zadania

Dostępność dla 

wszystkich 

mieszkańców, 

bezpłatne korzystanie

Szacunek kosztów w 

zł *

* brak szacunku kosztów nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Wymagany jest załącznik graficzny (mapa, plan sytuacyjny) ze wskazaniem obszaru, którego inwestycja dotyczy. W tej sprawie można kontaktować 

się z Biurem Obsługi Klienta – stanowisko „Architektura i Geodezja”.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r. poz. 922) w celu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Właściciel danych 

osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58- 200 Dzierżoniów oraz ich poprawiania. 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58- 200 Dzierżoniów. Dane będą przetwarzane w zbiorze Budżet 

obywatelski i ulegną zniszczeniu po zrealizowaniu w 2018 roku zwycięskich zadań z Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, Rynek 1, 58- 200 Dzierżoniów, dla potrzeb 

niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz procedury przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. 

Dzierżoniów, dnia …...............................................................................................................

podpis wnioskodawcy
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Mieszkańcy Dzierżoniowa popierający zgłoszenie zadania

* Wpisując się na listę oświadczam jednocześnie, że mam ukończone 18 lat i mieszkam w Dzierżoniowie.

Lp. Imię Nazwisko Adres zamieszkania Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Umowę partnerską z La-
nškroun nasze miasto pod-
pisało 17 lat temu, dokładnie 
27 października 1999 roku. 
Przez wiele lat to właśnie  
Ryszard Szydłowski dbał  
o dobre stosunki z czeskim 
partnerem, przyczyniając się 
do powstania wielu przyjaźni  

i interesujących przed-
sięwzięć polsko-czeskich  
w dziedzinie kultury, oświa-
ty, sportu czy turystyki.  
To dzięki jego zaangażowa-
niu udało się wprowadzić  
w życie niejedną cenną inicja-
tywę służącą rozwojowi obu 
naszych miast partnerskich  

i przyczyniającą się do 
wzmacniania łączących nas 
więzi. Czesi uhonorowali więc 

zasłużonego dla miasta Dzier-
żoniowa także honorowym 
obywatelstwem Lanškroun. 

Były zastępca burmistrza ds. społecznych  
Ryszard Szydłowski otrzymał tytuł  

honorowego obywatela Lanškroun  
za wkład w rozwój partnerstwa między  
Dzierżoniowem i Lanškroun.  

Ryszard Szydłowski honorowym obywatelem
Współpraca parterska Dzierżoniowa

Ryszard Szydłowski (z lewej) jest jedną  
z zaledwie czterech osób w historii Lanškroun, 
którym przyznano tutuł honorowego obywatela

Rankingi opracował prof. 
Paweł Swianiewicz z Uni-
wersytetu Warszawskiego  
na podstawie zestawień 
wszystkich samorządów 
analizowanych przy użyciu 
danych Głównego Urzę-
du Statystycznego i Mi-
nisterstwa Finansów oraz  
ze sprawozdań finansowych 

samorządów.  
„Ranking wykorzysta-

nia funduszy UE na projekty  
społeczne - wydatki bieżące” 
obejmował działania zwią-
zane z projektami mającymi  
za zadanie likwidację  
wykluczenia społecznego  
lub o charakterze szkole-
niowym, które samorząd  

realizował w latach 2007-
2015. 

Największym tego typu 
projektem był „Omnibus” 
realizowany wspólnie z na-
szymi miastami partnerskimi. 
Uczestniczyło w nim 5550, 
którzy przez trzy lata rozwijali 
swój potencjał intelektualny, 
doskonalili umiejętności lo-
gicznego myślenia, kompe-
tencje naukowo-techniczne, 
informatyczne i językowe 
oraz umiejętności uczenia się 
ze zrozumieniem.

- Znalezienie się takim 
gronie pokazuje zaangażo-
wanie Dzierżoniowa w dzia-

łania społeczne i sprawność 
w sięganiu po unijne środki, 
co staje się coraz trudniejsze. 
To bardzo miłe wyróżnie-
nie, szczególnie, że rankingi 
„Wspólnoty” są profesjonal-
ne i nie mają nic wspólnego  
z konkursami, za udział  
w których trzeba płacić  
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Dariusz Kucharski.  

Dzierżoniów znalazł się w gronie 10 miast 
wyróżnionych za zdobywanie unijnych  

pieniędzy na działania i projekty społeczne.  
Opracowany przez Wspólnotę (branżowe  
czasopismo poświęcone samorządom) ranking  
pokazuje m.in., jak miasta i gminy radzą sobie  
z pozyskiwaniem unijnych pieniędzy. 

