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Pomoc społeczna

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych

T

o miejsce, w którym można się ogrzać, skorzystać
z pomieszczenia kuchennego, łazienki wyposażonej
w środki czystości i otrzymać kompleksową informację
o dostępnych formach pomocy.
Ogrzewalnia znajduje się
przy ul. Nowowiejskiej 91.
Placówka jest przez cały czas
nadzorowana,
obowiązuje
w niej zakaz używania środków odurzających oraz zakłócania ciszy. Przy temperaturach dziennych poniżej
dziesięciu stopni ogrzewalnia czynna jest przez całą

dobę. W przypadku wyższych temperatur można
z niej korzystać od godziny
18.00 do godziny 8.00.
- Jej utworzenie jest
również szansą na częstszy kontakt bezdomnych
z osobami zajmującymi się
udzielaniem pomocy i być
może w niektórych przypad-

Kampania informacyjna

Od tej zimy bezdomni mają bezpieczne
miejsce, w którym przetrzymać niepogodę
kach pozwoli to na powrót
do normalnego funkcjonowania – mówi dyrektor

dzierżoniowskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Aneta
Grzelka.

Uhonorowany mieszkaniec

Zostaw swój 1% w Dzierżoniowie Ireneusz Placety odznaczony
Wykaz dzierżoniowskich organizacji uprawnionych do
otrzymania 1% podatku w 2017 r.:
STOWARZYSZENIE BEZPIECZNA GMINA – BEZPIECZNY POWIAT,
KRS: 0000054469
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „AZYL”,
KRS 0000062210
„NA PAWŁOWYM WZGÓRZU” STOWARZYSZENIE KLUBU
ABSTYNENTA, KRS: 0000084416
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
KRS 0000099206
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000103666
STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I RODZINA”, KRS 0000157403
TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA
KRS 0000179638
STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JERZEGO
W DZIERŻONIOWIE, KRS 0000195739
STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI
KRS 0000202053
FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU
KRS 0000202225
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
KRS 0000217528
STOWARZYSZENIE „POMÓŻMY REALIZOWAĆ MARZENIA”
KRS 0000244620
FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
KRS: 0000274402
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERŻONIOWSKIEGO
EKONOMIKA, KRS 0000274502
FUNDACJA „SALUS PRO FAMILIA”, KRS 0000311436
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W DZIERŻONIOWIE, KRS 000035640

W

ieloletni dyrektor Aresztu Śledczego odebrał
30 stycznia podczas Sesji Rady Miejskiej Medal
za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Kapituła
postanowiła
przyznać medal po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Burmistrza Dzierżoniowa,
złożonym w uznaniu działań
na rzecz współpracy aresztu
z samorządem lokalnym.
Ireneusz
Placety
rozpoczął pracę w Areszcie
Śledczym w Dzierżoniowie
w roku 1987 r. W 1997 r.
wszedł w skład ścisłego kierownictwa aresztu. Jako kierownik działu ochrony podjął
szereg działań unowocześniających i usprawniających
funkcjonowanie
jednostki.
W 2012 r. Ireneusz Placety
został zastępcą dyrektora,
a w marcu 2013 r. dyrektorem
aresztu śledczego.
Od wielu lat grupy skazanych pracują społecznie
na rzecz miasta, urzędu
i instytucji użyteczności publicznej przy pracach porządkowych. W ramach akcji
ekologicznych likwidują dzikie wysypiska śmieci, porząd-

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

Ireneusz Placety
kują parki i tereny zielone.
Nie bez znaczenia jest również stała gotowość jednostki do niesienia pomocy.
Praca społeczna skazanych
przynosi wymierne korzyści.
Przyjmując tylko minimalną
stawkę za przepracowane
godziny, ich praca w 2016 r.
daje kwotę prawie miliona
złotych.
Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe

Zapomnijmy o takim widoku

N

ie będzie to trudne, ponieważ niebawem
ta cześć miasta bardzo się zmieni. Dzierżoniów
zdobył właśnie 12 milionów na budowę
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
Przygotowany przez urząd wniosek został oceniony
najwyżej, wysokość uzyskanego dofinansowania
jest również najwyższa w całym województwie.

