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Narodziny dziecka to 
najpiękniejsza „rewolucja”  
w życiu. Jesteśmy dumni  
ze swych pociech i w róż-

ny sposób wyrażamy swoją  
radość. – Proponujemy 
stworzenie miejsca, w którym 
każdy rodzic będzie mógł  

zasadzić swoje drzewo.  
Poprosimy mieszkańców,  
aby wybrali, jakiego rodzaju 
drzewa będą dla chłopców, 
jakie dla dziewczynek – infor-
muje Andrzej Bolisęga. 

Lokalizację „parku szczę-
ścia” poznamy jeszcze  
w tym roku. Dziś znamy  
już termin pierwszego spo-
tkania burmistrza z nowo 

narodzonymi mieszkań-
cami i ich rodzicami w Sali  
Rycerskiej dzierżoniowskie-
go ratusza – zapraszamy  
15 września o godz. 12.00. 
Takie spotkania planowa-
ne są dwa razy do roku. 
– Chcemy przywitać no-
wych mieszkańców upo-
minkami i niespodzianką  
– zdradza Andrzej Bolisęga. 

Każdy nowo narodzony mieszkaniec Dzierżoniowa 
od następnego roku będzie mógł mieć własne 

drzewo. – Chcemy, aby powstało coś na kształt 
„parku szczęścia” – mówi zastępca burmistrza ds. 
społecznych Andrzej Bolisęga i zapowiada także 
cykliczne spotkania z rodzicami nowych mieszkańców. 

Popatrz…to Twoje
Dzierżoniowski Park Szczęścia

po raz pierwszy mam przyjemność zaprosić Państwa do wspólnego 

świętowania Dni Dzierżoniowa. Ostatnia sobota i niedziela maja to okazja  

do spędzenia czasu w gronie rodzinnym, spotkań z przyjaciółmi i znajomymi  

oraz do korzystania z przygotowanych na ten czas atrakcji. Tegoroczne święto 

miasta poprzedza cykl licznych i urozmaiconych imprez towarzyszących. Zostały 

one przygotowane z myślą o różnych grupach wiekowych i o mieszkańcach 

z szerokim wachlarzem zainteresowań. Zachęcam do zapoznania się  

z programem i wybrania czegoś dla siebie. Mam nadzieję, że przygotowana 

oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski

Szanowni mieszkańcy,

Redaguje: 

Wydział Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, tel. 74 645 08 18, 

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Skład i druk: 

www.imagedrukarnia.pl

- Aktualizowany corocz-
nie Wieloletni Plan Inwestycji 
(WPI) jest dokumentem, który 
zawiera inwestycje zgłoszone 
przez mieszkańców, radnych 
i urząd. Co ważne - każde  
z zadań poddawane jest  
analizie i ocenie według  
jednolitych kryteriów. Uzy-
skany wynik ma wpływ  
na termin realizacji zadania  
– mówi zastępca bur-
mistrza Albert Blacharz.  
W obowiązującym w latach  
2016-2023 WPI wpisane są 

m.in. inwestycje związane  
z infrastrukturą drogową,  
budownictwem, ochroną 
środowiska, informatyzacją 
czy sportem.

Swoje propozycje moż-
na składać w Biurze Ob-
sługi Klienta do końca 
czerwca. Wzór wniosku 
dostępny jest na stanowi-
sku informacyjnym BOK-u  
i w Biuletynie Informacji  
Publicznej w zakładce  
„Plany, programy i zamierze-
nia władz”.

Jakie inwestycje mają być zrealizowane  
w Dzierżoniowie? Zachęcamy mieszkańców  

do składania swoich propozycji do Wieloletniego 
Planu Inwestycji. Można to zrobić do końca czerwca. 
Zgłoszone propozycje będą oceniane według  
jednego klucza. 

Zgłoś zadania do WPI
Mieszkańcy mają głos

Z tej okazji skorzystało 
już w tym roku prawie 300 
dawców. Do końca kwiet-
nia w Dzierżoniowie oddano 
133,85 l krwi. 

Krew jest niezbędna  
nie tylko ofiarom wypad-

ków, ale także cierpiącym  
na szereg poważnych  
chorób. Przetaczana w po-
staci przetworzonych skład-
ników lub jako krew peł-
na pozwala ratować życie  
i zdrowie. 

W każdy piątek na dzierżoniowskim rynku  
staje krwiobus, czyli specjalny autobus  

z mobilnym punktem poboru krwi Regionalnego  
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Wałbrzychu. Krew można oddawać  
w nim od godz. 9.00 do godz. 13.00. 

Piątki krwiodawców
Krwiobus w rynku

Ty też możesz dołączyć do krwiodawców – krwiobus czeka co piątek 
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Tegoroczna inwesty-
cja kosztować będzie  
868 498,29 zł. Mia-
sto otrzymało na nią  
400 tys. zł w ramach pro-
mesy na rozwój regional-
nej infrastruktury spor-
towej. Środki pochodzą  
z programu rozwoju bazy  
sportowej w naszym woje-
wództwie. 

- Chcę zmienić mało dziś 
używaną przestrzeń po-
między osiedlami Różanym,  
Jasnym i Błękitnym w miej-
sce służące rekreacji głównie 

najmłodszych mieszkańców, 
ale nie tylko. W tym roku  
powstaną m.in. place zabaw 
i siłownia plenerowa. Kolej-
ne inwestycje w tym miejscu 
będą realizowane również  
w przyszłym roku – zapew-
nia burmistrz Dzierżoniowa  
Dariusz Kucharski.

Pierwsze efekty zmian zo-
baczymy w połowie lipca. 
Rozbudowa ogólnodostęp-
nej infrastruktury rekreacyj-
no-sportowej jest jednym  
z elementów tworzenia  
w Dzierżoniowie dobrych  

warunków do aktywności  
fizycznej mieszkańców. 

Wykonawcą inwestycji  
wyłonionym w drodze prze-
targu jest spółka Fior z Wro-
cławia. Wybuduje ona plac 
zabaw dla dzieci młodszych 
i plac fitness o nawierzch-
ni poliuretanowej oraz plac 
zabaw dla dzieci starszych  

o nawierzchni sypkiej z piasku 
drobnoziarnistego. Dostarczy 
również i zamontuje urzą-
dzenia służące do zabawy  
i ćwiczeń. Obydwa place  
zabaw zostaną ogrodzone. 

Teren zostanie odwod-
niony i oświetlony. Powsta-
nie również nowy chodnik  
i toalety.

