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Centrum Badawczo-Rozwojowe
Selena Labs już działa
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Posadź kwiaty razem z nami!
Kilka tysięcy kwiatów zostanie
zasadzonych przez mieszkańców
na skwerze przy ul. Klasztornej. Akcja zainauguruje tegoroczną edycję
konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, który odbędzie się
w mieście już po raz 24.
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DBO 2019
Po raz czwarty mieszkańcy Dzierżoniowa będą mogli zdecydować,
na co wydać 1.000.000 zł przeznaczony na realizację zadań z DBO. Do
wyboru mają 12 pozytywnie ocenionych zadań. Przeczytaj, wybierz
i zagłosuj - w tym roku na 1, 2 lub 3
projekty!
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strony 6-8

ięćdziesięciu wysokiej klasy specjalistów z branży chemicznej z zapleczem technicznym i administracyjnym
za niemal 8 mln zł – to główne centrum laboratoryjne Grupy Selena otwarte w kwietniu Dzierżoniowie.
Tu powstają nowe technologie i produktów, które trafią na światowe rynki.
Pierwsze aktywne przejścia
Reagują, kiedy podchodzimy do
drogi i włączają system oświetlenia
pionowego i poziomego. Wiemy
już, w których dokładnie miejscach
powstaną aktywne przejścia dla pieszych. Do połowy tego roku gotowa
będzie dokumentacja projektowa
inwestycji.
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POLECAMY
- 25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Jazzu,
godz. 18.30 – parada w stylu
nowoorleańskim spod ratusza do DOK-u, godz. 19.00
– koncert KWSM Band
– sala koncertowa DOK-u;
- 11 maja, godz. 10.00 –
Międzynarodowy
Turniej
tańca Street Dance „Future
Pace Battle – Tempo Przyszłości” - sala koncertowa
DOK-u;
- 11 maja – akcja sadzenia kwiatów przez mieszkańców
pn.
„Kwitnący
Dzierżoniów” w ramach
konkursu „Piękno kwiatów
i zieleni wokół nas”, Skwer
Miejski przy ul. Klasztornej;
- 17 maja, godz. 19.00 –
10-lecie Miejskiej Orkiestry
Dętej, koncert jubileuszowy
– Kinoteatr „Zbyszek”;
- 24 maja - promocja
„Rocznika
Dzierżoniowskiego 2018”, Noc Muzeów
– Muzeum Miejskie;
- 4 czerwca – Miejsko-Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa (Dzień Dziecka i
obchody 100-lecia Policji)
– Aleja Bajkowych Gwiazd;
- 6 czerwca, godz. 10.00
– Przegląd Teatrzyków
Dziecięcych „Skrzat 2019” Kinoteatr „Zbyszek”;
- 7 czerwca, godz. 19.00
– 15-lecia chóru Kanon,
koncert jubileuszowy –
Kinoteatr „Zbyszek;
- 14 czerwca, godz.
18.00 – 15-lecie zespołów
„ewenement, koncert jubileuszowy – Kinoteatr „Zbyszek”;
- 16 czerwca, godz. 14.00
– ARA-END – zakończenie sezonu Amatorskiego
Ruchu
Artystycznego,
Rynek;
- 22 czerwca, godz. 19.00
– Poezja na murach – mury
obronne.

Inwestycje

Ważna zmiana - OPS przy Szkolnej 24

D

zierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej
zmienił siedzibę. Od 1 kwietnia działa w budynku
dawnej szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 24.
Bez zmian pozostały numery telefonów i adresy
mailowe pracowników ośrodka.
- W nowej siedzibie jest
duże biuro obsługi, co ułatwia
naszym klientom uzyskiwanie
kompleksowych informacji
o wszystkich świadczeniach
w jednym miejscu. Mamy też
w końcu bardzo potrzebną i odpowiednią przestrzeń
do codziennych kontaktów
z rodzinami borykającymi
się z różnymi problemami
i dla asystentów rodzin –
mówi Aneta Grzelka, dyrektor OPS-u w Dzierżoniowie.
Potrzeba zmiany siedziby wynika również z faktu, że od
kilku lat ośrodkowi przybywa
zadań zlecanych przez państwo. O wyborze tego adresu zdecydowało położenie w
środku miasta.
Salą gimnastyczną będącą

częścią tego obiektu zarządza OSiR. Pod tym adresem
swoją siedzibę mają też dzierżoniowscy modelarze, m.in.
dzięki którym na korzyść
zmieni się najbliższa okolica
nowej siedziby OPS-u.

OPS zaprasza rodziców,
których dzieci przebywają
w pieczy zastępczej, w każdy drugi wtorek miesiąca
w godzinach 15.00-17.00
na spotkania grupy wsparcia „Mamo, tato chcę być
z wami”. Celem spotkań jest
uzyskanie pomocy i informacji dotyczących tego, jak
skutecznie czynić starania
o powrót dzieci do domu
rodzinnego.

Nowa siedziba OPS-u jest większa i wygodniejsza,
co zapewnia bardziej komfortową obsługę klientów

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

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Inwestycje

Przebudowa łącznika Akacjowa-Tęczowe

T

a 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, które rozpoczęły się w marcu, a zakończą w sierpniu, obejmuje
wykonanie odwodnienia i
przebudowę drogi, wjazdów
i chodników z nawierzchni z
kostki betonowej oraz montaż oświetlenia ledowego.
Koszt prac to 284 tys. zł.
Miasto dzieli go ze Spółdziel-

nią Mieszkaniową. Jej wkładem jest remont dojść do
budynków nr 13 i 12 i kilku
istniejących miejsc parkingowych.
W rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu - ruch kołowy jest
zamknięty od skrzyżowania
z ulicą Akacjową do skrzy-

Remont łącznika z ul. Akacjową ułatwi komunikację
mieszkańcom os. Tęczowego

żowania na wysokości budynku nr 8. To ograniczenie

nie obowiązuje mieszkańców
budynków nr 12 i 13.

Inwestycje

Trwa przebudowa Cichej, Szpitalnej i Okrzei

N

ajwiększa tegoroczna inwestycja drogowa
Dzierżoniowa zmieni kolejny wjazd do miasta oraz
poprawi infrastrukturę drogową i pieszą w sąsiedztwie
szpitala. Prace budowlane rozpoczęła kompleksowa
modernizacja ul. Cichej. Do jej przeprowadzenia
konieczna była czasowa zmiana w organizacji ruchu.

Przebudowa ul. Cichej
obejmuje modernizację drogi, budowę ciągu pieszo-rowerowego, montaż oświetlenia i małej architektury. Droga
została wyłączona z ruchu na
600-metrowym odcinku od
ul. Spokojnej w kierunku Dobrocina. W tym czasie ruch
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 7 ton w kierunku Dobrocina i Niemczy
odbywa się objazdem przez
Uciechów. Na trasie pomiędzy Uciechowem a Dobrocinem na zwężonym i krętym

fragmencie drogi obowiązuje
ruch wahadłowy, sterowany
sygnalizacją świetlną. Taka
organizacja ruchu obowiązuje do końca lipca.
Prace na ul. Cichej - na
odcinku od ul. Ząbkowickiej do Szpitala Powiatowego - potrwają do 15 czerwca, podobnie jak prace
na ul. Okrzei, na liczącym 80
m odcinku od skrzyżowania z ulicą Cichą w kierunku
ul. Bielawskiej. Ostatnim etapem tego zadania będzie
przebudowa ul. Szpitalnej.

Do połowy czerwca
dojazd do szpitala
od ul. Ząbkowickiej
nie będzie możliwy

Przez cały czas trwania inwestycji zapewniony będzie
dojazd do Szpitala Powiatowego od ul. Szpitalnej. Zmiany
w organizacji ruchu były wcześniej konsultowane z działającymi w tym rejonie firmami i dyrekcją Szpitala Powiatowego. W przypadku warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac ziemnych podane wyżej
terminy mogą ulec nieznacznym zmianom.

Inwestycje

Więcej miejsc parkingowych na osiedlach
80 nowych miejsc parkingowych powstaje na
os. Jasnym. Nowa droga,
po której nie trzeba już
będzie jeździć „na zakładkę”, znacznie ułatwi ruch
w tej części osiedla. Inwestycja zakończy się przed
końcem czerwca.

