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Nowe lokale dla mieszkańców

Ostania okazja do zamiany mieszkań

Z

astanawiasz się nad zamianą lokalu komunalnego
na mieszkanie w nowym budynku powstającym
przy ul. Zachodniej? Czasu na decyzje jest coraz
mniej. Oferta miasta skierowana jest głównie do osób
starszych i samotnych. Dlaczego warto ją rozważyć?
Nowy, parterowy budynek
komunalny zaprojektowano
z myślą o osobach starszych.
Składa się on z 22 lokali
o
średniej
powierzchni
23,4 m2 (pokój, pomieszczenie kuchenne, łazienka)
oraz jednego o powierzchni
38,5 m2 (2 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka). Lokale
wyposażane są we wszyst-

kie
instalacje,
indywidualne ogrzewanie gazowe
i kuchenkę. W dniu podpisywania umowy miesięczny czynsz będzie wynosił
nie więcej niż 6,13 zł/m2.
Ze szkicem lokalu można
się zapoznać w pokoju nr 3
Dzierżoniowskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych,
ul. Bielawska 15 oraz w Biurze

Szczegółowe informacje
o zamianie mieszkań udzielane są pod numerem
telefonu 74 646 46 07, 74 645 08 73, 645 08 76
Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu, stanowisko „E”.
Oferty zamiany lokali należy
składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „zamiana”

do końca maja do godziny
15.00 w pokoju nr 3 Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Bielawska 15.

Imprezy plenerowe

Zewnętrze pieniądze na potrzeby mieszkańców

Słodkie miody i folklor

Nowe książki

W

kalendarz letnich wydarzeń kulturalnych
miasta na stałe już wpisało się Miodobranie.
17. Jarmark Pszczelarski w tym roku zaplanowano
na 26-27 sierpnia. Gwiazdą będzie zespół „Enej”.
Będziemy mogli w tym czasie podziwiać także
uczestników Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.
Tradycyjnie centrum Dzierżoniowa wypełnią stoiska
pszczelarskie oraz rękodzieła artystycznego. Ostatni
weekend sierpnia rozbrzmiewać będzie muzyką folkową
i folklorystyczną. Podczas
Miodobrania
zaprezentuje
się kilkanaście zespołów

z Polski i ze świata. Gwiazdą imprezy będzie „Enej”
- zespół wykonujący muzykę z pogranicza folku, rocka,
ska, który czerpie inspiracje
z kultury ukraińskiej. Grupa
była finalistą programu „Must
Be the Music. Tylko muzyka”
w 2011 r.

K

ażda dzierżoniowska podstawówka otrzyma
15 tys. zł na zakup książek, które wzbogacą
biblioteczne zbiory. Miasto zdobyło na ten cel
48 tys. zł dofinansowania z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

To rządowy projekt mający na celu wzmacnianie
roli bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych.
Dzierżoniów pozyskał pieniądze na zakup książek do
bibliotek szkolnych w ramach
rozwijania
zainteresowań
uczniów. Łącznie na zakup
nowości wydawniczych skierowanych do dzieci i młodzieży w tym roku przeznaczonych zostanie 60 000 zł

(kwota otrzymanej dotacji
wraz z środkami własnymi
miasta). O wyborze pozycji
wydawniczych
zadecydują szkoły. Pieniądze trafią do
Szkoły Podstawowej nr 3, 5, 9
i Zespołu Gimnazjów nr 3 (od
1 września Szkoły Podstawowej nr 1). Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Dzierżoniów skorzystał także
w w ubiegłym roku pozyskując 30 tys. zł.

Dzierżoniowskie
podstawówki wzbogacą
swoje zbiory

Koniec wakacji osłodzi nam w Dzierżoniowie
występem na Miodobraniu grupa „Enej”

Redaguje: Rzecznik oraz Referat
Komunikacji Społecznej i Promocji
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
Rynek 1, tel. 74 645 08 18,
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Gospodarka Dzierżoniowa

Powstaje Centralne Laboratorium
Badawczo-Rozwojowe

G

lobalny producent i dystrybutor chemii
budowlanej wybuduje w Dzierżoniowie
Centralne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe
dla całej swojej grupy. Inwestorem będzie spółka
z grupy SELENA - SELENA Labs.
Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę laboratorium o kubaturze 6531 m3.
Inwestycja
zlokalizowana
będzie przy ulicy Pieszyckiej. Grupa SELENA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich
firm. W jej skład wchodzi
30 spółek w 17 krajach.
Zakłady produkcyjne Seleny
są w Polsce, Brazylii, Korei

Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii
i Kazachstanie. Na Dolnym
Śląsku firma posiada pięć
zakładów
produkcyjnych:
w
Dzierżoniowie
zlokalizowane są Orion 1 i Libra. SELENA jest laureatem wielu prestiżowych
nagród. W 2014 roku została
m.in. uhonorowana Gospodarczą Nagrodą Prezydenta

Głównym zadaniem powstającego
w Dzierżoniowie laboratorium będzie
wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów
RP w kategorii Trwały Sukces, a Krzysztof Domarecki
– założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy
Selena FM SA – jako pierwszy przedstawiciel polskiego biznesu został wyróżniony za wkład w rozwój

relacji
biznesowych
pomiędzy Polską a Chinami.
Spółka SELENA Labs powstała w roku 2010 aby koordynować badania prowadzone
dla zakładów produkcyjnych
SELENY w Polsce, Chinach,
Hiszpanii i Turcji.

Rozwój gospodarczy

Korzyści wspólnych działań samorządów

Z

arząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
podsumował i ocenił ubiegłoroczną pracę biura
zajmującego się pozyskiwaniem unijnych pieniędzy.
Efekt tej pracy to zdobycie już prawie 5 milionów zł.
A to nie koniec.
W ramach rozstrzygniętych już konkursów dofinansowanie otrzymały trzy złożone wnioski. Łączna kwota
zdobytych pieniędzy wyniosła
4.946.793,64 zł.
W minionym roku stowarzyszenie złożyło 9 wniosków
o dofinansowanie projektów
partnerskich. Łączna wartość 49 inwestycji planowanych przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej wynosi
41.221.455,31 zł, wnioskowana kwota dofinansowania

to 33.593.275,50 zł.
- Czekamy na decyzje dotyczące pozostałych wniosków złożonych przez nas
w poprzednim roku i równolegle wspólnie z samorządami
pracujemy nad nowymi. Nasze główne zadanie to zdobywanie unijnych pieniędzy,
ale uważnie monitorujemy
także możliwości sięgania
po krajowe dofinansowania
– mówi kierujący pracą biura
Marcin Pawełek.
Jak pierwszy pełny rok

Zarząd Stowarzyszania Ziemia Dzierżoniowska
tworzy burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski,
zastępca burmistrza Bielawy Witold Runowicz
i wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski
pracy stowarzyszania ocenia inicjator jego powołania, burmistrz Dzierżoniowa?
- Dobrze, co potwierdzają
efekty pracy i korzyści, jakie z tego mają mieszkańcy
ziemi dzierżoniowskiej. Watro było połączyć siły, choćby

Poznaj radnych Dzierżoniowa

Bolesław Wilkos

W

ybrany na radnego w okręgu nr 9 osiedla Błękitnego.
Jest członkiem Obywatelskiego Bloku Samorządowego.