Na dzierżoniowskich osiedlach powstaje  
siłownia plenerowa i place zabaw dla małych  

i starszych dzieci. - To początek dużych zmian  
na terenie położonym pomiędzy os. Różanym,  
Szkołą Podstawową nr 5 i Zespołem Gimnazjów  
nr 3 – zapowiada burmistrz Dzierżoniowa  
Dariusz Kucharski. 

Budowa miejsc rekreacji
Inwestycje

Jeszcze w te wakacje mieszkańcy Dzierżoniowa będą mogli korzystać 
z nowych placów zabaw i siłowni plenerowej. Ich budowa trwa

*Wytnij i przyjdź z tym biletem do Centrum Informacji Turystycznej. Każdy, kto to zrobi, będzie mógł się osobiście przeko-
nać, jak wygląda przez lunetę panorama Gór Sowich z wieży dzierżoniowskiego ratusza. Bilet ważny jest dla 1 osoby.

DARMOWY BILET NA WIEŻĘ RATUSZOWĄ



Dzierżoniów dołącza  
do grona miast tworzących 
Stowarzyszenie Turystycz-
ne Gmin Gór Sowich.
- Jesteśmy bramą prowa-

dzącą do najstarszych gór  
w Europie i chcemy ten  
potencjał lepiej wykorzysty-
wać. Jako jeden z członków 

tej organizacji będziemy mie-
li swój udział i wpływ na to,  
jak i gdzie Góry Sowie są  
promowane – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

To właśnie burmistrz  
wystąpił do radnych z propo-
zycją przystąpienia do stowa-

rzyszenia. Rada Miejska zaak-
ceptowała ją, podejmując w 
tej sprawie uchwałę. Wejście 
Dzierżoniowa do stowarzy-
szenia zwiększy jego możli-
wości promocyjne Gór So-
wich w Polsce. Pozwoli także 
na szerszą promocję miasta. 

Gminy: Dzierżoniów, 

Bielawa, Nowa Ruda, Pie-
szyce, Stoszowice oraz  
Walim wraz z Dzierżonio-
wem współdecydować 
będą m.in. o działaniach  
inwestycyjnych, kreowa-
niu i rozbudowie bazy  
turystycznej oraz promocji 
gór. 

My góry, góry nas
Dzierżoniów w STGGS

W Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Wydziale Pro-
mocji dzierżoniowskiego 
Urzędu Miasta, gdzie można 
nabyć bilety na wieżę (2 zł 
normalne, 1 zł ulgowe), do-
stępnych jest wiele wydaw-
nictw książkowych o mieście, 

mapy, foldery, ulotki i pamiątki 
z Dzierżoniowa.

CIT czynny jest w godzi-
nach pracy urzędu oraz w so-
boty od godz. 9.00 do 15.00. 
Zapraszamy serdecznie nie 
tylko turystów, ale i miesz-
kańców.

Na starcie sezonu turystycznego na wieży 
dzierżoniowskiego ratusza stanęła luneta  

widokowa. Możliwość oglądania okolic Dzierżoniowa 
z 25-krotnym zbliżeniem to nie jedyna atrakcja. 
Wchodząc na więżę, można także obejrzeć galerię 
historycznych fotografii miasta, a w średniowiecznej 
mennicy samemu wybić monetę, którą kiedyś  
płacono w Dzierżoniowie. 

Zbliżenie na Góry Sowie
Luneta na wieży
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Konkurs „Piękno kwia-
tów i zieleni wokół nas” or-
ganizowany od 20 lat przez 
Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa, burmistrza 
Dzierżoniowa oraz Rodzinną 
Firmę Kwiaciarską „Maria” cie-
szy się coraz większą popu-
larnością. W tym roku współ-
organizatorem jest również 
Arboretum w Wojsławicach. 
Od początku konkursu wzię-

ło w nim udział ponad tysiąc 
mieszkańców, nagrodzono 
241 osób. 

Dzięki pomocy sponsorów 
każda edycja konkursu ma 
swoją uroczystą oprawę. Na 
galę rozdania nagród zapra-
szani są wszyscy uczestnicy, 
sponsorzy i organizatorzy. Od 
5 lat stałym elementem finału 
konkursu stały się plenerowe 
wystawy fotograficzne na-
grodzonych balkonów, ogro-
dów i skwerów.

W konkursie mogą brać 
udział mieszkańcy, instytucje 
i przedsiębiorstwa z terenu 
miasta. Zgłoszenia przyjmo-
wane są w czterech katego-
riach - okna i balkony, ogródki 
przy domkach jednorodzin-
nych, ogródki przy blokach 
wielorodzinnych oraz ogród-
ki przy placówkach oświato-
wych, pawilonach handlo-

wych, usługowych i innych.
Jubileuszową inaugura-

cję konkursu zaplanowano  
na 29 maja na godz. 18.00 
w Muzeum Miejskim Dzier-
żoniowa. Wykład pt. „Cen-
ne krzewy, drzewa i byliny  
w ogrodzie – zastosowanie  

i uprawa” wygłosi dr inż.  
Przemysław Bąbelewski.

Natomiast gala rozda-
nia nagród odbędzie się  
12 września w Arboretum 
w  Wojsławicach. Dojazd  
uczestnikom zapewniają  
organizatorzy. 

Twój ogród tonie w kwiatach, balkon cieszy oko 
soczystą zielenią? Zrób zdjęcie i pochwal się 

nim. Ruszyła XX edycja konkursu, w ramach którego 
nagradzane są wysiłki mieszkańców zmierzające  
do upiększania naszego miasta piękną roślinnością.  
W ramach jubileuszowej edycji przewidziano  
dla uczestników atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia  
przyjmowane są do końca lipca.

Jubileuszowa zielona rywalizacja
Konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”

Weź udział w konkursie “Piękno 
kwiatów i zieleni wokół nas”

- Spacerując po ulicach 
naszego miasta, widzimy 
wiele zadbanych, kolorowych 
ogrodów, bujnie ukwie-
cone balkony i skwery na 
osiedlach. Widać, że miesz-
kańcy starają się upiększać 
otoczenie, w którym żyją. 
Warto pochwalić się swy-
mi osiągnięciami w tej dzie-
dzinie. Jubileuszowa edycja 
konkursu jest wyjątkowa, 
więc chcielibyśmy, by wzięło  
w niej udział jak najwięcej 
osób. Dlatego przygotowa-
liśmy dla uczestników spo-
ro nagród i niespodzianek 
w trakcie gali w wojsławic-
kim Arboterum, także takich, 
które pomogą rozwijać ich 
ogrodnicze fascynacje. Będą 
to m.in. kwiaty, krzewy i sa-
dzonki drzew, nawozy oraz 
bony na zakupy w sklepach 
ogrodniczych. Poza katego-
riami konkursowymi nagrodę 
dla najpiękniejszego ogrodu 
na ziemi dzierżoniowskiej 
o wartości 3.000 zł przy-
zna także dyrektor Arbore-
tum. Uczestnicy gali zostaną 
oprowadzeni po Ogrodzie 
Botanicznym Uniwersytetu 
Wrocławskiego i wysłucha-
ją wykładu jego dyrektora,  
prof. Tomasza J. Nowaka  
– mówi juror Jarosław Perlak.