Koszt zadania to 1 mln
59 tys. zł. W ramach współpracy miasta ze Spółdzielnią
Mieszkaniową z jej budżetu
sfinansowana zostanie budowa 27 nowych miejsc parkingowych na terenie spółdzielczym.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Mieszkańcy os. Jasnego zyskają nową nawierzchnię
drogi i parking
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Inwestycje

Duże zmiany na os. Kolorowym

M

odernizacja infrastruktury drogowej
na os. Kolorowym rozpoczęła się pod koniec
minionego roku. To wieloetapowa inwestycja,
która całkowicie zmieni najstarsze dzierżoniowskie
osiedle mieszkaniowe.

W tym roku powstanie
prawie dwieście nowych
miejsc parkingowych, nowe
drogi komunikacyjne, w tym
tak
potrzebny
wyjazd
z osiedla w ul. Piastowską.
Koszt realizowanych w tym
etapie prac to kwota 2 milio-

200 nowych miejsc parkingowych i nowe drogi
komunikacyjne – os. Kolorowe się zmienia

nów 898 tysięcy 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.

Inwestycje

Centrum Badawczo-Rozwojowe Selena Labs już działa

G

rupa Selena, jeden ze światowych liderów branży
chemii budowlanej, uruchomił w Dzierżoniowie
swoje główne centrum laboratoryjne. Inwestycja o
wartości niemal 8 mln zł i powierzchni użytkowej
ponad 4000 m2 znacząco zwiększy możliwości firmy
we wdrażaniu na światowe rynki nowych rozwiązań
chemii budowlanej. Dzięki temu Dzierżoniów
ponownie, jak za czasów Diory, stał się się miejscem
wytwarzania nowych technologii i produktów, które
trafią na światowe rynki.
ziomu wiedzy i umiejętności
pracowników budowlanych
oraz większą świadomość
stosowanych
technologii
aplikacyjnych. Dlatego tak
istotne jest uważne obserwo-

Budowa nowoczesnego laboratorium na terenie
dzierżoniowskiej podstrefy WSSE kosztowała
prawie 8 mln zł

Fot. doba.pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe Selena Labs to m.in.
pięćdziesięciu wysokiej klasy
specjalistów z branży chemicznej i potrzebne do tego
zaplecze techniczne i administracyjne. Na decyzję o jego
lokalizacji wpłynęły dobra
współpraca samorządu z biznesem oraz fakt, że w naszym
mieście funkcjonują zakłady
przemysłowe należące do tej
grupy kapitałowej (Orion i Libra). Laboratorium koordynuje pracę działów R&D z Polski,
Włoch, Hiszpanii, Turcji oraz
Chin. Dzięki temu globalnie
zintegrowany zespół ściśle ze
sobą współpracuje, wymienia doświadczenia i znajduje
rozwiązania dla profesjonalnych użytkowników w ponad
70 krajach na świecie.
- Siłą Seleny są ciągłe poszukiwania nowych, wysokiej
jakości rozwiązań zmieniających podejście do budownictwa w oparciu o kreatywność
naszych pracowników. Zauważamy znaczny wzrost po-

że produkty Seleny tworzą
nową wartość dla użytkowników, np. rozwiązania na bazie
polimerów hybrydowych – to
szczególnie ważne w dobie
zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i brakach
kadrowych u wykonawców
- mówi Krzysztof Domarecki,
prezes zarządu Selena FM SA.
Spółka otrzymała dofinansowanie na wyposażenie
laboratorium w wysokości
około 800 tys. zł w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka –

wanie otoczenia, w którym
działamy oraz bezpośrednia
współpraca z budowniczymi, światem nauki, m.in. Politechniką Wrocławską, jak
również dostawcami, którzy
tworzą nowe surowce. Dział
R&D jest pomysłodawcą, wykonawcą i gwarantem tego,

Poddziałanie 4.5.2. Ministerstwa Gospodarki. Selena Labs
uczestniczy również w projektach w ramach programu
Horyzont 2020 i jest pierwszą polską firmą będącą liderem projektu prowadzonego
w ramach międzynarodowego konsorcjum. Centrum

otrzymało grant na opracowanie i wdrożenie systemu
pian oraz pianoklejów poliuretanowych o wysokich
właściwościach izolacyjnych
w ramach projektu EENSULATE. Jest to część największego
w historii Unii Europejskiej
programu finansowania badań naukowych i innowacji
– Horyzont 2020. Jego budżet to blisko 80 mld euro.
Selena
Labs
uczestniczy
w ramach programu Horyzont 2020 także w projekcie BioMotive, który ma na
celu przygotowanie gruntu
pod produkcję oraz sprzedaż komponentów opartych
na surowcach bioodtwarzalnych, pochodzących z roślin.
Na terenie województwa
dolnośląskiego
funkcjonują trzy zakłady produkcyjne
oraz centrala firmy Selena.
Spółka posiada też zakłady
w Brazylii, Korei Południowej,
Chinach, Rumunii, Turcji oraz
w Hiszpanii i Kazachstanie.
Laboratorium Selena Labs
– jako niezbędny element innowacyjnej firmy – uzupełnia
ciąg naukowo-produkcyjny
spółki i wpisuje się w strategię
międzynarodowej ekspansji
dzięki przewadze produktowej. Grupa ma pracowników
w 30 spółkach na pięciu kontynentach.
www.dzierzoniow.pl
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Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Twój głos jest bardzo
ważny - wybory do PE

Zmiana godzin pracy
urzędu

W

ostatnią niedzielę maja wybierzemy swoich
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Niezależnie od poglądów czy sympatii politycznych
udział w wyborach to dar demokracji, z którego
nie tyle warto, co trzeba korzystać.
Zachęcamy Państwa do pójścia do urn.
Unia Europejska nie jest
gdzieś daleko. Jest dookoła
nas, również w Dzierżoniowie, bo unijną szansę nasze
miasto wykorzystało bardzo
dobrze. W kolejnym wydaniu „Gońca” zaprezentujemy
wszystkie korzyści dla Dzierżoniowa wynikające z członkostwa w UE. I te inwestycyjne,
i te tak zwane miękkie, czyli
projekty, z których korzystali
i korzystają mieszkańcy.
Od momentu wejścia Polski do UE do naszego miasta
trafiły 143 miliony zł z pro-

gramów spójności. Plasuje
nas to na 195 miejscu na 2478
polskich gmin. Tylko w latach
2014-2019 do Dzierżoniowa z budżetu UE wpłynęło
41 milionów zł.
Szczegółowe
informacje dotyczące wyborów,
w tym m.in. wyszukiwarka
obwodów do głosowania
czy godziny, w których możemy oddać swój głos, będą
publikowane na stronie miasta www.dzierzoniow.pl oraz
w lokalnych mediach.

Wybory
do Parlamentu
Europejskiego
już 26 maja

Od 2 maja Urząd Miasta
w Dzierżoniowie będzie
obsługiwał klientów w nowych godzinach.
Nie będzie już wtorkowych, półgodzinnych przerw,
z których do tej pory korzystali pracownicy, jednak we
wtorki urząd wciąż będzie
pracował do godziny 16.30.

W piątki klienci będą za to obsługiwani do godziny 14.30.
Po tej godzinie na koniec tygodnia praktycznie nie ma
interesantów. Dzięki temu
możliwa jest dłuższa praca
urzędu we wtorki, by mieszkańcy mogli zdążyć po pracy
załatwić swoje sprawy.