W radzie pełni funkcję
przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów oraz
członka Komisji Rewizyjnej.
Zarządzeniem
burmistrza
został powołany na członka zespołu ds. opracowa-

nia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego i Budżetu Obywatelskiego Dzierżoniowa. Pełni też funkcję
przewodniczącego
Rady
Muzeum w Dzierżoniowie.
Większość spotkań z wy-
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borcami odbywa w bezpośrednich kontaktach na terenie osiedla Błękitnego lub
w sklepie, którego jest pracownikiem. Można się z nim
kontaktować pod numerem
telefonu 693-810-444.

dla tych zdobytych już
pieniędzy. Doceniam także
skuteczność działań dyrektora i pracowników biura
i jestem pewien, że suma
zdobytych pieniędzy będzie się powiększać – mówi
Dariusz Kucharski.
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Dzierżoniów przyjazny osobom z niepełnosprawnością

Dodatkowe pieniądze na dodatkowe zajęcia

S

tworzenie warunków sprzyjających poprawie
sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez kompleksowy program
aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej
oraz integracja tych osób ze środowiskiem
– to główne cele projektu, który dzięki zdobytym
pieniądzom będzie realizował Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dzierżoniowie.
Nasze miasto pozyskało
43 342 zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wartość realizowanego w Dzierżoniowie
projektu „Otwórzmy się na
sztukę” to kwota 54 842 zł
(11 500 zł - wkład własny
miasta). - W ramach tego projektu prowadzone będą m.in.
grupy o charakterze terapeutycznym, warsztaty teatralne
i integracyjne z młodzieżą,
warsztaty artystyczne, profilaktyka
zdrowia,
kursy
wzmacniające
poczucie
sprawczości i bezpieczeń-

stwa
oraz
indywidualne
wsparcie
psychologiczne.
Zdobyte pieniądze umożliwią
także szkolenia wzmacniające kompetencje i kwalifikację naszych pracowników

– mówi Agnieszka Petruk-Mika - pomysłodawczyni
projektu i kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.
Zajęcia realizowane będą
w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 88 „a”. Rozpoczną się
w maju i potrwają do grudnia.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy w Dzierżoniowie jest placówką wsparcia
dziennego, który na co dzień

pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie
świadcząc usługi w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności
w
zakresie
czynności
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Projekt „Otwórzmy się na sztukę” realizowany będzie od maja do grudnia 2017 r.

Jubileusz partnerstwa

10 lat współpracy z Kluczborkiem

P

ołączył nas ksiądz Jan Dzierżon – patron
Dzierżoniowa i czołowa postać gminy Kluczbork.
W tym roku świętujemy jubileusz 10-lecia współpracy
partnerskiej naszych miast. Współpracy na wielu
różnych płaszczyznach, która połączyła
mieszkańców i przyniosła im wymierne korzyści.
Umowę o nawiązaniu
partnerstwa podpisano we
wrześniu 2007 r. Jako jego
główny cel wskazano stworzenie warunków dla rozwoju wzajemnych korzystnych kontaktów pomiędzy
mieszkańcami obu wspólnot.
Strony umówiły się na współpracę we wszystkich dziedzinach życia społecznego,
szczególnie w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wymiany
dzieci i młodzieży, oświaty
oraz gospodarki komunalnej.
I tak jest ta współpraca
realizowana. Oprócz stałych
kontaktów
przedstawicieli samorządów i corocznych
wizyt w Łowkowicach przy

grobie patrona Dzierżoniowa
z okazji jego śmierci czy regularnego udziału w imprezach związanych z pszczelarstwem i miodem, kwitną
kontakty między placówkami edukacyjnymi. Dzierżoniowscy uczniowie chętnie
odwiedzają miasto naszego
patrona i biorą udział w zajęciach edukacyjnych w pasiece zarodowej w Maciejowie.
W latach 2009-2012 wraz
z Kluczborkiem i Serockiem
zrealizowaliśmy nasz kluczowy, 7-milionowy projekt edukacyjny „Każdy może zostać
Omnibusem”. Uczestniczyło
w nim 5550 uczniów, którzy przez trzy lata rozwijali

swój potencjał intelektualny,
doskonalili umiejętności logicznego myślenia, kompetencje naukowo-techniczne,
informatyczne i językowe
oraz umiejętności uczenia się
ze zrozumieniem.
Przyjaźnią się także i odwiedzają regularnie nasi seniorzy, wspólnie uczestniczą w różnych imprezach,
zwiedzają i bawią. Ciężko
pracują nad formą za to
sportowcy – piłkarzom UKS
Lechia Dzierżoniów Kluczbork zawsze będzie się
kojarzył ze sportowymi obozami. Podobnie jak nasze

miasto piłkarzom MKS Kluczbork.
Dziesięcioletnia
współpraca Kluczborka i Dzierżoniowa to ciągłe rozwijanie stosunków partnerskich,
budowanie i umacnianie
przyjaźni i wspólne działania. Aby je podsumować,
sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa 29 maja poświęcona
będzie właśnie obchodom
jubileuszu 10-lecia partnerstwa. Burmistrz Kluczborka
Jarosław
Kielar
zostanie
na niej odznaczony Medalem za Zasługi dla Miasta
Dzierżoniowa.
www.dzierzoniow.pl
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Dzierżoniów nastraja pozytywnie

Co łączy Projekt Diora i nowe logo Dzierżoniowa?

R

uszyła kampania outdorowa nowego
logotypu i hasła promującego miasto.
W pracę nad projektem włączyli się sami
mieszkańcy, a jej efekty można już podziwiać
w różnych częściach miasta. Promując miasto
chcemy jednocześnie propagować Projekt Diora,
którego realizację miasto wdrożyło w tym roku.

Pomysł na promocję miasta przy wykorzystaniu najbardziej charakterystycznego
elementu kojarzącego się
z jego historią to żadna nowość. Dzierżoniów stanowi
tu jednak wyjątek pod tym
względem, że wykorzystany
w promocji element - Diora
- nie istnieje. Nie istnieje
fizycznie, ale funkcjonuje
w umysłach i sercach zarówno mieszkańców, jak i osób
spoza miasta. A radioodbiorniki wyprodukowane w Dzierżoniowie wciąż działają i cieszą uszy koneserów. Stanowią
też element ozdobny w wielu domach, a także w przestrzeniach publicznych – do
tych radioodbiorników mamy
ogromny sentyment.
Projekt Diora i plan powiązania z nim promocji miasta
wzbudza wiele emocji i kontrowersji. To plan, którego
realizacja wymaga rozmysłu,
dobrego scenariusza i odwagi. Można już jednak stwierdzić, iż pierwsze miesiące
i działania, które zostały zrealizowane, przynoszą pozytywny oddźwięk.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się akcja prowa-

dzona przez Bibliotekę Miejską w Dzierżoniowie – zbiórka
pamiątek po Diorze. Przedmioty przechowywane przez