ZASADY KONKURSU
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty 

zgłoszenia, do której należy dołączyć maksymalnie 5 zdjęć  
w formie papierowej lub na płycie CD. Jeżeli nie ma możliwo-
ści wykonania zdjęcia, należy zaznaczyć to na karcie. 

Oceniane będą: różnorodność roślin, kompozycje ro-
ślinne, pomysłowość i oryginalność, estetyka i porządek, 
mała architektura. Zgłoszenia można składać lub przesyłać  
do końca lipca na adres Urząd Miasta w Dzierżoniowie,  
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, z dopiskiem „konkurs  
kwiatowy” lub na adres konkurskwiatowy@wp.pl. 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI WOKÓŁ NAS” 

Imię i nazwisko .................................................................................
Telefon ................................................................................................
Adres zamieszkania ..........................................................................

Instytucja / Wspólnota Mieszkaniowa
................................................................................................................
Adres ....................................................................................................
Zgłaszający .........................................................................................
Telefon .................................................................................................
Zgłoszenie dotyczy kategorii*):

*) postaw krzyżyk w lewym okienku
W załączeniu – maks. 5 fotografii

Uznaję warunki regulaminu i wyrażam zgodę na sfotografowanie oraz podanie do publicznej wiadomości, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organi-
zatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późn. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę  
na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

           
..........................................................................................

(imię i nazwisko zgłaszającego lub pieczęć  imienna  w przypadku instytucji lub firmy)

Okna i balkony

Ogródki przy domkach jednorodzinnych

Ogródki przy blokach wielorodzinnych

Ogródki przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych i innych.

tak

nie

*) postaw krzyżyk w lewym okienku 

Proszę o sfotografowanie: 
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Major Krzysztof Woźniak 
mieszkał na os. Błękitnym. 
Choć ukończył Technikum 
Radiotechniczne, zawsze 
bardziej go pociągało woj-
sko. Ukończył Wyższą Szkołę 
Oficerską Wojsk Zmechanizo-
wanych we Wrocławiu i trafił  
do I Brygady Pancernej w We-
sołej. Na pierwszą misję wyje-
chał do Kosowa. W 2005 roz-
począł służbę w 10. Brygadzie 
Kawalerii Pancernej w Świę-
toszowie, a po dwóch latach 
został żołnierzem GROM-u.

Służba w tej elitarnej jedno-
stce to niewątpliwie zaszczyt, 
ale też ciągłe obcowanie  
z największym niebezpie-
czeństwem. Kapitan Krzysztof 
Woźniak trafił do Afganista-
nu, gdzie zginął 23 stycznia  

2013 r., prowadząc grupę 
szturmową do akcji przeciw 
fanatycznym przeciwnikom, 
w czasie próby zatrzymania 
groźnego terrorysty Abdula 
Rahmana.

- Był doskonałym do-
wódcą i z niejednej bojowej 
opresji wyprowadził nas cało 
– tak wspominają poległego 
oficera, awansowanego po-
śmiertnie na stopień majora, 
jego żołnierze. Był pierwszym 
poległym w misji bojowej żoł-

nierzem GROM-u. Miał 36 lat. 
Zostawił żonę i trójkę dzieci.

Uroczystość odsłonię-
cia pamiątkowego obelisku 
ku jego czci odbędzie się  
w dniu urodzin mjr. Woźniaka,  
28 czerwca o godz. 15.00, 
przy przejściu podziemnym 
na ul. Piastowskiej. Asystę 
wojskową w trakcie uroczy-
stości zapewni jednostka 
wojskowa Wojsk Specjalnych 
GROM i 22. Batalion Piechoty 
Górskiej z Kłodzka.

Taką nazwę będzie nosił ciąg pieszo-jezdny  
przy parku między ul. Piastowską i os. Różanym. 

Tak zdecydowali radni na sesji 27 kwietnia. Ceremonia 
związana z nadaniem alei imienia dzierżoniowianina, 
który zginął w czasie potyczki z rebeliantami  
w Afganistanie, odbędzie się 28 czerwca.

Aleja mjr. Krzysztofa Woźniaka
Upamiętnić bohaterstwo

 
 
 

Przedsiębiorco, już dziś zgłoś swój udział     
 w XXI Dzierżoniowskich Prezentacjach 2015! 

26-27 września 2015 r. 
 
Zapraszamy do skorzystania z oferty tegorocznych XXI Dzierżoniowskich Prezentacji.  

Tradycyjnie do dyspozycji przedsiębiorców oddajemy stoiska wystawiennicze umieszczone 
wewnątrz oraz na zewnątrz hali OSIR przy ul. Strumykowej 1 w Dzierżoniowie.  
  Dołącz do Wystawców, którzy dzięki Prezentacjom wypromowali                    
swoją firmę, nawiązali nowe kontakty biznesowe oraz zdobyli nowych klientów. 
 Jeżeli prowadzisz swoją działalność nie dłużej niż 3 lata i jesteś mikro lub małym 
przedsiębiorcą, to idealna okazja, aby zaprezentować profil Twojej firmy w kategorii 
DEBIUT już za 1 zł plus VAT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
Więcej informacji: 

www.dzierżoniow.pl – gospodarka – Dzierżoniowskie Prezentacje 
Urząd Miasta Dzierżoniów – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4, 

tel. 74 645 08 79, 74 645 03 84 e-mail: psierzant@um.dzierzoniow.pl, 
ekuduk@um.dzierzoniow.pl 

DEBIUTY i SMOKI BIZNESU 2014 
1,23 zł  

stoisko wewnątrz hali zabudowane            

1m2 - 41,70 zł  

DEBIUTY 2014 

STOISKO  -50% 

katalog 
wystawców 

20,00 zł 

instytucje 
finansowe  

12m2  - 1230,00 zł 

stali klienci  

-5% za każdy rok 
udziału 

w holu hali 

1m2 - 23,00 zł 

stoisko 
niezabudowane 

1m2  - 25,00 zł 
stoisko na zewnątrz 

hali 

1m2  - 20,85 zł 

Jesteś rencistą lub eme-
rytem? Nie siedź w domu 
– zwiedzaj. Wybierz się  
na wycieczki do Otmucho-
wa, Drezna lub wrocław-
skiego ZOO. Skorzystaj  
z oferty Zarządu Polskie-
go Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  
w Dzierżoniowie. Zapisy już 
ruszyły. 
3 lipca związek zaprasza  

na wycieczkę do Otmuchowa 
na imprezę pn. „Lato Kwia-
tów”. Koszt wycieczki to 10 zł 
od osoby. Została ona dofi-
nansowana przez powiat.