Godziny obsługi klientów Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie:
 poniedziałek – 7:30-15:30
 wtorek – 7:30-16:30
 środa – 7:30-15:30
 czwartek – 7:30-15:30
 piątek – 7:30-14:30

Bezpieczeństwo

Pierwsze aktywne przejścia
eagują, kiedy podchodzimy do drogi i włączają
system oświetlenia pionowego i poziomego.
Z punktu widzenia kierowcy trudno takiej zmiany
nie zauważyć, niezależnie od warunków pogodowych.
Wiemy już, w których dokładnie miejscach powstaną
aktywne przejścia dla pieszych.
- Takich rozwiązań nie
ma jeszcze w Polsce wiele,
ale tam, gdzie funkcjonują, sprawdzają się znakomicie. Możliwe jest to dzięki
czujnikom ruchu, aktywnym
elementom świetlnym i odblaskowym oraz antypoślizgowej nawierzchni. To jedno
z działań miasta poprawiających nasze codzienne bezpieczeństwo – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.
Pierwszych
sześć
ak-

tywnych przejść pojawi się
w okolicach szkół i wzdłuż
ul.
Piastowskiej.
Wyboru
miejsc dokonano wspólnie
z dzierżoniowską policją.
Przetarg na dokumentację
projektową wygrało za prawie 45 tys. zł biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii
Lądowej „Sigma” Zbigniew
Zadrożny z Dzierżoniowa.
Zadanie będzie sfinansowane z budżetu miasta (środki
DBO) i Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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R

Miejsca, w których powstaną aktywne przejścia:
 ul. Kopernika – przy Szkole Podstawowej nr 9;
 ul. Złota – przy Szkole Podstawowej nr 3;
 ul. Piastowska - pomiędzy os Jasnym, a aleją Rotmistrza Pileckiego, na wysokości budynku nr 15;
 ul. Piastowska - przy przejściu podziemnym pomiędzy
os. Błękitnym i Kolorowym;
 ul. Piastowska - pomiędzy os. Błękitnym, a os. Kolorowym, obok ronda Polskiego Państwa Podziemnego;
 ul. Piastowska - pomiędzy os. Tęczowym a Tesco
i stacją paliw.
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Co wybiorą mieszkańcy w DBO 2019?

o raz czwarty mieszkańcy Dzierżoniowa będą mogli zdecydować, na co wydać milion złotych przeznaczony
na realizację zadań z Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 1 kwietnia wpłynęło 14 propozycji
zadań, realizację 12 z nich zespół ds. DBO ocenił pozytywnie. I to właśnie z nich będziemy wybierać, głosując
w tym roku na 1, 2 lub 3 projekty.
W tym roku zmieniły się nieco zasady Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. To efekt sugestii uczestników dotychczasowych edycji. Zwiększyła się kwota, którą można było zaplanować na jeden projekt – z 300
do 450 tys. zł w przypadku projektów inwestycyjnych i do 50 tys. zł w przypadku projektów nieinwestycyjnych.
Nowością jest również możliwość głosowania na więcej niż jedną propozycję.

Aby złożyć wniosek, wystarczyło mieć ukończone 16 lat
i zebrać 30 podpisów mieszkańców popierających projekt.
Podobnie jest w przypadku głosowania – trzeba być mieszkańcem Dzierżoniowa i ukończyć 16 lat. Głosowanie ruszy 20
maja, skończy się 7 czerwca. Wyniki poznamy do 25 czerwca.
Jak zagłosować? To proste: na stronie www.dzierzoniow.
pl w dniu głosowania zostanie uruchomiony specjalny moduł. Wystarczy kliknąć „Oddaj głos w DBO 2019” i wypełnić
wymagane rubryki. Interaktywny formularz do głosowania

1

zawiera numery, nazwy i krótkie opisy zadań oraz pola do
wpisania imienia, nazwiska, numeru PESEL i imienia matki
głosującego. Można zagłosować tylko raz, wybierając jedno,
dwa lub trzy zadania z listy do głosowania.
Nie masz w domu komputera? Nic nie szkodzi! Możesz zagłosować w Biurze Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
lub w punkcie mobilnym – dmuchanym namiocie, który pojawi się kilkukrotnie w różnych punktach miasta i na Dniach
Dzierżoniowa na terenie OSiR-u.

Park zabaw dla psów
Lokalizacja: Park na os. Błękitnym
Opis: Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni parkowej ogrodzonej przestrzeni dla czworonogów z wydzieloną
strefą wybiegu, rekreacyjną i treningową z torem przeszkód,
podestami itd., w której można by było puścić psa luzem, by
się wybiegał, zgodnie z przepisami i bez obaw, że będzie to
komuś przeszkadzało.

2

Zatrzymajmy wodę w mieście
– ogrody deszczowe w Dzierżoniowie

Fot. Fundacja Sendzimira

Lokalizacja: Obiekty szkolne i inne obiekty miejskie (ogólnodostępne), także budynki mieszkalne.
Opis: Ogrody deszczowe to rośliny hydrofitowe (odporne
na zalewanie i suszę) posadzone w gruncie lub pojemnikach,
oczyszczające wodę deszczową z dachów lub powierzchni
nieprzepuszczalnych. Powodują transpirację wody, poprawiając mikroklimat, ograniczając szybki spływ wody do kanalizacji deszczowej, zalewanie itd.
www.dzierzoniow.pl
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Hip-Hop Festiwal
Lokalizacja: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
Opis: Projekt zakłada organizację koncertu muzyki hip-hop (przykładowi wykonawcy: Paluch, ReTo, Bedoes,
Pro8l3m, Young Igi, Ja-rapowanie).

4

2020 drzew w Dzierżoniowie w 2020 roku
Lokalizacja: Tereny zielone należące do miasta, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa zakładów przemysłowych, ciągów pieszych, rowerowych i miejskich parkingów.
Opis: Projekt dotyczy zakupu i nasadzenia ukształtowanych lub częściowo ukształtowanych sadzonek drzew na terenach miejskich.

5

Książkomat – urządzenie do samoobsługowego,
całodobowego wypożyczania i zwrotu książek

Fot. gdynia.pl

Lokalizacja: Centrum miasta lub okolice budynku filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej.

6

Opis: Projekt zakłada uruchomienie książkomatu – całodobowego urządzenia do samodzielnego odbioru zamówionych książek, umożliwiające wypożyczenie i oddawanie książek z biblioteki o każdej porze, również podczas dni wolnych
od pracy.

Sieć miejsc rekreacyjnych do gry w bule
Lokalizacja: Okolice placów zabaw i parków przy ul. Złotej
i ul. Sikorskiego, os. Kolorowym, Złotym, Różanym, Zielonym,
Makowym i Andersa, Skwer Juniora i Seniora.
Opis: Projekt zakłada budowę łatwo dostępnych miejsc
rekreacyjnych o wymiarach 3 x 15 m lub 4 x 15 m, o różnych
podłożach. do gry w bule w pobliżu największych skupisk
mieszkaniowych w mieście.

7

Ławki solarne – dobra energia
Lokalizacja: Np. pas zieleni nad rzeką Piławą, przy ul. Bat.
Chłopskich, park przy murach miejskich. (skrzyżowanie Piłsudskiego i Miodowej i w okolicach synagogi), Aleja Bajkowych Gwiazd, plac zabaw na ul. Klonowej, park im. Kusocińskiego.
Opis: Projekt zakłada montaż 6 ławek solarnych na terenie
Dzierżoniowa. Posiadają one akumulatory ładowane przez
moduły solarne, dwa złącza USB i ładowarkę indukcyjną,
zapewniając mieszkańcom bezpłatny, ekologiczny dostęp
do energii. Dodatkowo są wyposażone w stojaki na rowery.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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Wesoły Skwer
Lokalizacja: ul. Wesoła, działka 772/1.’
Opis: Utworzenie placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni plenerowej – miejsca spotkań młodzieży, dzieci i seniorów (montaż min. 2 huśtawek na bezpiecznym podłożu,
„małpiego gaju” ze zjeżdżalniami, pajęczyny do wspinaczki i
min. trzech urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci i ławek).

9

Filmowe poranki w kinie „Zbyszek”
Lokalizacja: Kino „Zbyszek”.
Opis: Projekt zakłada organizację projekcji filmowych dla
rodzin z dziećmi w niedzielne poranki co drugą niedzielę ok.
godz. 9.30 z przyciszonym dźwiękiem i przygaszonymi lekko
światłami. Miałyby to być seanse klasycznych bajek dla dzieci.

10

Wielka Pompa
Lokalizacja: Rynek, miejsce po kiosku z ogródkiem piwnym.
Opis: Montaż ponad 2-metrowej pompy ulicznej, która
poza walorami estetycznymi miałaby też funkcję użytkową,
będąc źródłem wody z 4 mosiężnych, bezkurkowych wylewek. Pompa miałby być umieszczona na cokole na ażurowym postumencie. Byłby to akcent nawiązujący do historii
miejsca, gdzie znajdowała się w przeszłości ogólnie dostępna
pompa uliczna.