wartość nie tylko historyczną,
ale i symboliczną. Pokazują,
w jak wyjątkowym mieście
żyjemy i jak niesamowite
rzeczy potrafimy tworzyć.
Mieszkańcy chętnie dzielą się
swoimi pamiątkami, a efekty
prowadzonej
długofalowej
akcji już możemy oglądać na
stronie internetowej biblioteki
(www.mbp.dzierzoniow.pl).
Wszystkich, którzy po-

ne nie poszło w niepamięć.
W
najbliższych
dniach
w dzierżoniowskim rynku
będziemy mogli podziwiać
wystawę ukazującą historię
Diory. Wystawa przygotowana przez miasto i Muzeum
Miejskie będzie swoistym
archiwum do wykorzystania
dla przyszłych pokoleń.
Wszystkich, którzy mają
pomysły na to, jakie jeszcze

lata zostaną wykorzystane
jako lekcja dla przyszłych
pokoleń. Ludzie, którzy byli
związani z Diorą, czy to bezpośrednio, czy przez członków rodziny lub przyjaciół,
rozumieją potrzebę zachowania tych wspomnień i ich
propagowania, bo niosą one

siadają w domu pamiątki
po Diorze, zachęcamy do podzielenia się nimi.
W nadchodzących latach
czeka nas wiele niespodzianek związanych z Projektem Diora. Miasto pracuje
na wielu płaszczyznach, aby
dziedzictwo z nią związa-

elementy mogłyby znaleźć się
w Projekcie Diora, zachęcamy do kontaktu z Referatem
Komunikacji Społecznej i Promocji w Dzierżoniowie, Rynek
1, tel. 074 645-03-81, promocja@um.dzierzoniow.pl.

Ekologia

Sprawdź jakość powietrza

N

a stronie dzierzoniow.pl można w każdej chwili
sprawdzić jakość powietrza w mieście. Wystarczy najechać na znajdującą się po prawej stronie
wysuwaną zakładkę.
Dostępne indeksy jakości powietrza to wskaźniki
wyznaczane
w
oparciu
o pomiary stężeń pyłu
zawieszonego PM10, dwutlenku azotu NO2 i dwutlenku siarki SO2. Dane pobiera-

ne są ze stacji pomiarowej
przy straży pożarnej. Prognozę
jakości
powietrza
na najbliższą godzinę możemy natomiast odczytać z tablicy w witrynie promocyjnej
urzędu.
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Upiększamy Dzierżoniów

Konkurs Piękno Kwiatów i Zieleni Wokół Nas

P

o raz 22 organizujemy konkurs cieszący się
niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców.
Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy, instytucje
i firmy z Dzierżoniowa.
Od 2016 r. rozszerzyliśmy
konkurs o wiosenną akcję sadzenia wraz z mieszkańcami
kwiatów na skwerach zieleni
miejskiej. Także w tym roku
27 maja podczas obchodów
Dni Dzierżoniowa planujemy
II akcję „Polska w Kwiatach”
przy współudziale Witolda
Czuksanowa, dziennikarza,
redaktora programu „Rok
w ogrodzie”, autora książek,
a przede wszystkim wielkiego
pasjonata i miłośnika ogrodów. Zachęcamy do przeczytania rozmowy z nim, którą przeprowadzili Agnieszka
Janas i Jarosław Perlak.
Jak podobała się Panu
zeszłoroczna akcja „Polska
w kwiatach” w Dzierżoniowie? Czy zaangażowanie
mieszkańców było porównywalne do tych w innych
miastach?
To był prawdziwie społeczny event. Samo sadzenie, wybór miejsca, kwiatów,
a przede wszystkim zaangażowanie uczestników robiło wrażenie. Zawsze się zastanawiam, jak to się dzieje,
że są w Polsce miejscowości,
w których mieszkańcy, przynajmniej część z nich, już nauczyła się traktować miejsca
publiczne jako wspólne dobro i czuje się za ich wygląd
i jakość odpowiedzialna. Są
i takie miejsca, gdzie chyba
jednak wciąż się uważa, że
utrzymanie terenów publicznych to... czyjaś tam sprawa,
że to nie moje - to gminne,
czy powiatowe. W tym sensie mieszkańcy Dzierżoniowa
są w zdecydowanej czołówce. W pozytywnym sensie
oczywiście. Trudno mi natomiast porównywać akcje
w poszczególnych miejscowościach, ponieważ każda
z nich ma swoją specyfikę
związaną z miejscem, w którym się odbywa i wymaganiami współorganizatorów.

Cieszę się, że mimo napiętego grafiku udaje mi się
znaleźć corocznie dziesięć
dobrych lokalizacji i ludzi,
którzy w akcję się zaangażują.
W Dzierżoniowie bardzo
mi się podobało, że „Polska
w kwiatach” była połączona ze startem kampanii
związanej z budżetem obywatelskim. Mam nadzieję,
że wybrane zostały naprawdę
dobre projekty i że przynajmniej część z nich jest związana z zielenią.
Skąd wziął się pomysł
„Polski w kwiatach”? Gdzie
i kiedy miała ona swój początek?
Akcja ma już czteroletnią bródkę. Wystartowaliśmy
pewnej kwietniowej niedzieli
w Głogowie w 2013 r. i, o ile
dobrze pamiętam, było to
wiosna nieszczęśliwa, która
bardzo późno przyszła. Udało
się jednak obsadzić bratkami
spory plac w centrum. A pomysł? Ja w ogóle mam mnóstwo pomysłów na popularyzację ogrodnictwa i uważam,
że to nie tylko hobby prywatne, zza własnego płotu.
Naprawdę nic tak szybko nie
zbliża ludzi, jak wspólne posadzenie kilku kwiatów. A jeśli
robią to mieszkańcy na miejskim kwietniku, wtedy mamy
ich kooperację z władzami
miasta, które zazwyczaj są
właścicielami terenu. W ten
sposób zmierzamy do modelu powiedzmy... dzierżoniowskiego. W „Polsce w kwiatach” chodzi też po prostu
o dobrą zabawę z wątkiem
edukacyjnym.
Wiemy, że Pana pasja i miłość do ogrodów łączy się
z pisaniem przez Pana różnego rodzaju publikacji ogrodniczych. Czy ma Pan pomysł
na nowe wydawnictwo?
Nowa książka? W każdym
roku jest najpierw „Wpływ
księżyca” z kolejną datą.