100 zł od osoby kosztu-
je natomiast wycieczka do 
Drezna (Niemcy) 30 lipca. W 
programie zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem.

Kolejną propozycją PZERiI 
jest jednodniowa wycieczka 
do Olszowej /pow. opolski/ 

do parku miniatur sakralnych 
20 sierpnia. Koszt wycieczki  
z obiadem to 55 zł. Zo-
stała ona dofinansowana  
przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochrony 
Zdrowia.

10 września seniorzy mogą 
się wybrać za 15 zł do Afry-
karium we Wrocławiu (wy-
cieczka dofinansowana przez 
powiat).

Od września związek za-
prasza również na bezpłat-
ne warsztaty ceramiki arty-
stycznej, haftu i decoupageu. 
Warsztaty są dofinansowane 
przez miasto. 

We wszystkich imprezach 
pierwszeństwo mają członko-
wie związku. Dokładne infor-
macje i zapisy w biurze przy 
ul. Pocztowej 1 w Dzierżonio-
wie od poniedziałku do środy 
w godzinach 9.00-13.00. 

Wycieczki dla seniorów
Zaproszenie PZERiI

Uchwałę o nadaniu drodze 
wewnętrznej nazwy Aleja 
mjr. Krzysztofa Woźniaka 

przewodniczący Rady Miejskiej 
wręczył rodzicom dzierżoniowskiego 

żołnierza GROM-u

Mjr K. Woźniak w wojsku służył  
od 1996 roku. Był doświadczonym 
żołnierzem, kilka razy wyjeżdżał  
na misje zagraniczne.  
W Afganistanie służył po raz 
czwarty. - Nie uznawał komendy 
„naprzód”. Wolał mówić „za mną”. 
Zawsze był na czele. Na ostatniej 
akcji też prowadził i jako pierwszy 
przyjął na siebie zmasowany ogień 
– wspominają żołnierze
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Dzięki profilowi zaufa-
nemu obywatel może za-
łatwić sprawy administra-
cyjne drogą elektroniczną, 
bez konieczności wycho-
dzenia z domu, 24 godziny  
na dobę, z dowolnego miej-
sca. W ten sposób można np. 
założyć firmę przez internet 
czy sprawdzić składki ZUS. 

Jednym z warunków uzy-
skania profilu zaufanego jest 
posiadanie skrzynki na plat-

formie ePUAP. Aby ją zało-
żyć, wystarczy wpisać swoje 
dane osobowe, numer PESEL, 
adres poczty elektronicz-
nej, wybrany login i hasło.  
- To zajmuje ok. 5 minut. Po-
tem należy odwiedzić z do-
wodem osobistym punkt po-
twierdzenia profilu zaufanego 
w dzierżoniowskim urzędzie. 
Taka wizyta to także 5 minut. 
Od tego momentu można 
kontaktować się z urzęda-

mi sprzed ekranu komputera  
- mówi zastępca burmistrza 
Albert Blacharz.

Nasi klienci, mając profil 
zaufany, mogą się już zwró-
cić do urzędu na formularzu 
ogólnym platformy ePUAP w 
każdej sprawie. Niebawem 
będą też mogli wybrać jeden 
z gotowych formularzy przy-

gotowanych dla usług świad-
czonych przez UM. Złożenie 
formularza na platformie 
elektronicznej i podpisanie 
profilem zaufanym jest toż-
same ze złożeniem wniosku 
papierowego podpisanego 
odręcznie. 

Liczba e-usług będzie sys-
tematycznie rosnąć. 

Elektronicznie sprzed ekranu komputera załatwiamy 
dziś wiele spraw – wygodnie i bez wychodzenia 

z domu. Kupujemy w sieci, zakładamy konta, robimy 
przelewy. Pora na kolejny krok – profil zaufany.  
Dzięki niemu można załatwić niektóre sprawy  
administracyjne drogą elektroniczną.  
Punkt potwierdzenia profilu zaufanego działa  
m.in. w dzierżoniowskim Urzędzie Miasta.

Sprawy urzędowe przez internet
ePUAP

Do końca sierpnia w 
 dzierżoniowskim muzeum 
 można oglądać wystawę 
 poświęconą turystyce w 

Górach Sowich. Ekspozycja 
prezentuje historię ruchu  
turystycznego oraz tradycje 
Dzierżoniowa z nią związane. 

Warty obejrzenia jest m.in. 
przedwojenny sprzęt tury-
styczny, zabytkowe mapy 
oraz kolekcję minerałów  
z okolic Gór Sowich.

Wśród partnerów wystawy 
są: Muzeum Mineralogiczne 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Stowarzyszenie Tury-
styczne Gmin Gór Sowich, 
Stowarzyszenie Wielka Sowa, 
Gimnazjum Gminne w Dzier-
żoniowie, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bielawie i PTTK.

Gośćmi specjalnymi 
wernisażu, który odbył się  
15 kwietnia, byli współ-

autorzy książki „Góry So-
wie. Schroniska górskie  
na dawnych pocztówkach  
i zdjęciach” - Jacek Gruż-
lewski - kolekcjoner wido-
kówek oraz dr hab. Tomasz  
Przerwa z Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu  
Wrocławskiego, badacz  
dziejów turystyki górskiej  
na Dolnym Śląsku. Publika-
cja łączy zalety barwnego  
albumu i opracowania histo-
rycznego. Można ją nabyć  
w Muzeum Miejskim  
Dzierżoniowa.

Górska wystawa w muzeum
Kultura

Lubisz Góry Sowie? Odwiedź 
wystawę poświęconą turystyce  
w tym regionie w dzierżoniowskim 
muzeum

Załóż skrzynkę na platfor-
mie ePUAP, potwierdź pro-
fil zaufany w UM, zapewnij  
sobie możliwość załatwia-
nia wielu spraw administra-
cyjnych drogą elektroniczną  
i wygraj nagrody, w tym fan-
tastyczne słuchawki. Na-
grody rozlosujemy wśród 
pierwszych 100 osób, które 
potwierdzą profil zaufany  
w dzierżoniowskim urzędzie. 