- Budowa centrum przesiadkowego jest, o czym często mówiłem, jednym z moich
najważniejszych priorytetów.
Teraz
staje
się
faktem.
To niezwykle ważna inwestycja. Komfort mieszkańców
całej ziemi dzierżoniowskiej
to korzyść podstawowa. Nie
będziemy się też już musieli wstydzić tego miejsca,
bo dworzec i jego otoczenie staną się niedługo jedną
z wizytówek Dzierżoniowa
– mówi burmistrz Dariusz
Kucharski.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę
o wyborze projektów, które zostaną dofinansowane
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach tak zwanej
niskiej emisji.
- Gratuluję wszystkim pracującym przy tym projekcie.
Mamy najwyższe dofinansowanie w województwie,
najlepiej oceniony wniosek
i jako jedyny samorząd otrzymamy taką kwotę, o jaką się
staraliśmy. Przed nami ko-
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Wyremontowany dworzec będzie nawiązywał
do wyglądu budynku z czasów jego powstania
lejne wyzwanie, tj. możliwie
najbardziej sprawna realizacja
tej inwestycji. Nie ukrywam,
że będzie to walka z czasem
– dodaje burmistrz.
Wszystkie szczegóły dotyczące terminów wykonania
tego zadania i związanych
z nim czasowych zmian
w organizacji ruchu poznamy
po rozstrzygnięciu przetargu.

Z nowego dworca i otoczenia zintegrowanego centrum
przesiadkowego
będziemy
mogli korzystać już na przełomie 2018 i 2019 roku.
Całkowita wartość budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego wynosi
19 mln 200 tys. 924 zł.
Wysokość
dofinansowania
to 12 mln 073 tys. 748 zł.
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Pieniądze zdobyte przez Dzierżoniów

Na co te miliony i kiedy będą następne?

P

onad 22 miliony złotych zdobył Dzierżoniów
od 2016 roku. Umożliwia to realizację
inwestycji i projektów oświatowych
o wartości ponad 31 milionów.

Największa część zdobytych pieniędzy umożliwia
finansowanie inwestycji drogowych. Dzierżoniów ponownie sięgnął też po duże
pieniądze na projekty związane z oświatą, z których
skorzystają najmłodsi mieszkańcy. Największe ze zdoŚrodki zewnętrzne
od 2016 roku:

bytych do tej pory środków
miasto zdobyło na budowę
centrum
przesiadkowego.
Oprócz pieniędzy zdobywanych przez urząd środki z
zewnątrz spływają także do
Dzierżoniowa dzięki działalności Stowarzyszenia Ziemia
Dzierżoniowska.

zdobyte

przez

Dzierżoniów

Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta,
wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą
wojewódzką 382 i drogą powiatową- 3 500 000 zł
dofinansowania (7 508 051 zł – wartość inwestycji);
Przebudowa ulicy Staszica i ulic przyległych – 3 053 846 zł
dofinansowania (5 107 692 zł – wartość inwestycji);
Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość 1 387 045 zł
dofinansowania dla Dzierżoniowa (1 631 818 zł – wartość
projektu dla Dzierżoniowa) (to projekt partnerski, którego liderem
jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które opracowało
wniosek przy współpracy z urzędem miasta w Dzierżoniowie);
Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ronda
do ul. Wierzbowej – 745 000 zł dofinansowania (1 490 000 zł
– wartość inwestycji);

Zobacz, co Dzierżoniów zyskuje
dzięki umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich
i Kopernika – 745 000 zł dofinansowania (1 490 000 zł
– wartość inwestycji);
Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od mostu do torów
– 400 390 zł dofinansowania (800 781 zł – wartość inwestycji);
Teren rekreacyjny przy Alei Bajkowych Gwiazd (II etap)
– 261 700 zł dofinansowania (819 330 zł – wartość inwestycji);
Razem 20 lat (projekt miękki dotyczący współpracy
Dzierżoniowa i Lanškroun) - 65 886 zł dofinansowania,
(73 207 zł – wartość projektu);
Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 9
wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych
– 70 000 zł dofinansowania (156 787 zł – wartość inwestycji);
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego
- 12 mln 073 tys. 748 zł. dofinasowania (19 mln 200 tys. 924 zł
- wartość inwestycji).