Teraz kończę już powoli
pisanie poradnika na 2018 r.
Na tyle wystarcza czasu,
a chciałbym wreszcie poważnie zabrać się za pisanie
książki o ziołach. Mam już
wstęp i część praktyczną. Brakuje opisów roślin.
To część dość skomplikowana, bo to nie tylko sprawa
o miętach, melisach i różnych przyprawach. „Ziółko”
ma bowiem w moim przekonaniu znacznie szerszy
wymiar użytkowy, ozdobny,
trzeba o nim opowiedzieć
różne anegdoty, spojrzeć
od strony, której z reguły się
nie zna, lub też o niej nie pamięta. Pomysł na księgę jest,
brakuje mi czasu na realizację, ale nie od razu przecież
Kraków zbudowano. W dalszych planach mam napisanie czegoś o roślinach owocowych.
Był Pan w Dzierżoniowie
wielokrotnie. Wiemy, że bardzo podoba się Panu ponad
stuletni buk obok skweru
przy ul. Klasztornej. Jakie
miałby Pan sugestie co do
nasadzeń w Dzierżoniowie

na przyszłość?
Buk jest naprawdę odjazdowy. Mając wehikuł czasu
chętnie bym się przeniósł do
chwili, gdy go sadzono. To byłoby spotkanie! Sam na obecnym etapie preferuję jednak
krzewy. Są może mniej okazałe, ale bardziej mobilne niż
drzewa i naprawdę kolorowe,
interesujące. Może mógłbym
nieśmiało zasugerować nasadzenia różnych botanicznych róż? Są mniej okazałe,
niż bajeczne polianty czy
róże herbatnie, ale oprócz
kwiatów mają też wyjątkowe
owoce. I świat owadów oraz
ptaków bardzo je docenia.
Są też mało wymagające,
a jakie odporne! Nie ustawałbym również w nasadzeniach bylinowych. Widziałem
w Dzierżoniowie kilka super
rabat, więc raczej wiecie,
co sadzić i jak je robić...
A może zrobić w mieście jakiś botaniczny quest? Zorganizowanie takiej trasy odkrywców niewiele kosztuje,
a mobilizuje ona i miejscowych i przyjezdnych do lepszego poznania miasta.

www.dzierzoniow.pl
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Wywiad

Honorowy Obywatel Nestorowicz

W

kwietniu Rada Miejska Dzierżoniowa
na wniosek burmistrza Dariusza Kucharskiego
nadała Taduszowi Netorowiczowi tytuł honorowego
obywatela. Zachęcamy do przeczytania rozmowy
z muzykiem, liderem zespołu Nestor Band,
którą przeprowadził prezes Stowarzyszenia
Jazzowy Pegazz Mateusz Cegiełka.
Pochodzisz z Dzierżoniowa, urodziłeś się w Bielawie,
mieszkasz we Wrocławiu.
Które z tych miast jest Ci najbliższe?
W Bielawie tylko się urodziłem, Wrocław kocham,
bo tutaj spotkałem w klubie jazzowym ,,RURA’’ miłość swojego życia, moją
wspaniałą żonę Grażynę,
z którą mamy trzy cudowne
córeczki. Dzierżoniów zaś
to moje rodzinne miasto.
Tutaj się wszystko zaczęło,
z tym miastem wiążą się
moje najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa i młodzieńczych lat. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej,
do szkoły średniej i tutaj
stawiałem pierwsze kroki
w swojej edukacji muzycznej. W Dzierżoniowie zresztą
narodziła się moja wielka
miłość do muzyki, która trwa
do dzisiaj.
W jakich okolicznościach
rozpoczęła się Twoja artystyczna droga? Dorastałeś
w muzycznej rodzinie. Opowiedz proszę o Twoim rodzinnym domu, o muzyce,
która wówczas do Ciebie
trafiała oraz wyjaw, dlaczego
wybrałeś trąbkę?
W
domu
rodzinnym
zawsze było słychać muzykę. Mój tata Aleksander
był wprawdzie dyżurnym
ruchu na stacji kolejowej
Dzierżoniów
Śląski,
ale przede wszystkim funkcjonował
w
środowisku
jako muzyk amator, który
potrafi grać na wielu instrumentach. Szczególnie podziwiałem go jak śpiewał.
Był wspaniałym tenorem.
W domu wszyscy graliśmy.
Jak było Boże Narodzenie,
to każdy brał instrument:

siostra akordeon, brat klarnet, tato skrzypce, ja trąbkę
i kolędowaliśmy. Moja mama
Michalina zawsze śpiewała.
Miała taki miły, ciepły głos.
W takiej właśnie atmosferze
dorastałem. To były piękne
dni. Trąbkę wybrałem dlatego, że wtedy królem trąbki
i jazzu był Louis Armstrong
- ikona tamtych czasów. Zakochałem się w jego rozpoznawalnym na całym świecie

Stanisław, bardzo uzdolniony
muzyk-multiinstrumentalista. Po ukończeniu tej szkoły w sercu grała mi już tylko
muzyka jazzowa i rozrywkowa, postanowiłem więc dalej
kształcić się w tym kierunku, ale wtedy szkoły o jakiej
myślałem, jeszcze w Polsce
nie było. Marzyły mi się więc
studia muzyczne, takie jak
te w Berklee College of Music w USA - to szkoła, którą
skończyło wielu wybitnych
muzyków. Te marzenia były
bliskie spełnienia, ale stan
wojenny przystopował moje
starania. Wybrałem Akademię Muzyczną we Wrocławiu, gdzie studiowałem
na Wydziale Instrumentalnym

jest jazz, poznaje się przede
wszystkim pracując z najlepszymi muzykami na wspólnych próbach, koncertach
i wielogodzinnych jam sessions.
Jako jazzowy lider pracowałeś w różnych składach
osobowych, jako muzyk
udzielałeś się w wielu projektach jednocześnie, z wieloma muzykami nagrywałeś płyty, nie tylko jazzowe.
Jaki jesteś w tym wszystkim:
czy
jesteś
muzycznym
egoistą, czy autorytarnym
liderem, czy też dajesz
dużo przestrzeni, współpracującym z Tobą muzykom?
Miałem zaszczyt grać
z najlepszymi muzykami

w sekcji trąbki, specjalizując się w muzyce klasycznej.
Nauczyłem się w niej grania
orkiestrowego oraz bardzo
wzbogaciłem technikę grania na trąbce. Studia tak naprawdę dają tylko podstawę,
bo doświadczenie muzyczne
zdobywa się grając w różnych orkiestrach. Dotyczy
to zwłaszcza jazzu. Miałem
to
muzyczne
szczęście,
że grałem w najlepszych polskich big-bandach, ze znakomitymi polskimi muzykami,
od których wiele się nauczyłem. Byli to m.in.: Zbigniew
Namysłowski, Jan Ptaszyn
Wróblewski i Włodek Pawlik - zdobywca prestiżowej
Nagrody GRAMMY! Jestem
przekonany, że sztukę, jaką

i z reguły wtedy albo podporządkowuję się prowadzącemu dany projekt muzyczny, albo wspólnie ustalamy,
jak dany materiał ma zabrzmieć i jaki ma być efekt
końcowy.
Liderując
zespołowi wypada wiedzieć,
co chce się uzyskać, czyli
jak to ma być zagrane
i w takim przypadku wymagam dyscypliny, bo dobry
lider to jak dyrygent w orkiestrze, który musi wiedzieć,
kto fałszuje, kto gra czysto
i stara się, a kto zbytnio się
nie wysila. Pracując nad
konkretnym utworem każdy
członek zespołu ma przed
sobą nuty rozpisane co do
dźwięku i pomimo, że w jazzie
muzycy mają dużo swobody,