Konkurs ruszył w kwiet-
niu, więc warto się pospie-
szyć. Wśród pierwszych  
stu osób, które przyjdą  
potwierdzić swój pro-
fil rozlosujemy nagrody.  
Wśród nich coś  
dla fanów dobrych 
dźwięków - słuchaw-
ki beats solo HD by Dr. Dre  
oraz gadżety promocyjne 
Dzierżoniowa. 

UWAGA! KONKURS

Punkt potwierdzania profilu 
zaufanego w dzierżoniowskim UM 

znajduje się na stanowisku C 
w Biurze Obsługi Klienta
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Można tam skorzystać ze 
świadczonych nieodpłatne 
usług z zakresu integracji, re-
integracji społecznej i zawo-
dowej, pomocy społecznej  
i animacji społecznej.

W najbliższym czasie  
w CAS-ie planowane jest 
rozpoczęcie następujących 
szkoleń/warsztatów:

Kurs „Spadochron” - dla 
osób szukających pracy  
i planujących zmienić zatrud-
nienie. Intensywny program 
warsztatów grupowych po-
święconych odkrywaniu po-
tencjału, preferencji zawodo-
wych, analizie optymalnych 
warunków pracy dla danej 
osoby oraz zmotywowaniu jej 
do aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia.

Kurs liderów społeczności 
lokalnych - szkolenia dla osób 
chętnych do zaangażowania 
się w działania na rzecz swo-
jego środowiska lokalnego.  
Prelekcje, warsztaty, ćwicze-
nia grupowe, symulacje, filmy 
edukacyjne, dobre praktyki.

Szkolenia dla NGO i spół-
dzielni socjalnych oraz dla 
osób chcących założyć NGO 
lub spółdzielnię socjalną  
- proponowane moduły 
szkoleń do wyboru w zależ-
ności od potrzeb: zakłada-
nie i zarządzanie organizacją, 
przygotowywanie projektów, 
PR i promocja w organizacji, 
współpraca NGO z biznesem, 
budowanie sieci relacji przez 
NGO w otoczeniu, współpra-
ca z wolontariuszami.

Indywidualne wsparcie 
doradcze dla NGO - konsul-
tacje udzielane przez specja-
listów z zakresu prawa, finan-
sów, PR-u, przygotowywania 
wniosków, zarządzania.

Zaawansowany kurs ję-
zyka niemieckiego - dla 
osób planujących wyjazd 
do pracy w Niemczech. 
Nauka umiejętności komuni-
kacyjnych niezbędnych pod-
czas pracy przy opiece.

Kurs grafiki komputerowej 
- kurs uczący tworzenia pre-
zentacji, wykresów, obiektów 
graficznych, przygotowa-
nia pokazu slajdów, używa-
nia programów graficznych  
w pracy.

Konsultacje pedagogicz-
ne - indywidualne spotkania 
umożliwiające rodzicom za-
sięgnięcia fachowej porady 
odnośnie problemów wycho-
wawczych oraz metod, jakie 
mogą zastosować, by popra-
wić swoją relację z dzieckiem.

Program „Niania na medal” 
- cykl warsztatów przygoto-
wujących do pracy jako opie-
kunka do dzieci. 

Program profilaktyki zdro-

wia - obejmuje oddzielne 
spotkania/warsztaty w trzech 
kategoriach tematycznych - 
relaksacja, radzenie sobie ze 
stresem, zdrowe odżywianie. 
Konsultacje prawne - indy-
widualne spotkania umoż-
liwiające osobom w trudnej 
sytuacji życiowej uzyskanie 
bezpłatnych porad.

Trening interpersonal-
ny - jeśli chcesz lepiej po-
znać sam(ą)ego siebie. 
Szukasz nowych dróg roz-
woju? Chciał(a)byś usprawnić 
jakość komunikacji z oso-
bami z Twojego otoczenia? 
Podnieść swoje kompeten-
cje społeczne? To opcja dla 
Ciebie - warsztaty, które po-
mogą lepiej zrozumieć siebie  
i innych, udoskonalić umiejęt-
ność otrzymywania i udziela-
nia informacji zwrotnej, lepiej 
radzić sobie w sytuacjach 
konfliktowych. 

Oferowane zajęcia są 
współfinansowane ze środ-
ków miasta. Zapisy przyj-
mowane są w CAS-ie. Infor-
macje udzielane są również 
telefonicznie pod numerem  
74 834 25 05.

Szukasz zatrudnienia? Nie wiesz, jak zacząć i potrze-
bujesz wsparcia? A może potrzebujesz pomocy  

jako rodzic, chcesz zostać liderem w swojej 
społeczności, nauczyć się języka obcego lub zrobić 
kurs grafiki komputerowej? Wszystko to umożliwi  
ci za darmo Centrum Aktywizacji Społecznej  
działające w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88. 

Weź kurs na CAS
Pomoc dla mieszkańców

Znasz dzierżoniowskich 
radnych?

By przybliżyć mieszkańcom miasta wybranych 
przez nich reprezentantów, w kolejnych 

numerach Gońca Dzierżoniowskiego będziemy 
prezentować sylwetki dzierżoniowskich  
radnych. Jest ich 21. W tym numerze  
mogą państwo znaleźć informacje  
o Jarosławie Perlaku i Czesławie Jaworskim.

Reprezentanci lokalnej społeczności

Jest członkiem Komis-
ji Budżetu i Finansów 
oraz Komisji Spraw Oby-
watelskich i Porządku  
Publicznego oraz organi-
zatorem Marszu dla Życia 
i Rodziny. Dyżuruje przed  
posiedzeniem tej drugiej  
we wtorki o godzinie 15.15 
w tygodniu poprzedzającym 
sesję. Można się z nim 
kontaktować pod numerem 
tel. 604 583 337.

Czesław Jaworski

Jarosław Perlak

Niewiele rad gmin może 
pochwalić się tak młodym 
rajcą. Mając 25 lat, jest 
głosem młodego pokole-
nia wśród dzierżoniowskich 
radnych. Działa w To-
warzystwie Miłośników 
Dzierżoniowa i jest przed-
stawicielem Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej przy 
burmistrzu.

Z wykształcenia jest tech-
nikiem agrobiznesu oraz ad-
ministracji. Od lat interesuje 
się turystyką i jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego.

Jako radny jest członkiem 

Komisji Rozwoju Gospo-
darczego Miasta i Komisji 
Rewizyjnej. Odpowiada  
m.in za konkurs “Piękno kwi-
atów i zieleni wokół nas”.  
W latach 2012-2014 był  
asystentem społecznym 
posła na Sejm RP Tomasza 
Smolarza (obecnego wojew-
ody dolnośląskiego). 