Docenienie projektów prospołecznych
Dzierżoniów wyróżniony

Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski, samorządow-
cy ziemi dzierżoniowskiej, 
kłodzkiej i ząbkowickiej 
i przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego nasze-
go województwa dysku-
towali w Dzierżoniowie 
o tym, jak najskuteczniej 
sięgać po unijne środki w 
ramach naszego obszaru 
strategicznej interwencji.  
18 października gościliśmy 

przedstawicieli Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
pracowników Departamentu 

Funduszu Europejskich, De-
partamentu Obszarów Wiej-
skich i Zasobów Naturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
naszego województwa oraz 
starostów, burmistrzów i wój-
tów Dzierżoniowa, Kłodzka 
i Ząbkowic wraz z pracow-
nikami odpowiadającymi  
za realizację programów  
operacyjnych.

Głównym celem konfe-
rencji zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Ziemia Dzier-
żoniowska i Urząd Miasta  
w Dzierżoniowie było omó-
wienie przebiegu dotychcza-

sowych realizacji inwestycji 
prowadzonych w ramach 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego nasze-
go województwa i Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 oraz rozwiązanie 
problemów pojawiających się 
w ramach trwającego okresu 
programowania.

Wyzwania, plany i realizacja RPO 
Konferencja o milionowym potencjale

Razem można więcej - sięgamy po środki UE
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Już 1 maja będziemy się 
bawić w rytmie disco dance 
z After Party. Zespół w cią-
gu 5 lat nagrał 12 teledysków  
i wydał 2 płyty długogrające, 
a jego piosenki nie schodzą  
z pierwszych miejsc list prze-
bojów. Sukcesem zespołu  
było zajęcie 1 miejsca  
na Festiwalu w Kobylnicy,  
na którym za piosenkę  
„Tylko ona jedyna” otrzymał 
statuetkę za hit lata 2013  
w głosowaniu widzów  
na antenie Polo TV. Teledysk  
„Bujaj się” bije na Youtube  

rekordy popularności.   
Niemałe atrakcje czekają 

nas też na Dniach Dzierżo-
niowa 27 i 28 maja. W sobo-
tę królować będzie reggae  
i dub. Wystąpią Mesayah, 
czyli Manuel Rengifo Diaz 
(hit: „Każdego dnia”), jeden  
z twórców polskiej sceny 
reggae, sięgający chętnie  
po dancehall i hip-hop  
oraz Kamil Bednarek, któ-
ry szturmem podbił polskie  
listy przebojów i serca  
polskich słuchaczy, wydając 
takie hity, jak „Chwile jak te”, 

„Szukając szczęścia”, „Cisza”  
i wiele innych.

W niedzielę zagra m.in. 
grupa Kombii, czyli kulto-
wy duet Grzegorz Skawiński  
i Waldemar Tkaczyk, który  
na scenie występuje razem 
już 40 lat, oraz formacja  
złożona z dziennikarzy, czyli 
Poparzeni Kawą Trzy. Woj-
ciech Jagielski, Jacek Kret, 
Roman Osica, Krzysztof  
Zasada, Krzysztof Toma-
szewski, Marian Hilla, Mariusz 
Gierszewski i Rafał Bryndal 
zaproponują nam energe-
tyczną mieszkankę ska, roc-
ka, punku i swingu. Chcesz  
usłyszeć utwory „Byłaś  
dla mnie wszystkim” czy 
„Okrutna, zła i podła” na 
żywo? Nie przegap koncertu 

w ostatni weekend maja.
A kto ma ochotę na ener-

getyczny rock z dokładką 
folku i dolewką reggae, po-
winien się koniecznie wybrać 
w 2017 r. na kończące wa-
kacje Miodobranie. 26 sierp-
nia, tak jak w 2013, wystąpi  
na nim grupa Enej - zwy-
cięzcy programu „Must Be 
The Music – Tylko Muzyka”. 
Sześciu zdolnych chłopa-
ków: Piotr (Lolek) Sołoducha, 
Mirosław (Mynio) Ortyński, 
Paweł (Bolek) Sołoducha,  
Jacek (Gregory) Grygoro-
wicz, Grzesiek Łapiński oraz 
Kuba (Czaplay) Czaplejewicz. 
Ich najbardziej znane kawałki 
to: „Radio Hello”, „Lili”, „Skrzy-
dlate ręce” czy „Tak smakuje 
życie”. 

Mesayah, Kamil Bednarek, Poparzeni Kawą, Kombi, 
Eney i After Party – to plejada gwiazd, które 

w 2017 roku wystąpią w Dzierżoniowie. Już teraz 
zapraszamy na Majówkę, Dni Dzierżoniowa i Miodo-
branie. Tych koncertów nie możesz przegapić!

Koncertowe hity Dzierżoniowa w 2017 roku
Imprezy plenerowe

 „Enej” wystąpi  
na dzierżoniowskim 
„Miodobraniu”  
już po raz drugi

Szaleni dziennikarze,  
czyli „Poparzeni Kawą Trzy” 

oraz legendarne  
Kombii to propozycja  

na drugi dzień  
Dni Dzierżoniowa 2017

Majówka upłynie 
nam w rytmach 
disco z grupą 
After Party

27 maja miasto zaprasza  
na koncerty szczególnie młodą 

publikę. Wystąpią Kamil Bednarek
i Mesayah