Tadeusz Nestorowicz
obchodzi w tym roku
40-lecie pracy artystycznej
głosie, ogromnym poczuciu
humoru i szerokim, zaraźliwym uśmiechu, a przede
wszystkim fascynowałem się
tą jego radością, z jaką grał na
trąbce.
Jesteś absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Czy wybór tej szkoły był zamierzony, czy też
zadecydował
przypadek?
Jak po latach oceniasz czas
studiów, czy sprzyja on rozwojowi muzycznemu, czy
tylko kładzie podstawy pod
dalszą pracę?
Zanim
zdecydowałem
się na studia, była jeszcze
po drodze Średnia Szkoła Muzyczna we Wrocławiu,
do edukowania w której namówił mnie rodzony brat

www.dzierzoniow.pl
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każde odstępstwo kończy się
z reguły fałszem. Co gorsza
może pociągnąć pomyłki
u innych muzyków i całkowicie zrujnować koncert. Dlatego rolą lidera jest podejmowanie decyzji podobnych
do decyzji kapitana na statku
i czasami tak muszę postępować.
Czy
wśród
mistrzów
trąbki masz jakichś faworytów?
Jest bez liku: Louis Armstrong, Miles Davis, Clifford
Brown, Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Chris Botti, Clark
Terry czy Freddie Hubbard.
Przyciągali oni tłumy na swoje
koncerty, bo trąbka ma w sobie coś magicznego. Jest też
bardzo wymagająca i trzeba
kochać ten instrument, żeby
przez całe życie to znosić.
Twoją ostatnią autorską
płytę nagrałeś w hołdzie
dla Louisa Armstronga i zatytułowałeś ją „What A Wonderful World”. Co zadecydowało, że wybrałeś właśnie
taki tytuł?
Po tragicznym wypadku samochodowym przez 9
miesięcy byłem na wózku inwalidzkim. Po 18 miesiącach
przerwy w muzykowaniu
znowu gram na mojej ukochanej trąbce. Jak tu nie wyrażać słowami i dźwiękiem,
że świat jest piękny? Dziękuję
Panu Bogu, że znowu mogę
odczuwać radość z grania.
Od
momentu
powrotu
do życia muzycznego poprzez moją muzykę, którą
wykonuję, cały czas dziękuję ludziom, którzy pomogli
mi w koszmarnych chwilach mojego życia. Dlatego
kocham ich bardzo i ciągle
im powtarzam: „What A Wonderful World” („Cóż za Wspaniały Świat”).
W 1998 roku wróciłeś
po latach do Dzierżoniowa
i z wieży ratusza zagrałeś
dla mieszkańców hejnał
miasta, inaugurując tym samym XXI Dni Dzierżoniowa.
Jakie uczucie Ci wtedy
towarzyszyło?
Wielka radość, że znowu
mogę być w Dzierżoniowie

i zagrać z wieży. Widok z niej
jest doprawdy imponujący
i tego się nie zapomina. Grając wtedy hejnał byłem także
szczęśliwy z innego powodu.
Stojąc wówczas na tej wieży
dziękowałem Najwyższemu,
bo właśnie urodziły mi się
bliźniaczki. Stąd płyta, którą
wówczas nagrałem, nosi tytuł ,,Bliźniacze szczęście”,
a pierwszy utwór ,,Radość
z nowego życia’’. Tak się
wtedy złożyło, że cieszyłem
się z jednej strony, iż mogłem przyjechać do Dzierżoniowa i być pomocny przy
opracowaniu nowej aranżacji hejnału, z drugiej byłem
dumny z narodzin moich
bliźniaczek. Dodam, że hejnał w nowej aranżacji zagrałem w tamtym czasie także
na odpuście w kościele
pw. św. Jerzego.
Czy są takie miejsca
w Dzierżoniowie, o których
czasami myślisz i do których
chętnie wracasz?
Teraz zaskoczę wszystkich.
Przyjeżdżając do Dzierżoniowa najpierw zatrzymuję się
na cmentarzu przy grobach
rodziców, aby porozmawiać
z nimi o moich problemach
i sprawach. Jestem przekonany, że oni tam w niebie nadal mi pomagają.
Byłem tu niedawno w związku z kolejną rocznicą śmieci mojego taty. Cały czas
pamiętam, że to on dał mi
pierwsze wskazówki muzyczne i dlatego zagrałem
tacie na trąbce moją modlitwę. Muzyką można wszystko
opowiedzieć. Potem zawsze
odwiedzam dom rodzinny
przy ulicy Jana Kilińskiego.
Oprócz tych miejsc bardzo
lubię posiedzieć choć chwilę
na ławce dzierżoniowskiego rynku, ciesząc się z tego,
że tak ładnie się prezentuje.
Zawsze kochałem przyrodę,
dlatego z wielkim sentymentem wspominam ogródek
mojego taty, piękne kwiaty, truskawki jedzone prosto
z krzaka, czy też czereśnie
zrywane z drzewa. Teraz tym
ogródkiem opiekuje się moja
siostra Krystyna. Z dużą tę-
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sknotą za czymś przeszłym
wspominam dzierżoniowską
stację kolejową PKP, gdzie
pracował mój tata, oraz kiedyś zielone tereny przy tej
stacji. No i oczywiście odwiedzam mury obronne, gdzie
jako dzieci często bawiliśmy
się w rycerzy i pogromców
smoków. Zresztą pełnych
tęsknoty miejsc, które zachowałem w pamięci, jest
jeszcze kilka i zawsze będę
do nich wracał we wspomnieniach.
Jak wspominasz koncert swojego zespołu Nestor
Band, który zagrałeś w lutym
tego roku w Jazz Caffe Pegaz
DOK?
To była wielka radość,
na sali widziałem rodzinę,
przyjaciół, starych znajomych
i autentycznych sympatyków
jazzu, dla których mogłem
grać. Atmosfera była fantastyczna. To się nie zawsze
zdarza. Przy okazji gratuluję
inicjatorom, którzy stworzyli w Dzierżoniowie, projekt
pod nazwą Stowarzyszenie
Jazzowy Pegazz i deklaruję
jednocześnie zamiar bycia
ambasadorem tego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że
wkrótce znowu zostanę zaproszony tu na koncert.
Zostałeś
Honorowym
Obywatelem Miasta Dzierżoniowa i masz prawo używania tego szczególnego tytułu. Jakie znaczenie dla Ciebie
ma to wyróżnienie?
Dla mnie i dla mojej rodziny jest to wielkie wyróżnienie.
Jestem z tego bardzo dumny.
Zawsze w różnych miejscach,
w których bywałem i bywam,
podkreślam fakt swojego pochodzenia. Teraz będę traktował promowanie mojego
rodzinnego miasta wręcz jako
zobowiązanie. W tym miejscu
chciałbym z sympatią podziękować panu burmistrzowi Dariuszowi Kucharskiemu za zgłoszenie wniosku
o uhonorowanie mnie tym
zaszczytnym tytułem i przedstawienie go radnym na sesji,
a Radzie Miejskiej za podjęcie
tej uchwały.
Honorowe obywatelstwo