Pełni dyżury w ostat-
ni poniedziałek miesiąca  
od godz. 14.30 do 15.30. 
Można się z nim kontaktować 
poprzez kancelarię RM pod 
numerem tel. 74  645 08 22 
lub mailowo: jarekinfo@
wp.pl. - Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do kon-
taktu ze mną w czasie  
moich dyżurów, ale nie ty-
lko. Z wielką przyjemnością 
zajmę się nawet naj-
drobniejszymi sprawami  
i problemami mieszkańców 
Dzierżoniowa – mówi.
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Zadanie dla uczestników  
I etapu polegało na stwo-
rzeniu prezentacji multime-
dialnej. Wykonało je ok. 100 
osób. Do II etapu zakwalifi-

kowało się 30 uczestników  
i Krzysztof zajął w nim I miej-
sce. W III etapie znalazło się 
12 uczestników. Musieli się 
oni wykazać umiejętnością 
programowania w progra-
mie Scratch. Najlepsi zdo-
byli trzy pierwsze miejsca,  
a pozostali, w tym Krzysz-
tof, uzyskali tytuł finalistów  
konkursu. To cenne doświad-
czenie dla przyszłego infor-
matyka  – w tym kierunku 
chce się kształcić laureat.

Uczeń Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie  
– Krzysztof Kądzioła – wziął udział w II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego  
„InfoSukces” organizowanego przez Politechnikę 
Łódzką. Zakwalifikował się na I miejscu do drugiego 
etapu konkursu i 22 kwietnia w budynku Politechniki 
Łódzkiej wraz z 11 innymi finalistami zmierzył się  
z programowaniem w programie Scratch. 

InfoSukces
Oświata

Krzysztof Kądzioła 
z Gimnazjum 
nr 1 został 
finalistą 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Informatycznego 
„InfoSukces”

Uczniów, ich rodzi-
ców, a także rodziny przy-
szłych uczniów Szkoła 
Podstawowa nr 6 zaprasza  
23 czerwca na Dzień  
Kibica. Impreza wpisała się  
już w tradycję szkoły. 
Dzień Kibica to w szcze-

gólności międzyklasowe  
rozgrywki w piłce nożnej,  
a także inne gry zespoło-
we, tj. dwa ognie czy wyścigi 

rzędów dla klas pierwszych, 
które odbywają się na bo-
isku „Orlik” przy ulicy Sikor-
skiego (naprzeciwko wejścia  
do SP 6). 

Tego dnia wśród kibicują-
cych uczniów oraz nauczy-
cieli obowiązują - w stroju  
i wyglądzie - barwy naro-
dowe, zasady gry fair play,  
a także dobra zabawa i pozy-
tywne emocje. 

Szkolny Dzień Kibica 
Na początek wakacji

W Polsce co godzinę  
stawiana jest komuś dia-
gnoza: nowotwór krwi,  
czyli białaczka. Co dru-
gi chory zakwalifikowany  
do przeszczepienia szpi-
ku od dawcy niespo-
krewnionego tego dawcy  
nie znajduje. Zarejestruj się 
jako dawca szpiku – mo-
żesz uratować komuś życie.
Im więcej potencjalnych 

dawców, tym większe szanse 
na życie dla osób chorych. 
W Dzierżoniowie rejestra-

cja potencjalnych dawców  
odbędzie się 1 czerwca  
w godz. 10.00-18.00 w Ze-
spole Szkół nr 3 (Ekono-
mik) przy ul. Słowiańskiej 
6. Polegać będzie na wy-
pełnieniu ankiety zdro-
wotnej i pobraniu wymazu  
z policzka.

Zarejestrować mogą się 
osoby w wieku 18 - 55 lat,  
z minimalną wagą 50 kg.  
Pamiętaj - weź ze sobą  
dokument tożsamości z nu-
merem PESEL.

Zostań dawcą
V Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku 

W temat pedagogiki  
M. Montessori wprowadzi-
ła uczestników konferencji  
w czasie swego wykładu Jo-
anna Maghen, dyrektor Pol-
skiego Instytutu Montessori  
w Warszawie. Potem na-

uczyciele i rodzice mieli oka-
zję wziąć udział w warszta-
tach obejmujących edukację 
przedszkolną i wczesnosz-
kolną prowadzonych przez 
Joannę Meghen i Iwonę  
Lipowską. 

Pedagodzy, zarówno żłobkowi, przedszkolni,  
jak i szkolni, a także rodzice mieli okazję poznać 

podstawy metody nauczania według Montessori  
na poświęconej temu tematowi konferencji w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie. Konferencję  
wraz z warsztatami zorganizowano 25 kwietnia  
na zakończenie Szkolnych Dni Promocji Zdrowia. 

Poznawali Montessori
Konferencja oświatowa

O wszechstronnym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym 
według metod Montessori rozmawiali uczestnicy konferencji w SP 6

Pierwszym etapem było 
przeprowadzenie przez wy-
chowawców lekcji „Info-
holizm – jak się przed tym 
uchronić?”. Był to wstęp do 
debaty, w której wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich 
klas podzieleni na prokura-
torów i adwokatów. Wypra-
cowane przez nich wnioski  
zostaną przedstawione kole-
gom na lekcjach wychowaw-
czych. 

Ponadto uczniowie obej-
rzeli film „Cyberprzemoc daje 
niemoc” przekazany przez 
Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego  
w Bielawie, a także prezenta-
cję multimedialną pt. „Infoho-
lizm”. Dla rodziców na stro-
nie internetowej szkoły oraz  
w bibliotece szkolnej przygo-
towano materiały na temat 
zagrożeń związanych z uza-
leżnieniem od komputera.

Coraz częściej słyszymy o nowej generacji 
uzależnień, które wiążą się z korzystaniem  

z komputera i internetu, dlatego w Gimnazjum nr 1 
w Dzierżoniowie podjęto szereg działań mających 
uświadomić uczniów i rodziców, jak groźne  
jest to zjawisko.

G1 walczy z infoholizmem
Oświata

Uczniowie Gimnazjum nr 1 są świadomi zagrożeń internetowych
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- Na ostatnim posiedze-
niu rada nadzorcza WSSE 
Invest-Park podjęła decyzję 
o budowie w Dzierżoniowie 
nowej, dużej hali produkcyj-
nej. Wiąże się to z rozwo-
jem jednej z działających już  
w naszym mieście firm.  
Będzie też nowy inwestor, 
który kupił właśnie dwa hek-
tary – mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski, 
który reprezentuje nasze  
miasto we władzach strefy. 

Informacje o rodzaju pro-
wadzonej działalności i pla-
nach rozpoczęcia budowy 
nowej fabryki podamy Pań-
stwu w najbliższych tygo-
dniach. 

To nie koniec dobrych  
informacji o gospodarce 
Dzierżoniowa. 