Gospodarka

Gazele Biznesu dla dzierżoniowskich firm

G

azela to firma małej lub średniej wielkości,
która dzięki niezwykle dynamicznemu
rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród
nawet znacznie większych konkurentów.
Autorem opracowywanego od kilkunastu lat
rankingu jest wywiadownia gospodarcza
Coface Poland, weryfikująca dane
finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

W każdej edycji bezpłatnego rankingu badane są wyniki
firmy za pełne trzy poprzedzające lata. O miejscu firmy
na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach
przyrost obrotów, osiągnięty
w ciągu trzech badanych lat.
- Gratuluję laureatom tak
dużego sukcesu. Ranking

firmowany przez Puls Biznesu to świetna promocja
dla poszczególnych firm,
ale
również
dla
miast,
w których prowadzą one
swoją działalność. Za to tegorocznym laureatom bardzo dziękuję – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.

Kryteria rankingu Gazele Biznesu 2016:
rozpoczęcie działalność przed rokiem 2013 i prowadzenie
jej nieprzerwanie do dziś;
w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży muszą się
mieścić w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych;

Tegoroczni dzierżoniowscy laureaci Gazeli Biznesu:
Przedsiębiorstwo Budowlane Miazga (8/111)
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Remetex
(116/1072)
FAGO (208/1827)
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy Vetos-Farma (240/2168 – firma prowadzi działalność w Bielawie
i rozpoczyna prowadzenie działalności w Dzierżoniowie)
PCE Polska (275/2520)
Domino (284/2584)
Pentair Poland (317/2931)
Wodociągi i Kanalizacja (378/3656)
Przedsiębiorstwo Komunalne (410/3948)
Spółdzielnia Inwalidów Elektromet (432/4163)
(miejsce w województwie dolnośląskim/miejsce w kraju)
w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywany
był wzrost przychodów ze sprzedaży;
w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowano straty;
umożliwienie analizy swoich wyników finansowych
przynajmniej z trzech badanych lat.
www.dzierzoniow.pl
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Nowe oblicze miasta

Dzierżoniów nastraja pozytywnie

N

owe logo i system identyfikacji wizualnej
ma od połowy marca nasze miasto.
Wyróżnia je lekkość, optymizm i uniwersalność.
Modernizacja wizerunku to znak zmian
zachodzących w Dzierżoniowie.

Nowe logo miasta opiera się na napisie, w którym litera „D” stylizowana
jest na uśmiechniętą twarz.
Dopełnieniem tego znaku
graficznego jest slogan miasta - „Dzierżoniów nastraja
pozytywnie”.
Wykorzystana
kolorystyka, symbolika i dobór kroju pisma nawiązują
do
znaczenia
sloganu
–
związku
z
tradycją
produkcji radioodbiorników,
oraz pozytywną energią, towarzyszącą rozwojowi miasta.
Zmiany,
które
przez
ostatnie dwa lata udało się
wprowadzić i zrealizować
w Dzierżoniowie, zaczynają
być odczuwalne dla mieszkańców. Teraz naszedł czas,

aby do wszystkich pozostałych działań dołożyć również
te związane z wizerunkiem
marketingowym i promocyjnym miasta. Prężnie rozwijający się Dzierżoniów potrzebuje nowej identyfikacji
wizualnej. Nowe logo i hasło
obrazują cel, w którym władze miasta chcą dziś podążać. Slogan nie może być
jedynie pustym zdaniem,
ale ma faktycznie odzwierciedlać odczucia mieszkańców
i
osób
odwiedzających
Dzierżoniów.
Symbolika znaku jest uniwersalna, z jednej strony podkreśla nowoczesność i dynamikę, nie zapominając jednak
o historii miasta.
Nowe logo pojawi się

Rozpoczyna się kampania
promująca nowe logo Dzierżoniowa
w komunikacji marketingowej oraz identyfikacji wizualnej miasta w połowie marca.
Następnie będzie stopniowo
wprowadzane w materiałach
drukowanych oraz na wszystkich wykorzystywanych do tej
pory nośnikach. Sukcesywnie
będzie również wymieniane
oznakowanie w przestrzeni
miejskiej. Stare logo będzie
można jeszcze zobaczyć

w niektórych materiałach
do wyczerpania zapasów.
Wprowadzeniu nowego logo
towarzyszyć będzie również
kampania outdoorowa oraz
szereg działań mających
na
celu
zaangażowanie
mieszkańców we wspólne tworzenie i poszukiwanie
w
Dzierżoniowie
miejsc
i wydarzeń, które nastrajają
pozytywnie.