zobowiązuje. Czy myślałeś nad tym, w jaki sposób
mógłbyś odwzajemnić się
i dopomóc w promowaniu
rodzinnego miasta?
Zdaję sobie sprawę, że jako
honorowy obywatel będę
miał określone zobowiązania,
dlatego już dzisiaj ogłaszam
wszem i wobec, że w niedalekiej przyszłości skomponuję utwór muzyczny, w którym
konkretne nastroje zostaną wyrażone w dźwiękach
na tyle rozpoznawalnych,
że każdy, kto zechce posłuchać mojego utworu,
zorientuje się, co mi w duszy gra, kiedy wspominam
Dzierżoniów. Mam nadzieję,
że wymowa utworu będzie
nastrajać pozytywnie. Utwór
zostanie zadedykowany miastu. Postaram się, aby moja
kompozycja stała się znakiem
rozpoznawczym Dzierżoniowa.
Jakie są Twoje muzyczne i osobiste plany
na najbliższą przyszłość?
Od pewnego czasu przygotowuję się do podsumowania mojej 40-letniej pracy artystycznej, którą mam
zamiar celebrować 23 maja
2017 r. we wrocławskim klubie Liverpool. Tego dnia
o godz. 20.00 zagram galowy
koncert, na który serdecznie zapraszam sympatyków
dobrej muzy, gwarantując
każdemu wolny wstęp. Przygotowując się do świętowania tego jubileuszu zdałem
sobie w pewnym momencie
sprawę, że przez te 40 lat bycia na scenie byłem wierny
wezwaniu, które zostawiła
mi moja mama. Powtarzała:
„Synku, graj zawsze od serca,
najpiękniej jak potrafisz, nigdy
nie graj byle jak!” 23 maja to
także dzień moich urodzin,
ponadto w tym dniu ukaże się
moja nowa płyta. Zapraszam
więc do klubu Liverpool we
Wrocławiu na jubileuszowy
koncert dla moich przyjaciół
i znajomych! Pozdrawiam
z całego serca wszystkich
mieszkańców Dzierżoniowa
i do zobaczenia na ławeczce
w rynku.
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1 mln zł do dyspozycji mieszkańców

DBO 2017 – już niedługo głosujemy!

D

o Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 wpłynęło 25 wniosków.
Część z nich nie spełniła wymogów formalnych, dwie dotyczyły podobnej propozycji,
więc zostały scalone. Poniżej prezentujemy propozycje, na które można zagłosować.
To od nas, mieszkańców, zależy, co się zmieni w naszym mieście w ramach miliona
przeznaczonego na ten cel.
Zadania zgłaszane były w styczniu i w lutym. Każde poparte przynajmniej 30 podpisami mieszkańców. Głosować będziemy
od 22 maja do 2 czerwca. Każdy z mieszkańców oddać będzie mógł tylko 1 głos (identyfikacja na podst. nr PESEL i imienia ojca).

Opis projektów
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego
1

2

3

4

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Młodych.
Celem realizacji zadania
jest stworzenie miejsca do
zabaw, ćwiczeń fizycznych
jak i nauki zasad współżycia w
grupie.

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1.
Realizacja inwestycji ma
na celu zagospodarowanie
nieużytku znajdującego się
w centrum osiedla Złotego.
Celem społecznym jest integracja międzypokoleniowa, a
także możliwość rekreacji dla
dzieci, młodzieży i seniorów
zamieszkujących okolicę.

Modernizacja boiska do
koszykówki i zbudowanie zestawu drążków, poręczy do
street workoutu przy ul. Gen.
Władysława Andersa.
Celem realizacji zadania
jest stworzenie możliwości
spędzania wolnego czasu
w aktywny sposób.

Remont i modernizacja
terenu: 1. os. Słoneczne - dokończenie budowy chodników; 2. ul. Słowiańska - remont chodników.
Celem realizacji zadania
jest poprawa warunków życia
mieszkańców os. Słonecznego i ul. Słowiańskiej, a także
pozostałym mieszkańcom.

5

6

7

8

Remont chodnika i schodków przy ul. Grota-Roweckiego 18/20/22/24
Celem realizacji zadania
jest ułatwienie poruszania się
w obrębie tej ulicy wszystkim
mieszkańcom.

Budowa
asfaltowego
toru wyścigowego dla aut
zdalnie sterowanych elektrycznych
i
spalinowych
z lokalizacją za Ośrodkiem
sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1.
Celem realizacji zadania
jest możliwość kształcenia
zawodników mistrzostw Polski i Świata jak również organizacja takich mistrzostw
i
wielu
innych
imprez
związanych z tym sportem
w Dzierżoniowie.
Park dla piesków „4 łapy”
na os. Tęczowym.
Celem realizacji zadania
jest stworzenie miejsca zabaw dla psów, a także miejsca
spotkań dla miłośników zwierząt.

Oświetlenie głównych alei
Cmentarza Komunalnego.
Celem realizacji zadania
jest poprawa bezpieczeństwa
i stworzenie możliwości odwiedzenia bliskich w porach
wieczornych.

www.dzierzoniow.pl
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9

Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 3.
Celem realizacji zadania
jest stworzenie miejsca zabaw
dla dzieci w tej części miasta,
gdzie takiego miejsca brak. Z
tej atrakcji będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące
okolicę.

10

Modernizacja placu zabaw na os. makowym przy ul.
Wieniawskiego.
Celem realizacji zadania
jest poprawa jakości życia
mieszkańców i zapewnienie
bezpiecznej zabawy dzieciom.

11

Utworzenie na terenie
OSiR-u pierwszej w Polsce
profesjonalnej siłowni zewnętrznej wyposażonej w
system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną
aplikacją wirtualnego trenera.
Celem realizacji zadania
jest stworzenie dla wszystkich
mieszkańców
możliwości
bezpłatnego, profesjonalnego treningu na świeżym powietrzu. Szerzenie i propagowanie idei zdrowego trybu
życia.

12

13

Wykonanie miejsc parkingowych i przebudowa chodnika na os. Jasnym przy budynku nr 1, wzdłuż budynku
na os. Jasnym 15 - od strony
osiedla oraz dokończenie remontu chodnika pomiędzy
budynkami 2, 4, 16, na odcinku od osiedla w stronę budynku nr 1.
Celem realizacji zadania jest poprawa problemów
komunikacyjnych
dotyczących niewystarczającej ilości miejsc parkingowych na
potrzeby mieszkańców okolicznych budynków, oraz poprawa bezpieczeństwa osób
korzystających z chodników.
Remont chodnika przy budynkach mieszkalnych, os.
Błękitne 12.
Celem realizacji zadania
jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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15

16

17

18

Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku.
Cel realizacji zadania to
zmiana estetyki dzierżoniowskiego rynku na bardziej przyjazny, kolorowy, ciepły. Skłaniający do tego, aby przysiąść
na chwilę i odpocząć w cieniu
roślin.