Drugą fabrykę w naszym 
mieście buduje Pentair Po-
land. W pierwszych dwóch 

latach działalności nowe-
go zakładu zatrudnienie 
znajdzie pięćdziesiąt osób.  
Będą to m.in. operato-
rzy maszyn CNC, technicy  
i inżynierowie. Po uru-
chomieniu wszystkich linii  
produkcyjnych zatrudnienie 
może wzrosnąć do 200 osób.

Nowy zakład będzie więk-
szy od istniejącego - jego 
powierzchnia będzie miała 
ponad 16 000 m2. Oprócz 
produkowanych dziś szaf 
do obudów dla przemysłu 
w Dzierżoniowie, wytwa-
rzane będą także zespoły  
kabli grzejnych i urządze-
nia klimatyzacyjne do szaf  
sterowniczych. Powstanie 
także magazyn wyrobów 
gotowych dla produktów 
produkowanych w Penta-
ir Poland. Szacowany koszt  
inwestycji to kwota około  
50 mln zł. 

Nowy zewnętrzny inwestor, rozbudowa działającej 
już firmy i decyzja strefy o budowie nowej hali 

dla kolejnych inwestorów – to informacje, którymi 
możemy się już podzielić. Halę produkcyjną  
o powierzchni 5,6 tys. m2 wybuduje strefa  
i następnie wynajmie firmie produkcyjnej. 

Impuls dla gospodarki
Inwestują w Dzierżoniowie

Miasto Dzierżoniów oferować będzie spore udogodnie-
nia dla dzierżoniowskich przedsiębiorców. Dzięki nowej 
uchwale każda z firm spełniająca wymogi formalne będzie 
mogła otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości. 
Mamy nadzieję, iż pozwoli to na szybki rozwój gospodarki  
w mieście i przyciągnie nowych inwestorów.

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski

Zwolnienia z podatku
Lokalny biznes

Pentair Poland buduje drugą 
fabrykę. Na strefie pojawi się nowy 
inwestor. WSSE wybuduje też nową 
halę pod wynajem – to dobre wieści 
dla sektora gospodarki w mieście

złóż wniosek 
przed 

rozpoczęciem 
inwestycji pokryj 

minimum 
25% 

kosztów 
inwestycji 

zrealizuj 
nową 

inwestycję 

utrzymaj 
inwestycję 

lub 
zwiększony 

poziom 
zatrudnienia 

przez okres  

3 lat  

małe i średnie 

 firmy 

5 lat  

duże firmy 

ciesz się 
nową 

inwestycją! 

 

zwolnienie                                                       
z podatku od nieruchomości                             

przyznajemy z tytułu:           

kosztów 
inwestycji  

(np. koszty budowy 
hal produkcyjnych, 

budynków biurowych 
czy wyposażenia 

powyższych obiektów) 

kosztów 
utworzenia              
miejsc pracy 

(2-letnie koszty 
pracy brutto 

nowozatrudnionych 
pracowników) 

 
 

przykład: 
zakup działki - 150 000 zł 

koszt budynku biurowego                          
- 200 000 zł  

zakupy wyposażenia                 
- 100 000 zł 

koszty licencji na 
programy komputerowe             

- 50 000 zł 

łącznie koszty 
kwalifikowane                          

= 500 000 zł 

 

 

 
 

 

mały 
przedsiębiorca 

225 000 zł    
(45% x 500 

000) 

 

 

 

 

 

wartość udzielonego 
zwolnienia  

na podstawie przykładu: 

 

 

przykład:  
utworzenie 10 miejsc pracy  

koszt zatrudnienia                        
1 pracownika  -  2500 zł 

(wynagrodzenie brutto  + 
składki na ubezpieczenie) 

2-letnie koszty zatrudnienia   

= 600 000 zł  
(2500zł x 24 miesiące x 
10 osób = 600 000 zł) 

 

mały 
przedsiębiorca 

270 000 zł 
(45% x 600 

000) 

 

 

 

średni 
przedsiębiorca 

175 000 zł 
(35% x 500 

000) 

 

 

  

 
duży 

przedsiębiorca 

125 000 zł 
(25% x 500 

000) 

 

 

 

średni 
przedsiębiorca 

210 000 zł 
(35% x 600 

000) 

 

 

 

duży 

przedsiębiorca 

150 000 zł 
(25% x 600 

000) 

 

 

 

 

wartość udzielonego 
zwolnienia  

na podstawie przykładu: 

 

 

 

 

wielkość 
przedsiębiorcy 

roczny 
wymiar 
podatku 

okres 
udzielonego 
zwolnienia 

wysokość 
udzielonego 
zwolnienia 

duży 
przedsiębiorca 50 000 2,5 roku 125 000 

średni 
przedsiębiorca 

50 000 175 000 3,5 roku 

mały 
przedsiębiorca 50 000 225 000 4,5 roku 

Więcej informacji udzielają: 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Danuta Minkina 
tel. 74 645 08 19, e-mail: dminkina@um.dzierzoniow.pl 
Pracownik Wydziału Marcin Szczepanowski 
tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl 

Aby uzyskać zwolnienie:

Przykładowy wykres stosunku wysokości udzielonego 
zwolnienia do jego okresu: 
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- Pani Marta jest najlep-
szym ambasadorem Dzier-
żoniowskiej Karty Dużej Ro-
dziny. Pracujemy nad tym, 
aby zakres ulg dla rodzin 
3+ był ciągle powiększany.  
Zachęcam też dzierżoniow-
skie firmy, szczególnie usłu-
gowe, do uczestniczenia  
w programie – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.  

Rodzina pani Marty składa 
się z 12 osób, w tym 10 dzieci 
w wieku od 3 do 17 lat (dwo-
je biologicznych, 8 w pieczy  
zastępczej). Państwo Dresle-
rowie wcześniej przez trzy 
lata byli rodziną zastępczą,  
od trzech prowadzą zaś ro-
dzinny dom dziecka. 

- To nie jest typowa praca, 
bo do niej idzie się na 8 go-
dzin, a potem się odpoczywa.  
Tu nie ma wolnych weeken-
dów i popołudni. Dziećmi 
trzeba się opiekować non 
stop – mówi Marta Dre-
sler. - Organizacyjnie trze-
ba mieć oczy i uszy otwarte  
i 30 kalendarzy, żeby cze-
goś nie zapomnieć. Jaka 
jest jej recepta na ogarnięcie 
wszystkich rodzinnych spraw 
i obowiązków? - Trzeba być 
konsekwentnym – wyznaje.