11

Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego Rynku

Fot. terracity.pl

Lokalizacja: Część rynku wydzielona z ruchu samochodowego.

12

Opis: Zadanie obejmuje wprowadzenie do części rynku
gazonów/donic z drzewami i kaskadowych konstrukcji kwiatowych z nasadzeniami jednorocznymi, które ożywią przestrzeń, ujednolicenie ławek i koszy na śmieci oraz stojaków
na rowery.

Budowa placu zabaw
Lokalizacja: ul. Szkolna 24, teren OPS-u (byłej SP 3).
Opis: Projekt dotyczy przygotowania terenu i montażu
urządzeń do zabawy dla dzieci. Powstałe miejsce rekreacyjne ma zaspokoić potrzeby mieszkających w okolicy rodzin z
dziećmi, bo najbliższe place zabaw znajdują się w okolicach
Rynku i os. Kolorowego.

www.dzierzoniow.pl
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Miejsc w żłobku nie zabraknie

D

o 30 kwietnia potrwa nabór do żłobka
publicznego w Dzierżoniowie.
Podobnie jak w poprzednim roku,
opieką żłobkową objęte zostaną
wszystkie dzieci.
Do żłobka publicznego
w pierwszej kolejności zapisywane będą dzieci z rodzin
wielodzietnych, z orzeczeniem o niepełnosprawności,
dzieci, których oboje rodzice
pracują lub te wychowywane
przez jednego rodzica. Także
dzieci z rodzin zastępczych
i rodzeństwo dziecka już
uczęszczającego do placówki.

„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” dostępne są
w siedzibie żłobka (os. Błękitne 28) i na stronie internetowej placówki.
Lista dzieci przyjętych na
nowy rok szkolny zostanie
ogłoszona do końca maja.
Rodzice dzieci, dla których
zabraknie miejsca w żłobku
publicznym, będą mogli skorzystać z opieki w placówce

Do Żłobka Miejskiego mogą
być zapisane tylko dzieci
rzeczywiście zamieszkałe
w Dzierżoniowie

niepublicznej, która otrzyma
na ten cel dopłatę z budżetu miasta. Dzięki temu koszt
pobytu dziecka w placówce
niepublicznej będzie porównywalny do kosztów w żłob-

ku miejskim.
W Dzierżoniowie funkcjonują dwa niepubliczne żłobki:
„Sówka”, mieszczący się na
os. Jasnym i „Akademia Maluszka”, przy ul. Szkolnej.

Aktywność mieszkańców

Mieszkańcy z pasją promują miasto

T

alenty sportowe, muzyczne, literackie,
czy graficzne mieszkańców Dzierżoniowa wspiera
finansowo miasto w ramach programu Dzierżoniów
Pełen Pasji. Wybrano dziesięć przedsięwzięć
zaplanowanych przez dzierżoniowian, którzy mają
nietypowe hobby, chcą spełnić nietuzinkowe
marzenie, oddać się swojej pasji. W zamian
za dofinansowanie ze strony miasta
będą je na różne sposoby promować.
Pomysłowość mieszkańców Dzierżoniowa wciąż
nas zaskakuje. I dobrze! W
tegorocznej edycji programu Dzierżoniów Pełen Pasji
aż kipi od pomysłów i energii. Wpłynęło 15 wniosków,
10 z nich dofinansowano.
Dzięki niezwykłej pasji naszych mieszkańców Dzierżoniów po raz pierwszy
bierze udział w Retro Lidze,

która ruszyła już 6 kwietnia. Członkowie grupy rekonstrukcyjno-historycznej
58. Pułku Piechoty występują
w barwach „Lechii Lwów” na
piłkarskich boiskach Polski.
W ramach projektu zostanie zrealizowana także
druga część muralu przy ul.
Diorowskiej, którego autorem jest Roman Mrozowski.
Na sąsiednim budynku poja-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

wią się kolejne postacie związane z produkcją dzierżoniowskich radioodbiorników.
Młody mieszkaniec miasta
o niezwykłym talencie wokalnym, Mateusz Subocz, będzie promował Dzierżoniów
na festiwalach muzycznych.
Mateusza mieliśmy okazję
poznać nie tylko podczas 27.
Finału WOŚP w Dzierżoniowie, śpiewał także na scenie
telewizyjnego show The Voice of Kids.
Dzięki wsparciu z programu członkowie grupy Ewenement Plus wystąpili na największym festiwalu formacji
tanecznych Rytm Ulicy w Pile,
natomiast taneczni soliści
- Julia Stawska i Jakub Ciąpała - będą rozsławiać nasze

miasto na turniejach tańca.
Dzierżoniów wspiera także dwóch pasjonatów sportów motorowych - Bartosza
Jagielnickiego oraz Michała
Klimuntowskiego,
których
pojazdy oklejone logotypem i
hasłem „Dzierżoniów nastraja
pozytywnie” ścigać się będą
na trasach rajdów i KJS-ów.
Wśród
pełnych
pasji
mieszkańców nie mogło zabraknąć maratończyka Stanisława Gila, który w koszulce
z Dzierżoniowem na piersi
pobiegnie tym razem na jednym z największych na świecie maratonów w Bostonie.
Po raz drugi w historii programu Dzierżoniów Pełen Pasji wspierać będziemy talent
literacki Zbigniewa Laskowskiego.
Dzierżoniowianin
wyda czwartą swoją powieść
z cyklu „Kajka”. A dzięki innemu mieszkańcowi miasta,
Filipowi Kuriacie, wzbijemy
się ponad dzierżoniowskie
ulice, dachy, a może nawet
chmury. Planuje on zrealizować film o walorach naszego
miasta, ale chce na Dzierżoniów spojrzeć z lotu ptaka.
W sumie w ramach programu Dzierżoniów Pełen
Pasji rozdysponowano 15 tysięcy złotych.
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Prezentacje Dzierżoniowskie i Dni Dzierżoniowa
- duże jubileuszowe zmiany

P

ierwsza jest najsmaczniejsza, bo w tym roku
katering zapewnią lokalne firmy gastronomiczne,
a nie zewnętrzne firmy. Stoiska w hali będą dostępne
głównie dla przedsiębiorstw lokalnych, a podczas
Dzierżoniowskich Prezentacji poznamy NGO-sy
z całej ziemi dzierżoniowskiej. Impreza, po raz trzeci
połączona z Dniami Dzierżoniowa, odbędzie się
25 i 26 maja.
- Zmiany, które proponuję, to wypadkowa własnych
refleksji, wynikających z kolejnej już organizacji tej imprezy oraz odpowiedź na
sugestie i pomysły mieszkańców. Szukam wraz ze swoimi
współpracownikami nowych
rozwiązań, które w razie potrzeby będą modyfikowane.
Głównym celem Prezentacji
jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i reklama firm
oferujących swoje produkty
i usługi mieszkańcom ziemi
dzierżoniowskiej - mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.
Założenia pozostają więc
podobne. Tak, jak w latach
ubiegłych, publikę czekają
atrakcje gospodarcze, kulturalne, sportowe. A że są to
jubileuszowe
Prezentacje,
w hali nie zabraknie stoiska
poświęconego historii imprezy.
Tradycyjnie będą też trakcje dla dzieci – karuzele
i dmuchańce – i dla amatorów
sportu. Już 25 maja odbędzie
się Turnieju Petanque Dubletów i rozpocznie trwający
dwa dni (25 i 26 maja) Turniej
Tenisa Ziemnego Mikstów
i Debli. Publiczność będzie
też miała okazję obejrzeć

pokazy modeli latających
oraz samochodów spalinowych, pokaz renowacji motocykli, a także graffiti.
Na
scenie,
oprócz
mieszkańców Dzierżoniowa
w niedzielne popołudnie,
zobaczymy też w ostatni majowy weekend znane
i lubiane grupy muzyczne
- Lao Che i Electric Light
Orchestra. Ofertę muzyczną
uzupełnią DOBS- Department Of Blues & Sou, Nullizmatyk, Pablopavo i Ludziki, Zouzy, Queen Revival
by Princess.