Zasadzenie 2018 drzew
w Dzierżoniowie w 2018
roku.
Czy Dzierżoniów zyska dodatkowe płuca i będzie jeszcze bardziej zielony? Czystsze
powietrze oraz szeroko rozumiane korzyści ekologiczne
i społeczne to główne cele
realizacji zadania, które dotyczy każdego mieszkańca.
Ławka Cybulskiego – pomnik-rzeźba, lokalizacja naprzeciw I Liceum Ogólnokształcącego lub przy kinie
„Zbyszek”.
Celem realizacji zadania jest popularyzacja osoby
Zbyszka Cybulskiego – absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w 90. rocznicę
urodzin i 50. rocznicę śmierci,
stworzenie kultowego miejsca, lubianego przez mieszkańców, a także promocja
miasta w regionie i kraju.
20 lat turnieju B-Ball Jam
– historia dzierżoniowskiej
koszykówki ulicznej, organizacja uroczystości w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
lub w kinie „Zbyszek”.
Celem realizacji zadania
jest uczczenie 20 lat organizacji turnieju B-Ball Jam jak i
stworzenie filmu dokumentalnego obrazującego wydarzenie.
Stacjonarne boisko rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych.
Celem realizacji zadania
jest poprawa infrastruktury
sportowej Dzierżoniowa, poprawa warunków szkoleniowo-treningowych dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także warunków rozgrywania zawodów
oraz festynów sportowo-rekreacyjnych i wzrost poziomu
kultury fizycznej i rekreacji
wśród dzieci.

12

Procedura głosowania w DBO 2017

Wybór projektów
Jak głosować - zasady:
Wyboru zadań zgłoszonych do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje się spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji.
Głosowanie będzie trwało

od 22 maja (godz. 00:01)
do 2 czerwca 2017 roku
(godz. 23:59).
Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy ukończyli 18 lat i są zameldowani w Dzierżoniowie.
Każdy uprawniony mieszkaniec Dzierżoniowa

może zagłosować tylko jeden raz.

Głosowanie przeprowadza się poprzez:
1.

2.

oddanie głosu na elektronicznej platformie dostępnej
pod
adresem
www.dzierzoniow.pl,
lub
osobiście poprzez przyniesienie karty do głosowania
do jednego z wyznaczonych punktów na terenie
miasta i podanie imienia ojca (dane niezbędne do zagłosowania poprzez aplikację). Głos wprowadzą do aplikacji
wyznaczeni do tego pracownicy Urzędu Miasta.

Lista punktów do głosowania:
- Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie, Rynek 1,
- punkty mobilne (godz. 10.00 – 18.00):
22 maja 2017 - dzierżoniowski Rynek,
24 maja 2017 – Aleja Bajkowych Gwiazd,
2 czerwca 2017 – dzierżoniowski Rynek.
W punktach do głosowania można otrzymać karty do głosowania oraz uzyskać dostęp do list z wykazami propozycji zadań zgłoszonych do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego poddanych pod głosowanie.
Kartę
do
głosowania
będzie
można
pobrać
od 15 maja 2017 r.:
- ze strony www.dzierzoniow.pl;
- w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1;
- w mobilnych punktach do głosowania.

Najłatwiej jest zagłosować elektronicznie
- przez internet.
Głosując przez internet
nie muszą Państwo drukować karty,
ani udawać się do punktu głosowania.

O wyborze wniosków do realizacji decydują mieszkańcy w drodze bezpośredniego głosowania.
Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu
liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty.
Na podstawie końcowych wyników do głosowania stworzony zostanie ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą
liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Dzierżoniowski Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że do realizacji wybrane zostaną
projekty realizowane o wartości maksymalnej nie przekraczającej 300 000 zł.
Wszystkie głosy są weryfikowane na podstawie bazy osób
zameldowanych w mieście Dzierżoniów.
Informacja o wynikach głosowania podana zostanie do
publicznej wiadomości do 20 czerwca 2017 r. na stronie
internetowej www.dzierzoniow.pl w zakładce poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Wybrane zadania publiczne będą realizowane w roku budżetowym 2018.

www.dzierzoniow.pl
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KARTA DO GŁOSOWANIA
Dzierżoniowski Budżet Obywatelski
Lp.

Tytuł zadania

Twój głos

1

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Młodych.

2

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota przystań” na os. Złotym przy
budynku nr 1.

3

Modernizacja boiska do koszykówki i zbudowanie zestawu drążków, poręczy do
street workoutu przy ul. Gen. Władysława Andersa.

4

Remont i modernizacja terenu: 1. os. Słoneczne - dokończenie budowy chodników;
2. ul. Słowiańska - remont chodników.

5

Remont chodnika i schodków przy ul. Grota-Roweckiego 18/20/22/24

6

Budowa asfaltowego toru wyścigowego dla aut zdalnie sterowanych elektrycznych
i spalinowych z lokalizacją za Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1.

7

Park dla piesków „4 łapy” na os. Tęczowym.

8

Oświetlenie głównych alei Cmentarza Komunalnego.

9

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3.

10

Modernizacja placu zabaw na os. makowym przy ul. Wieniawskiego.

11

Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni
zewnętrznej wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian
obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera.

12

Wykonanie miejsc parkingowych i przebudowa chodnika na os. Jasnym przy
budynku nr 1, wzdłuż budynku na os. Jasnym 15 - od strony osiedla oraz
dokończenie remontu chodnika pomiędzy budynkami 2, 4, 16, na odcinku od
osiedla w stronę budynku nr 1.

13

Remont chodnika przy budynkach mieszkalnych, os. Błękitne 12.

14

Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku.

15

Zasadzenie 2018 drzew w Dzierżoniowie w 2018 roku.

16

Ławka Cybulskiego – pomnik-rzeźba, lokalizacja
Ogólnokształcącego lub przy kinie „Zbyszek”.

17

20 lat turnieju B-Ball Jam – historia dzierżoniowskiej koszykówki ulicznej,
organizacja uroczystości w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury lub w kinie
„Zbyszek”.

18

Stacjonarne boisko rekreacyjno-sportowe dla najmłodszych.

naprzeciw

I

Liceum

1. Głosować można tylko na jeden projekt.
2. O kolejności zadań na karcie zadecydowała data wpływu formularza zgłoszenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195.) w zakresie projektu „Dzierżoniowski Budżet Obywatelski”. Administratorem danych jest Burmistrz
Dzierżoniowa, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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VII Powiatowy Dzień Dawcy

Aleja Bajkowych Gwiazd

Ratuj życie – żyj bezpiecznie Kto zasłuży na gwiazdę?
Zostań dawcą i przyłącz się do walki z nowotworami krwi. Możesz
to zrobić już 1 czerwca.
Dawcą szpiku lub komórek macierzystych może
zostać ogólnie zdrowy
człowiek pomiędzy 18
a 55 rokiem życia, który
waży minimum 50 kg i nie
ma dużej nadwagi. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu z jamy ustnej.
Należy mieć ze sobą dokument z numer PESEL.

Miejsca rejestracji potencjalnych dawców:
1. Zespół Szkół nr 3
(Ekonomik), ul. Słowiańska
6, Dzierżoniów.
2. Rynek, Dzierżoniów.
3. Aleja Bajkowych Gwiazd,
os. Różane, Dzierżoniów.
W czasie trwania akcji
będzie można również oddać
krew w ramach honorowego krwiodawstwa w Zespole
Szkół nr 3 w Dzierżoniowie.