Apel

Ocalmy wspomnienia o „Diorze”

M

asz zdjęcia, publikacje lub inne pamiątki
po Zakładach Radiowych „Diora”?
Podziel się nimi. Sfotografowane, zeskanowane
i odpowiednio opracowane cyfrowo materiały
będą dostępne dla przyszłych pokoleń
jako dokumenty życia społecznego.
W tym roku miasto rozpoczęło realizację projektu „Diora”. W związku z tym
Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna chce zgromadzić i
udokumentować wszystko to,
co po tych zakładach zostało.
Materiały zostaną zwrócone
ich właścicielom po digitali-

zacji. Można je również przekazać bibliotece nieodpłatnie.
„Diora” jest wyjątkowym
elementem
charakteryzującym miasto. To wspólne
wspomnienie mieszkańców,
którzy ją tworzyli. Dzięki
Państwa pomocy możemy te wspomnienia ocalić.

Najbliższe działania w ramach projektu „Diora”:
Diorowska trasa
Wiosną tego roku na dzierżoniowskim rynku stanie
pierwszy mosiężny radioodbiornik. Następne pojawią się
nieco później w innych miejscach w mieście tworząc trasę
diorowską, którą będą mogli podążać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Dzierżoniów. Będzie to jedna
z dodatkowych atrakcji niespotykana nigdzie indziej.
Wystawa w rynku
Już w maju wszyscy mieszkańcy i nie tylko będą mieli
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Warto, by młodsze pokolenia
znały historię miasta
związaną z „Diorą”. Trwa
dokumentowanie losów
legendy polskiej radiofonii
Materiały dotyczące ZR „Diora” przyjmują Czytelnia (Rynek

2) i Biblioteka Naukowa (Filia,
ul. Sikorskiego 2).

okazję podziwiać wystawę plenerową, której tematyką
będzie historia „Diory”. Nie będzie to zwykła wystawa.
Muzeum Miejskie Dzierżoniowa przygotowuje coś naprawdę wyjątkowego.
Witamy w Dzierżoniowie
W przygotowaniu jest również witacz, który ma stanąć
przy wjeździe do miasta od strony Wrocławia. Swoim
wyglądem nawiązywał będzie do radioodbiorników
projektowanych w Diorze. Docelowo witacze staną także
przy pozostałych wjazdach do miasta.
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Zmiany w oświacie

Nowa rzeczywistość dzierżoniowskich szkół

D

zierżoniów przygotował propozycję zmiany w sieci
szkół i przed podjęciem decyzji przeprowadził
konsultacje ze środowiskiem oświatowym
oraz rodzicami. Decyzja o nowej sieci szkół jest
konsekwencją likwidacji gimnazjów.
Miastu zależy, aby to wyjątkowo trudne i wymagające bardzo szybkich zmian
zadanie zostało przeprowadzone z myślą nie o jednym czy dwóch, ale najbliższych kilkunastu latach.
Prace nad zmianami rozpoczęto zaraz po otrzymaniu
szczegółowej informacji o
likwidacji gimnazjów. Powołany przez burmistrza
zespół opracował najlepszą z możliwych propozycję, uwzględniającą czynniki
demograficzne, koszty reformy, równomierne rozłożenie szkół na mapie miasta
i stan budynków oświatowych i koszty ich utrzymania.
Szczególną uwagę poświę-

cono kwestii etatów nauczycieli i takiego przeprowadzenia rządowej reformy,
która nie wpłynie negatywnie
na wysoką jakość nauczania
w dzierżoniowskich szkołach.
Propozycję nowej sieci szkół
skonsultowano z dyrektorami
szkół, którzy po jej akceptacji
przekazują informacje nauczycielom i rodzicom. W tym
procesie uczestniczyli także
przedstawiciele
związków
zawodowych
nauczycieli.
Od września w Dzierżoniowie będą funkcjonowały
cztery ośmioletnie szkoły podstawowe, ale dwie
z nich zmienią swoje siedziby.
W dzisiejszym Zespole Gimnazjów nr 3 będzie działała