Sama jednak nie dała-
by rady, dlatego jest bar-
dzo wdzięczna mężowi  
i rodzicom, którzy na co dzień 
ją wspierają. - Bez ich pomo-
cy byłoby naprawdę bardzo 
ciężko – mówi.

Wszystkie swoje dzie-
ci traktuje jednakowo, za-
wsze mówi, że ma ich dzie-
sięcioro. Nie chce, by były  
w jakiś sposób dyskrymino-
wane. Najtrudniejsze są dla 
niej momenty, gdy dzieci idą 
do adopcji lub wracają do 
swych biologicznych rodzi-
ców. - Żaden kurs do tego  
nie przygotuje, zwłaszcza, 
gdy się dziecko wychowa-
ło od małego – wyznaje.  
A rozstać musiała się już z 11. 
Z niektórymi do tej pory ma 
kontakt.

Do tej pory brakowa-
ło jej czasu i motywacji  
na załatwienie formalności 
związanych z Kartą Dużej  
Rodziny. Ale gdy czas i zdro-
wie pozwala, chętnie korzy-
stają całą rodziną z oferty 
kulturalnej i sportowej, więc 
zniżki na pewno im się przy-
dadzą. - Dzieci bardzo się 
cieszą zwłaszcza na basen 
odkryty latem – zdradza.  
- Karta daje duże możliwości.

12-osobowa rodzina państwa Dreslerów – 
największa rodzina w Dzierżoniowie – może się 

już posługiwać Dzierżoniowską Kartą Dużej Rodziny. 
Pani Marta, która wraz z mężem Piotrem prowadzi 
rodzinny dom dziecka, odebrała ją 6 maja z rąk  
burmistrza Dariusza Kucharskiego.

Najlepszy ambasador dużych rodzin
Dla rodzin 3+

Katalog partnerów programu 
Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny 
stale rośnie. Duże rodziny korzystają 
już w Dzierżoniowie z ulg na kulturę, 
sport, pieczywo, artykuły papiernicze, 
ryby, meble, naukę jazdy, fitness, 

kredyty, pomoc prawną, mechanikę samochodową, 
okulary, zabawki czy internet. Firmy zainteresowane 
przystąpieniem do niego uzyskają szczegółowe infor-
macje pod numerem tel. 74 645 08 90.

Instalatorstwo sanitarne i gazowe PHUP „JOEL” ZBIGNIEW 
POTOK, os. Jasne 9a/4, tel. 74 832 05 90, kom. 602754299 

•	 10 % zniżki przy zakupie INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA (kotły gazowe, grzejniki, zawory, rury, 
armatura grzewcza i sanitarna), 

•	 10 % zniżki przy zakupie projektu na instalację central-
nego ogrzewania na gaz, 

•	 10 % zniżki na usługi hydrauliczne, gazowe, sanitarne, 
awarie budowlane.

Robert Deka 
“
OPTYKA”, 

ul. Wrocławska 1a, 58-200 Dzierżoniów, 
tel. 74 831 20 32 

•	 10 % zniżki przy zakupie pełnej pary okularów.

P.H.U. „GEDEON” M. Socha, W.Rutkowski Sp.j. 
Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej, 
ul. Bat. Chłopskich 7b, tel. 74 831 43 40, www.gedeon.com.pl

•	 25 % zniżki za usługi serwisowe w zakresie techniki grze-
wczej i sanitarnej, 

•	 10% usługa montażu kotłów, 
•	 10% usługa montażu kolektorów słonecznych, 
•	 15% usługa montażu paneli fotowoltaicznych. 

P.H.U. „CHR” Krzysztof Starzycki Systemy grzewcze – usługi 
serwisowe, Rynek 29/1, 
tel. 697 481 097, e-mail: serwis@chr.info.pl, www.chr.info.pl 

•	 25 % zniżki za usługi serwisowe w zakresie techniki  
i automatyki grzewczej, 

•	 10% usługa montażu kotłów, 
•	 10% usługa montażu kolektorów słonecznych, 
•	 15% usługa montażu paneli fotowoltaicznych.

- Pracujemy nad tym, aby zakres 
ulg dla rodzin 3+ był ciągle 

powiększany – mówił burmistrz 
Dariusz Kucharski, wreczając 

Dzierżoniowską Kartę Dużej Rodziny 
największej z rodzin w mieście

Nowi partnerzy:
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

W sobotni ranek 9 maja nad Dzierżoniowem przeleciały balony uczestników Balloon Festival Krzyżowa 2015. 
Można je było obserwować i fotografować m.in. z wieży ciśnień na Wale Szwedzkim i z ratuszowej wieży,  

z której to opcji skorzystali m.in. uczestnicy naszego konkursu fotograficznego. Zobacz, jak prezentowały się  
na tle naszego miasta.

Balony nad Dzierżoniowem
Balloon Festival Krzyżowa 2015

Były pewne problemy ze startem ze względu na prądy 
wznoszące, dlatego balony ruszyły nie z terenu OSiR-u czy 
stadionu, lecz z pd-wsch krańca Dzierżoniowa (kierunek na 
Piławę Dolną). Ich czasze wyglądały malowniczo, wznosząc 
się nad polami w blasku jutrzenki

Na majówkę do Krzyżowej przyjechało środowisko  
balonowe z m.in. Polski, Niemiec, Czech, a także innych  
krajów Europy i USA. W podniebną podróż balonem mieli  
okazję wybrać się także zwycięzcy naszych konkursów  
na przelot

Jedna za drugą załogi balonów kierowały się w stronę  
centrum miasta. Mieszkańcy zadzierali głowy do góry,  
liczyli je, robili zdjęcia. To był niecodzienny widok. Ci, którzy 
się nim nie nasycili, mogli odwiedzić Krzyżową, gdzie organi-
zatorzy festiwalu przygotowali wiele atrakcji

Ze względu na wiatr nie były możliwe starty balonu  
na uwięzi planowane na dzierżoniowskim stadionie.  
Z tej atrakcji mieszkańcy będą mogli skorzystać w innym  
terminie. Na osłodę mogli jedynie pooglądać barwną  
podniebną karawanę zmierzającą w kierunku Krzyżowej

Jedną z konkurencji było jak najbliższe podejście  
balonów do ratuszowej wieży. Niektórym załogom udało się 
podejść prawie na wyciągnięcie ręki, choć zadanie nie było 
łatwe i podniosło poziom adrenaliny tym, którzy w tym czasie 
byli na wieży

Chcesz zobaczyć więcej zdjęć z przelotu balonów nad 
miastem? Wejdź na stronę www.dzierzoniow.pl i obejrzyj  
galerię fotografii z tego wydarzenia. Inną galerię fotek  
znajdziesz także na fanpage’u Dzierżoniów Miasto  
na Facebooku
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