Darmowy dojazd

Uwaga wystawcy!
Dzierżoniowskie Prezentacje to największe targi gospodarcze Ziemi Dzierżoniowskiej. Na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji znajdziemy m.in. 47 stoisk wystawienniczych wewnątrz hali sportowej, 20 stoisk wokół
hali oraz dodatkowo 30 stoisk przeznaczonych wyłącznie dla firm świadczących usługi gastronomiczne.
Są jeszcze wolne stoiska (10 dla „debiutów”, czyli firm
prowadzących działalność nie dłużej niż 5 lat i biorących po raz pierwszy udział w targach, 9 niezabudowanych i 3 zabudowane w hali oraz 9 przed halą).
Bonusem dla wystawców jest w tym roku bezpłatne
szkolenie „Marketing targowy i wystawienniczy bez
tajemnic” poświęcone wykorzystywaniu marketingu
wystawienniczego i marketingu sprzedaży, ułatwiające
zdobywanie klientów i partnerów do współpracy.
Finałem wydarzenia będzie Gala Dzierżoniowskich
Prezentacji (31 maja), podczas której poznamy laureatów konkursu „Smok Biznesu” (po raz pierwszy w tym
roku wyróżnienie to będzie przyznawane przez zewnętrznych ekspertów, którzy dokonają oceny działalności firm zgłoszonych w konkursie).

Taką kolejką dojedziemy na teren OSiR-u 25 i 26 maja.
Zmieści się w niej 55 osób

Na teren OSiR-u będzie można dojechać specjalnym bezpłatnym autobusem komunikacji miejskiej. A dzieci do 12.
roku życia wraz z opiekunami będą miały jeszcze inną możliwość – przejażdżkę kolejką turystyczną na lub z imprezy.
Przejażdżki będą bezpłatne, ale biletowane. Bilety będzie
można odebrać od połowy maja w Urzędzie Miasta. Rozkładów jazdy obu środków transportu można szukać w maju na
www.dzierzoniow.pl.
www.dzierzoniow.pl

11

Podczas tegorocznego święta miasta będzie
można posłuchać różnego rodzaju muzyki.
Naszych lokalnych zespołów nie trzeba chyba nikomu rekomendować. Ale oprócz Miejskiej Orkiestry
Dętej na Dniach Dzierżoniowa zagra także 25 maja o
godz. 17.30 grupa DOBS - Department Of Blues & Soul.
W wolnym tłumaczeniu nazwa oznacza wydział duszy będącej w smutku. To właśnie cierpienie rodzi ich potrzebę
tworzenia. Stylistyka zespołu mieści się w kręgu szeroko
rozumianego rocka, od rock’n’roll, do psychodelicznego
postrocka.
Będzie też coś dla miłośników rapu. Na scenie wystąpi 25
maja o godz. 18.10 Nullo, właściwie Patrycjusz Kochanowski z Wałbrzycha, znany również jako Nullizmatyk, który w
ubiegłym roku wydał płytę autorski projekt „Nullizmatyka”
łączącego rap i śpiew Nulla w akompaniamencie żywych
instrumentów i sampli pt. Live Session.

stał się po wydaniu drugiego pt. „Powstanie Warszawskie”.
Dziś na koncie ma ich osiem, w tym dwa platynowe i dwa
złote.
Electric Light Orchestra Classic - 26 maja, godz. 20.30

Pablopavo i Ludziki
- 25 maja, godz. 19.15

Lubisz reggae, pop, hip-hop, eksperymenty, elektronikę
i ballady raggamuffin? Przyjdź na koncert Pablopavo i Ludzików. Pablopavo nawija, nieco śpiewa i okazjonalnie gra
na gitarze w różnych zespołach. Również komponuje i pisze teksty. Na koncie ma pięć albumów.
Kto lubi covery grupy Queen, usłyszy je 26 maja o godz.
18.00 w wykonaniu energetycznej grupy Queen Revival by
Princess, która gościła już w Dzierżoniowie na PUB-ie.
Gwiazdami będą w tym roku grupa Lao Che i Electric Light Orchestra Classic.

Lao Che - 25 maja, godz. 21.00
Lao Che to jeden z najciekawszych zespołów pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, który umiejętnie połączył rock
z folkiem, piosenką aktorską, electro, a nawet elementami
słuchowiska. Powstał w 1999 roku w Płocku. Swój debiutancki album „Gusła” wydał w styczniu 2002 r., ale sławny
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Electric Light Orchestra Classic to grupa brytyjskich muzyków, którzy zagrają największe przeboje grupy Electric
Light Orchestra. ELO powstała w 1970 r., a jej inicjatorami
była dwójka muzyków: Jeff Lynne i Roy Wood. Największe
sukcesy kapela odnosiła na przełomie lat 70. i 80. W 1986 r.
zespół zakończył swoją działalność. Trzy lata później powstał zespół ELO Part II, który założył Ben Bevan, perkusista
występujący w oryginalnym składzie Electric Light Orchestra. Z rozwiązanego w 2000 r. zespołu ELO Part II powstała
Electric Light Orchestra Classic. To właśnie ta kapela będzie
gwiazdą sobotniego koncertu z okazji Dni Dzierżoniowa.

Wygraj skodę citigo
Wystarczy kupić bon za 7 zł i wrzucić jego jedną część
do urny któregoś z wystawców na Dzierżoniowskich
Prezentacjach, by mieć szansę na wygranie samochodu osobowego – czerwonej skody citigo rocznik 2018
- lub jednego z czterech rowerów turystycznych. To tegoroczne nagrody w konkursie na Smoka Publiczności.
Losy, które można będzie nabyć na OSiR-ze w trakcie
imprezy, mają podwójną rolę – pozwalają kupującym
nie tylko na wybór najlepszego ich zdaniem wystawcy,
ale i umożliwiają udział w losowaniu nagród. A im więcej losów, tym szanse rosną. S(z)koda nie skorzystać...
Losowanie nagród odbędzie się na scenie w niedzielny wieczór (godz. 20.00). Bony będą sprzedawane
w holu OSiR-u w sobotę w godz. 14.00-19.00, a w niedzielę pół godziny krócej.
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Piękno kwiatów i ich sadzenie

K

ilka tysięcy kwiatów zostanie zasadzonych przez
mieszkańców na skwerze przy ul. Klasztornej.
To będzie inauguracja tegorocznej edycji konkursu
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”, który odbędzie
się w mieście już po raz 24. Ty też możesz przyłączyć
się do akcji!
11 maja od godz. 11.00
do 13.00 na skwerze przy
wjeździe do centrum miasta ponownie będzie kolorowo, gwarnie i ekologicznie. Mieszkańcy od kilku lat
z ochotą uczestniczą licznie
w obsadzaniu kwiatami terenów zielonych w tym miejscu.
Z chęcią biorą też udział
w konkursie „Piękno kwiatów
i zieleni wokół nas”. W tym
roku nabór uczestników rozpoczyna się w maju. Tradycyjnie obowiązują cztery kategorie: okna i balkony, ogródki
przy domkach jednorodzinnych, ogródki przy blokach

wielorodzinnych oraz ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 31 lipca. Jury ma miesiąc
na ich ocenę. Wyniki poznamy we wrześniu podczas gali
w Muzeum Miejskim.
Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy Dzierżoniowa, instytucje, firmy,
placówki oświatowe, stowarzyszenia, itp., a także wspólnoty mieszkaniowe zgłaszane przez zarządy wspólnoty.
Wystarczy wypełnić kartę
zgłoszenia (można ją pobrać ze stron internetowych

Lubisz zieleń i kwiaty? Przyłącz się do akcji obsadzania
kwiatami skweru przy ul. Klasztornej. Każde ręce do pracy
mile widziane

w w w.tmd.dzier zoniow.pl,
www.dzierzoniow.pl
oraz
w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta) i dołączyć
do niej maksymalnie 5 zdjęć
w formie papierowej lub
na płycie CD. Jeżeli nie ma
możliwości wykonania zdjęcia, należy zaznaczyć to na
karcie zgłoszenia.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w
Dzierżoniowie,
drogą
pocztową na adres: Urząd
Miasta, Rynek 1, 58-200
Dzierżoniów z dopiskiem
„Konkurs kwiatów i zieleni wokół nas” lub mailowo
na adres: konkurskwiatowy@
wp.pl.