Sprawdź, do których dzierżoniowskich
szkół pójdą pierwszoklasiści

szkoła podstawowa, do której przejdzie Szkoła Podstawowa nr 6. W budynku powstanie w tym roku stołówka
szkolna i świetlica, a dla najmłodszych uczniów zostanie wydzielona cześć placówki z osobnym wejściem
i dostosowaną infrastrukturą. Ma to zapewnić komfort
uczniom najmłodszych klas.
Szkoła Podstawowa nr 3
zostanie przeniesiona do
wygaszanego
Gimnazjum
nr 1. Również w tym bu-

dynku powstanie stołówka i świetlica szkolna. Miasto przygotuje także zmiany
w infrastrukturze, dzięki której szkoła będzie bardziej
przyjazna dla najmłodszych.
Szkoły Podstawowe nr 5
i 9 będą kształcić uczniów
w systemie ośmioletnim.
Uchwałę o dostosowaniu
sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego dzierżoniowscy radni podjęli 27 lutego.

Granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych Dzierżoniów
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
Szkoła Podstawowa nr 1
(obecny Zespół Gimnazjów nr 3, do którego przejdą
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6)
Armii Krajowej, Bielawska, Bohaterów Getta, Budowlana,
Chabrowa, Cicha, Zbyszka Cybulskiego, Ignacego
Daszyńskiego, Garncarska, Groszkowa, Harcerska,
Jesienna, Janusza Korczaka, Kamienna, Klasztorna,
Księdza Dzierżonia, Kwarcowa, Kwiatowa, Letnia,
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stefana Okrzei, Osiedle
Jasne, Osiedle Różane, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa,
Piastowska, Piwna, Poprzeczna, Przedmieście,
Przedwiośnie, Przesmyk, Radiowców, Relaksowa,
Rolna, Rumiankowa, Rynek, Rzeźnicza, Słonecznikowa,
Spokojna, Storczykowa, Strzelnicza, Szarych Szeregów,
Szpitalna, Targowa, Tulipanowa, Tylna, Wiosenna,
Władysława Sikorskiego, Wodna, Wrocławska, Zacisze,
Zimowa.
Szkoła Podstawowa nr 3
11 Listopada, Adama Mickiewicza, Brzozowa,
Brzegowa nr nieparzyste do 81 i nr parzyste do 34,
Ciasna, Ciepłownicza, Diorowska, gen. Stefana
Grota - Roweckiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza
Kościuszki, Lipowa, Marszałkowska, Miernicza,
Mostowa, Nowogrodzka, Nowowiejska nr nieparzyste
do 63 i nr parzyste do 62, Osiedle Kolorowe, Pieszycka,
Plac Konstytucji 3 Maja, Pocztowa, Strefowa, Szkolna,
Świdnicka od nr 18, Zachodnia, Złota do nr 3.

Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi
Akacjowa, Brzegowa nr nieparzyste od 83 i nr parzyste
od nr 54, Brzoskwiniowa, Bukowa, Bursztynowa, Cisowa,
Cyprysowa, Czereśniowa, Dębowa, Głogowa, Grabowa,
Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lawendowa,
Leszczynowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nowowiejska
nr nieparzyste od 67 i nr parzyste od 70, Orzechowa,
Osiedle Błękitne, Osiedle Pogodne, Osiedle Tęczowe,
Osiedle Złote, Rubinowa, Sosnowa, Srebrna, Szafirowa,
Świerkowa, Wiśniowa, Złota od nr 4.
Szkoła Podstawowa nr 9
Adama Asnyka, Andrzeja Struga, Batalionów Chłopskich,
Błonie, Bolesława Prusa, Długa, Dworcowa, Fryderyka
Chopina, Garbarska, gen. Władysława Andersa, Henryka
Sienkiewicza, Henryka Wieniawskiego, Ignacego
Krasickiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kilińskiego,
Karola Szymanowskiego, Kolejowa, Kościelna, Krótka,
Leona Kruczkowskiego, Leopolda Staffa, Ludwika
Zamenhofa, Łąkowa, Mikołaja Kopernika, Miodowa,
Młyńska, Nowa, Osadnicza, Osiedle Andrzeja Struga,
Osiedle Słoneczne, Piękna, Podwalna, Polna,
Południowa, Prochowa, Słowiańska, Słowicza,
Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica,
Stefana Żeromskiego, Strumykowa, Świdnicka do nr 17,
Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Witolda Lutosławskiego,
Wojska Polskiego, Wojciecha Kilara, Ząbkowicka,
Zielona, Zofii Nałkowskiej, Zwycięzców.
www.dzierzoniow.pl
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Wspólne działania samorządów