Pomoc społeczna

1

dzierżoniowskiej Alei Bajkowych Gwiazd
zamieszkali już Elsa z Krainy Lodu,
Miś Uszatek, Minionki i Reksio. Pora wybrać
dwóch kolejnych bohaterów, których gwiazdy
zostaną odsłonięte podczas festynu rodzinnego
2 września. Głosowanie potrwa do 26 maja.
Karty, na których mogą zagłosować dzieci i ich rodzice,
trafiły 15 maja do dzierżoniowskich przedszkoli i klas
I-III szkół podstawowych.
Karty do głosowania tylko dla
dorosłych zostały rozdysponowane wśród podopiecznych Dziennego Domu Senior-Wigor, Środowiskowego
Domu Samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ale swój głos mogą oddać także inni mieszkańcy
miasta. Wszyscy, którzy mają
na to ochotę, mogą wyciąć
poniższą kartę do głosowania i dostarczyć ją wypełnioną do Urzędu Miasta
(do Biura Obsługi Klienta,
stanowisko A - informacja
lub do Referatu Komunikacji
Społecznej i Promocji).
Głosowanie potrwa
do 26 maja.



Rok z programem 500+

W

980 dzierżoniowskich rodzin otrzymało
przez rok 15.704.435 zł z programu 500+.
Najwyższa miesięczna kwota wypłacanego
świadczenia w naszym mieście wyniosła 3.500 zł.
1 kwietnia 2017 r. minął rok
od wprowadzenia programu
Rodzina 500+. Dzięki programowi wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie
na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat.
W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium
dochodowego w wysokości
800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku
rodzin z niepełnosprawnymi
dziećmi) świadczenie przysługuje również na pierwsze
dziecko.
Aby
otrzymać
500+
wystarczy złożyć wniosek
– przez internet lub w Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w Dzierżoniowie. Można
to zrobić także za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Liczy się data stempla pocztowego. Świadczenia przekazywane są bezpośrednio
na konto wskazane przez
rodzica. 500+ wypłacane
jest od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Co ważne, do programu
można dołączyć w dowolnym momencie.

Formularze
wniosków
oraz innych dokumentów
niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia
wychowawczego są dostępne w siedzibie dzierżoniowskiego OPS-u i w internecie.
Wniosek można również
złożyć
on-line
poprzez
4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli
przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Emp@
tia oraz ePUAP elektroniczną
platformę usług administracji
publicznej.
Świadczenie
wychowawcze przyznawane jest
do 30 września 2017 r.
Nowe wnioski o kontynuację
wypłaty świadczeń będzie
można składać od 1 sierpnia
2017 r.
www.dzierzoniow.pl
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Imprezy plenerowe

Dwa w jednym, czyli kultura + gospodarka

W

tym roku nietypowo obchodzić będziemy
święto naszego miasta – wspólnie
z 23. Dzierżoniowskimi Prezentacjami. Podkreśli
to szczególny, jubileuszowy charakter obchodów
40. Dni Dzierżoniowa. Do wygrania jest skoda, a czas
umilać będą uczestnikom koncerty gwiazd, takich
jak Sound’n’Grace, Mesajah, Poparzeni Kawą trzy
czy Kombii. Zapraszamy w ostatni majowy weekend
27 i 28 maja na teren dzierżoniowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Dla przedsiębiorców prezentacje gospodarcze to wyjątkowa szansa, by pokazać
się klientom, którzy przyjdą
poznać ofertę gospodarczą
regionu. Stoiska zarezerwowało ponad 40 wystawców.
Dynamika na scenie
Prezentacjom towarzyszyć
będzie bogata oferta kulturalna i konkurs na Smoka Biznesu. Na scenie pojawi się w sobotę Sound’n’Grace. Grupa ta
nie jest klasycznym chórem
gospel, zarówno pod względem repertuaru, jak i wizerunku scenicznego – koncertuje nie tylko w świątyniach,

ale i w klubach jazzowych,
rockowych, w centrach artystycznych oraz na scenach
prestiżowych teatrów. Występy Sound’n’Grace są pełne
emocji, wspólnego śpiewu,
tańca i pozytywnej energii.
Nie zabraknie jej także na występie Mesayah, czyli Manuela Rengifo Diaz (hit: „Każdego dnia”), jednego z twórców
polskiej sceny reggae, sięgającego chętnie po dancehall i
hip-hop.
Niedzielny program tradycyjnie rozpoczną prezentacje naszych najmłodszych
artystów z przedszkoli, szkół

Dzierżoniowskie Prezencje
zawsze przyciągają tłumy
odwiedzających

i DOK-u. Potem czekają nas
atrakcje sportowe - FamilyFIT
by Nat - pokazowy trening
ogólnorozwojowy, który poprowadzi Natalia Twardowska.
Przed emocjami związanymi z wieczornym losowaniem
nagród czeka nas jeszcze
koncert zespołu Poparzeni
Kawą Trzy. Wojciech Jagielski, Jacek Kret, Roman Osica,
Krzysztof Zasada, Krzysztof
Tomaszewski, Marian Hilla,
Mariusz Gierszewski i Rafał
Bryndal zaproponują nam
energetyczną mieszankę ska,
rocka, punku i swingu. Warto
usłyszeć utwory „Byłaś dla

mnie wszystkim” czy „Okrutna, zła i podła” na żywo.
Emocje loterii
Po tym występie dowiemy się, które numery losów
okazały się zwycięskie i kto
zostanie szczęśliwym posiadaczem skody i 4 rowerów
turystycznych.
Losowanie
odbędzie się na scenie w
obecności publiczności. Jak
wziąć udział w loterii? Czytaj
w informacji poniżej.
Zwieńczeniem wieczoru
28 maja będzie koncert grupy
Kombii, czyli kultowego duetu Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk na scenie występującego razem już 40 lat.

Nagrody w loterii

Bezpłatny dojazd na OSiR

Wygraj skodę citigo

Wsiądź do ciuchci

W

ystarczy kupić bon za 5 zł i wrzucić jego
jedną część do urny któregoś z wystawców
na Dzierżoniowskich Prezentacjach, by mieć szansę
na wygranie samochodu osobowego 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 byłoby
z tego nie skorzystać...

N

a sobotnie i niedzielne święto miasta
i prezentacje gospodarcze dotrzemy
m.in. korzystając z bezpłatnej kolejki. Specjalny
pojazd będzie kursował po Dzierżoniowie
od południa do godziny 18.00.
Kolejka będzie jeździła
pomiędzy ośrodkiem sportu
a dzierżoniowskimi osiedlami. Wsiąść do wagoników
będziemy mogli na przystankach: ul. Kopernika (SP9),
ul. Batalionów Chłopskich
(Młyn) ul. Józefa Piłsudskie-

go, os. Jasne, ul. Sikorskiego
I, ul. Sikorskiego II, ul. Korczaka, ul. Złota, ul. Świdnicka
(Sąd) ul. Kościuszki ul. Kolejowa (Dworzec). Szczegółowy
rozkład jazdy wywieszony
będzie na przystankach autobusowych.
Sprawdź rozkład jazdy na
www.dzierzoniow.pl



Ta skoda może być Twoja ... kup los - wrzuć go do urny
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