Aktywność mieszkańców

Biblioteka zaprasza w swe podwoje

W

iesz, że w Miejsko-Powiatowej Bibliotece
wypożyczysz nie tylko książki? Są tu również
audiobooki, filmy, zajęcia dla dzieci i dla seniorów,
klub komputerowy, wystawy i spotkania z ciekawymi
ludźmi. Sprawdź, co będzie się tam działo
w najbliższym czasie.

23 kwietnia, godz. 16:00 –
Dzień Książki i Róży – występ
zespołu breakdance „Wanted
Crew” –Czytelnia, Rynek,
24 kwietnia, godz. 11.0014.00 – Kiermasz Taniej
Książki, hol biblioteki – I piętro, Rynek,
25 kwietnia, godz. 10.0014.00 – zbiórka książek do
punktu czytelniczego w Sowiogórskim Centrum Komu-

nikacyjnym,
6-31 maja - „Muminki” –
wystawa przygotowana przez
wydawnictwo Nasza Księgarnia we współpracy z Ambasadą Finlandii z okazji 100-lecia
urodzin Tove Jansson – Filia,
ul. Sikorskiego,
10 maja, godz. 11.0014.00 – Kiermasz Taniej
Książki z okazji Tygodnia Bibliotek, Rynek,

W bibliotece prowadzone są zajęcia, na które obowiązują
wcześniejsze zapisy:
 w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.30 - Biblioteka Malucha – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i
ich opiekunów – Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek, tel.
74 64 64 645;
 w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.00 - Klub
Książki i Ilustracji – zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat – Dział
Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek, tel. 74 64 64 645;
 w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 16.30 - O blogo-

13 maja, godz. 16.00 –
Klub Podróżnika - „Maluchem
przez Afrykę” – spotkanie z
Arkadym Fiedlerem – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Rynek,
13 maja, godz. 11.00 –
spotkanie z Elizą Piotrowską,
autorką książek dla dzieci –
Filia, ul. Sikorskiego
17 maja, godz. 17.00 –
wernisaż wystawy obrazów
Haliny Włoszczyńskiej oraz
Agnieszki Kaczmarek – Czytelnia, Rynek,
4 czerwca, godz. 16.00
– Klub Podróżnika, Islandia

– spotkanie z Karolem Łuczyńskim – Wypożyczalnia
dla Dorosłych, Rynek,
17-19 czerwca – Dni Kryminalne w Bibliotece. W ich
ramach zaplanowano m.in.
18 czerwca, godz. 16.00
spotkanie z popularnym autorem kryminałów, Wojciechem Chmielarzem – Wypożyczalnia dla Dorosłych,
Rynek,
19
czerwca,
godz.
11.00-14.00 – Kiermasz Tanich Książek Kryminalnych
– I piętro, Rynek.

waniu w bibliotece – zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku
12-18 lat zainteresowanych blogowaniem – Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek, tel. 74 64 64 645;
 w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 16.00 - Bajkowa
Biblioteka – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich
opiekunów – Biblioteka Naukowa, ul. Sikorskiego, tel. 74 64
56 163;
 w każdą drugą środę miesiąca o godz. 11.00 - Klub Seniora – spotkania dla osób 50+, Biblioteka Naukowa, ul. Sikorskiego, tel. 74 64 56 163.
www.dzierzoniow.pl
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Międzynarodowy street dance w Dzierżoniowie

N

ajlepsi tancerze z całego świata staną do walki
podczas „Future Pace Battle – LS CP/LS EV”.
Taneczne zmagania w Dzierżoniowskim Ośrodku
Kultury zaplanowano na 11 maja. Ich celem będzie
zwycięstwo, ale również pokaz własnych umiejętności
i oczarowanie publiczności.

DOK zamieni się w planetę hip-hopową! Będzie
ekscytująco,
mobilizująco,
niesamowicie atrakcyjnie, bo
zawodnicy będą walczyć aż
w sześciu kategoriach. Gala
finałowa odbędzie się w Kinoteatrze „Zbyszek”.
Pomysłodawcą
zawodów street dance jest 17-letni
mieszkaniec Dzierżoniowa,
Jakub Ciapała, a imprezę
organizuje
Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury. Jakub od
dwunastu lat jest członkiem

amatorskiego ruchu artystycznego – pracuje w grupie
wolontariuszy z Ewenementu
oraz Empiria Crew.
W jury zawodów zasiądą
Martha Nabwire, Ben Wichert
oraz Zolsky - osoby, które na
scenie street dance’u są mocno rozpoznawalne. O muzyczny aspekt imprezy zadba
DJ Beezee One, a o przebieg
zawodów i utrzymanie energii widzów na właściwym poziomie - MC Rademenez.
Udział w zawodach zapo-

Zapraszamy do oglądania popisów uczestników
zawodów street dance w DOK-u

wiedzieli zawodnicy z wielu
krajów: z Niemiec, Szwecji,
Anglii, Holandii, Francji, Jamajki, Ugandy, Ukrainy, Gabonu, Czech i z Polski. Zapisało się już ponad siedemset
osób.

Ta impreza może się stać
legendą – to pierwsze tworzone przez młodzież zawody tańca ulicznego w Polsce
i w Europie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Mammografia i cytologia
ratują życie

Zostań wolontariuszem
na TRAKT-cie

A

ż 80% przypadków raka piersi zostaje stwierdzona
później niż w I stopniu zaawansowania.
A to zmniejsza szansę wyleczenia i przeżycia.
Ciągle zbyt mało kobiet bada się regularnie,
choć badania są bezpłatne. Można je wykonać
również w Dzierżoniowie.

Profilaktyczne
badania
mammograficzne
można
wykonać w Specjalistycznej
Prywatnej Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej
S.C.
Raczyńskich przy ul. Mierniczej 5. Rejestracja odbywa się
pod numerem 74 831 09 93
lub 831 18 46 w godz. 8.0018.00.
Przychodnia czynna jest
od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00 – 19.00. W ramach
programów profilaktyki raka
piersi i raka szyjki macicy za-

prasza na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne panie w wieku 50-69
lat, a na badania cytologiczne
panie w wieku 25-59 lat.
Przychodnia
dysponuje
najwyższej klasy aparatem
mammograficznym i ultrasonograficznym 4D.
UWAGA:
Pacjentki proszone są
o zabranie ze sobą dokumentu z numerem PESEL
w celu weryfikacji uprawnień do badań.

Profilaktyczne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat są bezpłatne
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

N

ieobce są ci trasy rowerowe naszego powiatu?
Znasz Góry Sowie jak własną kieszeń? Lubisz aktywnie spędzać czas? Pomóż w organizacji Terenowego
Rajdu Amatorów Kolarstwa i Turystyki! Zostań wolontariuszem, poprowadź grupę, włącz się w zabezpieczenie i organizację imprezy, zdobądź doświadczenie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dzierżoniowie zaprasza
do współpracy przy organizacji największej imprezy
re krea c y jn o-tur y s t yc zn ej
w mieście. Od lat gromadzi ona tłumy miłośników
aktywnych majówek. Nie
inaczej będzie w tym roku.
A że szykują się pewne zmiany organizacyjne, chcemy
zaangażować w pomoc przy
organizacji imprezy również
samych mieszkańców. Wiemy, że nie brakuje wśród nich

wytrawnych turystów i znawców specyfiki turystyki rowerowej.
Mamy nadzieję, że będą
się chcieli włączyć w TRAKT
nie tylko jako uczestnicy,
ale i jako współorganizatorzy.
Zainteresowanych
pomocą w różnych działaniach
związanych z organizacją
rajdu prosimy o kontakt
z pracownikami OSiR-u pod
numerem tel. 74 645 05 41
w. 384 (Dział Sportu).

Zachęcamy do
pomocy w organizacji
TRAKT-u w ramach
wolontariatu
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Dzierżoniowska Majówka 2019
1 maja – 860-lecie kościoła pw. św. Jerzego (szczegóły na
plakacie).
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii
i Polaków za granicą:
- godz. 12.00 – akcja rozdawania flag mieszkańcom przez
burmistrza pod ratuszem,
- godz. 12.00 – Muzeum Miejskie zaprasza do muzealnego
parku-lapidarium na wystawę oraz prelekcję „Zapomniana
polskość” prezentującą ślady polskości na terenie obecnego
powiatu dzierżoniowskiego, który do 1945 r. znajdował się w
granicach administracyjnych Niemiec. Są to fragmenty kazań
w języku polskim z połowy XVIII w. i z XIX w., modlitwy z popularnymi na Śląsku słowiańskimi imionami świętych, egzemplarze prasy polskiej z XIX w., dwujęzyczne (polskie i niemieckie)
napisy na obrazach religijnych z początku XX w., modlitewniki,
polskojęzyczne księgozbiory, ryty nabożeństw w językach łacińskim, niemieckim i polskim, a także pamiątki po wybitnym
Ślązaku, obrońcy polskości na Śląsku - ks. Janie Melcu.
Otwarcie wystawy plenerowej jest inauguracją nowego sezonu w muzealnym parku-lapidarium, do którego zapraszamy
od maja do września. Wstęp wolny.

250 biało-czerwonych flag trafi 2 maja w ręce mieszkańców

3 maja – 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- godz. 9.00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Maryi Matki Kościoła,
- godz. 10.10 - uformowanie kolumny pochodu (ul. Świdnicka-Rynek) i przemarsz (ulicami: Piłsudskiego, Daszyńskiego,
Piastowską) pod Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny,
- godz. 10.30 - rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny (hymn państwowy, przemówienia okolicznościowe, składanie kwiatów i wieńców, Rota).
W Święto Narodowe Trzeciego Maja zapraszamy
pod Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny

4 maja - Majówka z balonami, Targowisko Miejskie
- godz. 17.00-18.30 - starty balonów w ramach V International Balloon Festival z płyty głównej Stadionu Miejskiego
(Wrocławska 47),
-godz. 17.30-21.00 – koncerty:
• Budka Band - covery zespołu Budka Suflera
• Kolorowe Gitary - covery zespołu Czerwone Gitary

Nad Dzierżoniowem
znów 4 maja pojawią
się balony
5 maja – TRAKT
- od godz. 8.00 – zapisy na TRAKT,
- godz. 17.30-21.00 – koncerty:
• Tribute to Maanam – Agnieszka Bieńkowska z zespołem
• Maciej Lipina z zespołem - utwory ze spektaklu „Skazany
na bluesa” – covery zespołu Dżem
8 maja – Dzień Zwycięstwa
- godz. 10.00 - uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa w małej
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 z udziałem pocztów sztandarowych (akademia, poczęstunek)
- godz. 18.30 – msza św. w kościele pw. Królowej Różańca
Świętego w Dzierżoniowie (bez udziału pocztów sztandarowych)
www.dzierzoniow.pl
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5 maja ruszamy na TRAKT

S

zykujcie rowery, wygodne buty i dobry humor.
5 maja TRAKT, czyli Terenowy Rajd Amatorów
Kolarstwa i Turystyki. Na uczestników czekają trzy
trasy piesze i osiem rowerowych – w tym roku do
konkretnych atrakcji turystycznych, które będzie
można zwiedzić. A wpisowe to nadal tylko 5 zł.
TRAKT to największa cykliczna impreza rekreacyjna
w Dzierżoniowie dla pieszych
i rowerzystów w każdym wieku. Biorą w nim udział nie
tylko mieszkańcy miasta, ale
i goście z regionu oraz miast
partnerskich.
Uczestnicy pieszo, z kijkami do nordic walking oraz
na rowerach wyruszą spod
ratusza na trasy o różnej
długości i stopniu trudno-

ści. Spotkają się na mecie
na targowisku miejskim, gdzie
czeka na nich ciepły posiłek
i nagrody. Główną jest tradycyjnie rower.
Nowością jest w tym roku
konkretny cel tras i adekwatne do nich nazwy. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy TRAKT-u będą mogli
poznać dzierżoniowskie zabytki, Arboretum w Wojsławicach, pałac w Pieszycach,

A Ty? Którą trasę wybierzesz?
kompleks w Krzyżowej, górskie przełęcze czy uroki pobliskich terenów wiejskich.
Wystarczy wybrać długość, stopień trudności i cel
trasy, zapłacić 5 zł wpisowego (w tej cenie koszulka) i wyruszyć na TRAKT.

Zapisy ruszają na dzierżoniowskim rynku już o godz.
8.00, ale pamiętajcie: rejestracja uczestników najpóźniej 15 min. przed startem
danej trasy! Grupy zorganizowane mogą zapisywać się
wcześniej, pisząc na adres:
imprezy@hotelosir.pl.

TERENOWY RAJD AMATORÓW KOLARSTWA I TURYSTYKI
TRASY PIESZE
TRASA PIESZA
„SZLAKIEM DZIERŻONIOWSKICH ZABYTKÓW” – 2,5 KM
Dzięki niej poznasz najciekawsze obiekty historyczne
w Dzierżoniowie, wysłuchasz ciekawostek na ich temat,
spojrzysz inaczej na budynki, które mijasz na co dzień
– docenisz ich znaczenie, piękno i tajemnice.
Trasa A – łatwa, po mieście.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjścia: 15.00.
Czas przejścia: ok. 2 godz.
Przebieg trasy: ul. Kościelna (kościół ŚJ), planty miejskie,
Synagoga, Wał Szwedzki (wieża ciśnień), ul. Świdnicka (kościół MMK + Św. Trójcy), ul. Garncarska (II LO), ul. Klasztorna, (kościół NPNMP), Kaplica Sadebecków, ul. Daszyńskiego,
ul. Świdnicka, Muzeum Miejskie, przejście przez park aleją
Rotmistrza Pileckiego, ul. Piastowska, targowisko MiejskieMETA.
TRASA PIESZA „NORDIC WALKING” – 12 KM
Kijki w dłonie i do dzieła! Spacer po najbardziej urokliwych
miejscach w mieście i poza nim to szansa na zaczerpnięcie
powietrza pełną piersią i podreperowanie swojej kondycji
w pięknych okolicznościach przyrody.
Trasa B – średnio trudna, urozmaicona.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjścia: 13.30.
Czas przejścia: ok. 3 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka - kościół Maryi Matki Kościoła i
kościół Św. Trójcy, przejście do ul. Pocztowej, wejście do parku, wzdłuż murów obronnych, wieża ciśnień, przejście przez
ul. Krasickiego do Willi Radość Marty, kaplica przy ul. Młyńskiej, planty przy ul. Prochowej i Bat. Chłopskich, przejście
przez ul. Ząbkowicką, planty przy ul. Piłsudskiego, przejście
przez ul. Piłsudskiego, ul. Bielawską, Rondo Żołnierzy Wyklętych, ul. Armii Krajowej, ul. Piaskowa, działki Relax, droga
polna w kierunku drogi Uciechów-Dobrocin, droga w kierunBIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

ku Uciechowa, ul. Kościelna, ul. Piastowska, skręt w prawo
w drogę szutrową w kierunku os. Białe, przejście drogą asfaltową w kierunku Dzierżoniowa, ul. Korczaka, przejście przez
park przy kościele Królowej Różańca Św., przejście drogą
przez os. Różane przy SP 1, łącznikiem na os. Jasne, skręt
w lewo przy placówce Poczty polskiej, os. Jasne, skręt w lewo
w kierunku Targowiska Miejskiego, przejście przez parking
przy Intermarche w kierunku ul. Piastowskiej, skręt w lewo
w kierunku bramy wejściowej na Targowisko Miejskie – META.
TRASA PIESZA „SOWIOGÓRSKA” – 25 KM
Dla miłośników górskich wędrówek i zdobywców szczytów
– Wielka Sowa powita was niesamowitymi widokami na ziemię dzierżoniowską. Wystarczą wygodne buty i dobry humor! Przyda się też aparat fotograficzny.
Trasa C- trudna, dla wytrwałych turystów.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina i miejsce wyjazdu autokaru: 9.30, parking przy
DOK-u.
Godzina i miejsce powrotu autokaru: 16.30, parking przy Leśnym Dworku w Bielawie.
Powrót indywidualny: pętla autobusowa ul. Nowobielawska
w Bielawie, linia nr 1 i 2.
Czas przejścia: ok. 7 godz. Uczestnicy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w punkcie zgłoszeń (najpóźniej 15 min.
przed godz. odjazdu autokaru). Udają się następnie na miejsce zbiórki, skąd pod opieką przewodnika nastąpi wyjazd na
miejsce startu w Kamionkach. Dojazd: Kamionki Dolne (przystanek autobusowy linii nr 15).
Przebieg trasy: droga w kierunku kościoła, żółty szlak na
Starą Jodłę, dalej żółtym szlakiem na Wielką Sowę, przejście
na czerwony szlak i dojście do Przełęczy Jugowskiej, zejście
zielonym szlakiem do szosy (kierunek Kamionki), dalej szosą
do rozwidlenia, przejście na niebieski szlak i dojście do Trzech
Buków, zejście niebieskim szlakiem do Leśnego Dworku w
Bielawie - przejazd autokaru na Targowisko Miejskie – META.
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TRASY ROWEROWE
TRASA RODZINNA – 10 KM
To propozycja dla rodzin z mniejszymi dziećmi, które bez
problemu poradzą sobie z niedużym dystansem, a także dla
osób niewprawionych w rowerowych wojażach.
Trasa 1 - łatwa, dostępna przede wszystkim dla dzieci.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 16.00. Czas przejazdu: ok. 1 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Nowowiejska, ul. Brzegowa,
staw w Bratoszowie, ul. Brzegowa, ul. Złota, ul. Piastowska,
Targowisko Miejskie - META.
TRASA PAŁACOWA - 22 KM
Chcesz poznać barokowe wdzięki śląskiego Wersalu? Wybierz się do pieszyckiego zamku. Uczestnicy TRAKT-u zwiedzą architektoniczną perełkę od środka.
Trasa 2 – łatwa, dostępna przede wszystkim dla dzieci.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 15.30. Czas przejazdu: ok. 1 godz.
Przebieg trasy: Rynek, ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Brzegowa, Pieszyce Dolne, Pieszyce, ul. Świdnicka, ul. Nabrzeżna,
ul. Adama Mickiewicza, Plac Zamkowy-Pałac Pieszyce,
ul. Mickiewicza, ul. Nabrzeżna, ul. Skowronkowa, ul. Rolna, ul. Stawowa, Bratoszów, droga w kierunku na Mościsko,
Nowizna ul. Wierzbowa, ul. Wąska, ul. Mostowa, ul. Wąska,
Dzierżoniów ul. Nowowiejska, ul. Złota, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA „SIELSKA” - 30 KM
Dla miłośników pięknych widoków i wypoczynku na łonie
natury. Warto ją wybrać, jeśli chcecie odpocząć od miejskiego zgiełku.
Trasa 3 – łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 14.30. Czas przejazdu: ok. 3 godz.
Przebieg trasy: ul. Ząbkowicka, ul. Cicha, Dobrocin, Uciechów, Borowica, Włóki, Mościsko, Nowizna, Bratoszów,
Dzierżoniów: ul. Brzegowa, ul. Złota, ul. Korczaka, ul. Rzeźnicza, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA „KRZYŻOWA” - 40 KM
Z „drogą krzyżową” niewiele ma wspólnego. Ci, którzy na
nią wyruszą, odwiedzą malowniczą wieś Krzyżowa, gdzie
na terenie byłego majątku rodziny von Moltke usytuowany
jest nowoczesny obiekt szkoleniowo- konferencyjny z XVIII-wiecznym pałacem. Tam historia obecna jest na każdym
kroku.
Trasa 4 – łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 14.00. Czas przejazdu: ok. 3,5 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Zachodnia,
ul. Strefowa, Bratoszów, Mościsko, Lutomia Dolna, Lutomia
Mała, Wieruszów, Krzyżowa, Grodziszcze (skręt w prawo za
kościołem), Mościsko, Nowizna, Włóki, Borowica, Uciechów
(droga dla rolników), Dzierżoniów: ul. Korczaka, ul. Rzeźnicza, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA „ŚLĘŻĄŃSKA” - 50 KM
Zbliż się do świętej góry Ślężan. Trasa nie przewiduje zdobywania najwyższego szczytu Masywu Ślęży, ale eksplorację
okalających ją wsi. Region Masywu Ślęży ma charakter wybit-

nie wypoczynkowo-krajoznawczy.
Trasa 5 – średnio trudna, na dobrych nawierzchniach, dla rowerzystów jadących na rowerach szosowych („kolarskich”)
i innych (trekkingowych, górskich, itp.).
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 13.45. Czas przejazdu: ok. 5 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Złota, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Jędrzejowice, Wiry, Przełęcz Tąpadła, Sulistrowiczki,
Sulistrowice, Oleszna, Słupice, Stoszów, Kołaczów, Roztocznik, Dobrocin, Dzierżoniów: ul. Cicha, ul. Szpitalna, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA „SOWIOGÓRSKA” - ok. 55 KM
To propozycja dla tych, którym niestraszne są górskie ścieżki
i wyboje, ale ceniących sobie piękne widoki i bliskość przyrody.
Trasa 6 – trudna, dla rowerzystów jadących na rowerach górskich, OBOWIĄZKOWE KASKI.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 12.00. Czas przejazdu: ok. 6 godz.
Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Kościuszki, ul. Nowowiejska,
Pieszyce Dolne, Pieszyce, Rościszów, Przełęcz Walimska,
niebieskim szlakiem na Wielką Sowę, czerwonym szlakiem
na Kalenicę przez Kozie Siodło, Przełęcz Jugowską, Zimną
Polanę, powrót czerwonym szlakiem z Kalenicy na Zimną
Polanę, żółtym szlakiem na Trzy Buki, niebieskim szlakiem
do Bielawy: Leśny Dworek, ul. Nowobielawska, OWW Sudety
i trasą rowerową z Bielawy, OSiR, przejazd przez tory na
rampę kolejową, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Świdnicka,
ul. Daszyńskiego, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA „ARBORETUM WOJSŁAWICE” - 60 KM
Po płaskim terenie, ze zwiedzaniem Arboretum, by nacieszyć oczy soczystą zielenią i kolorami roślin kwitnących
w ogrodzie dendrologicznym, filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, która słynie z bogatego zbioru różaneczników i azalii, liliowców i bukszpanów.
Trasa 7 – średnio trudna, dla rowerzystów jadących na dowolnych rowerach.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz.
Godzina wyjazdu: 13.00. Czas przejazdu: ok. 5,5 godz.
Przebieg trasy: ul. Ząbkowicka, ul. Cicha, Dobrocin, Byszów,
Gilów, Niemcza, Wojsławice, Niemcza, Podlesie, Przerzeczyn
Zdrój, Piława Górna, Kośmin, Gilów, Byszów, Roztocznik,
Kołaczów, Stoszów, Jaźwina, Tuszyn, Włóki, Dzierżoniów:
ul. Złota, ul. Korczaka, ul. Rzeźnicza, ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
TRASA ROWEROWA
„TRZECH PRZEŁĘCZY SOWIOGÓRSKICH” - 100 KM
Dla tych, którzy lubią ekstremalne wyzwania i niestraszne
im kilometry górskich wybojów, serpentyny i wzniesienia.
Trasa 8 – bardzo trudna, wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego.
Miejsce zbiórki: Rynek, ratusz
Godzina wyjazdu: 11.30. Czas przejazdu: ok. 8 godz.
Przebieg trasy: Rynek, ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Nowowiejska, Dzierżoniów Dolny, Nowizna, Mościsko, Bratoszów,
Piskorzów, Pieszyce, Rościszów, Glinno, Zagórze Śląskie,
Jugowice, Walim,
Rzeczka, Sokolec, Przełęcz Sokola,
Jugów, Wolibórz, Przełęcz Srebrna, Srebrna Góra, Jemna, Rudnica, Grodziszcze, Różana, Owiesno, Piława Dolna,
Bielawa, Dzierżoniów: ul. Bat. Chłopskich, ul. Bielawska,
ul. Piastowska, Targowisko Miejskie – META.
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