Nowoczesne pracownie dla szkół ziemi dzierżoniowskiej

T

o efekt pracy Stowarzyszenia Ziemia
Dzierżoniowska. Do placówek oświatowych
prowadzonych przez nasze samorządy trafi sprzęt o
wartości 2 mln 827 tys. zł. Najwięcej, bo aż 1 mln 600
tys. zł, do dzierżoniowskich szkół podstawowych.
- Już pierwsze rozstrzygnięcia konkursów o dofinansowanie dowodzą, że pomysł
na bardzo ścisłą współpracę
samorządów właśnie ramach
ziemi dzierżoniowskiej jest
korzystny dla mieszkańców.
Pamiętajmy, że to dopiero pierwsze rozstrzygnięcia.
Bardzo cieszy mnie również
to, jak dobrze oceniono jakość wniosku o dofinansowanie, przygotowanego przez
pracowników stowarzyszenia
– mówi Dariusz Kucharski,
burmistrz Dzierżoniowa i inicjator powołania Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.
Zdobyte pieniądze to aż
85% kosztów zakupów. Dzię-

ki nim szkoły wzbogacą się o
nowoczesne wyposażenie dla
pracowni
informatycznych
i matematyczno-przyrodniczych. Nowy sprzęt i pomoce
dydaktyczne trafią do Dzierżoniowa, Bielawy, Piławy,
Niemczy, Łagiewnik i jednej
ze szkół prowadzonych przez
powiat.
„Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej
szkół w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych
i informatycznych w sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne”
Stowarzyszenie
Ziemi
Dzierżoniowskiej
zdobyło

VII Powiatowy Dzień Dawcy

Lider projektu - Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska:
Dzierżoniów (12 pracowni)
- 1 mln 360 tys. zł (wkład własny – 240 tys.)
Bielawa (4 pracownie)
- 404 328,05 (wkład własny 71 352,01)
Piława Górna (2 pracownie)
- 248 698,42 (wkład własny - 43 887,96)
Niemcza (1 pracownia)
- 42 500,00 (wkład własny 7 500,00)
Łagiewniki (1 pracownia)
- 150 978,32 (wkład własny 26 643,23)
Powiat Dzierżoniowski (1 pracownia)
- 156 633,23 (wkład własny 27 641,16)
Wartość projektu - 2 827 669,82 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania - 2 403 519,35 zł
także blisko 871.500 zł dofinansowania na rozwój infrastruktury
trzech
szkół
powiatowych – I i II Liceum
Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Bielawie.
Na samym początku Ziemia Dzierżoniowska była

pomysłem na połączenie
sił i wspólne występowanie
o unijne pieniądze. Dziś
w ramach pracy stowarzyszenie jest dodatkowo przestrzenią do rozwiązywania
problemów
wymagających
zaangażowania większej liczby samorządów.

Konsultacje społeczne burmistrza

Ratuj życie – żyj bezpiecznie Różny punkt widzenia
Każdy zdrowy mieszkaniec w wieku od 18 do 55
lat może 1 czerwca bezpłatnie zarejestrować się
w bazie dawców komórek
macierzystych
Fundacji
DKMS Polska.
Rejestracja potencjalnych
dawców polega na wypełnieniu formularza i pobra-

niu wymazu z jamy ustnej. Będzie się odbywać
w Zespole Szkół nr 3 przy
ul. Słowiańskiej 6, w rynku oraz przy Alei Bajkowych
Gwiazd. Tego dnia w Zespole
Szkół nr 3 w Dzierżoniowie
będzie można również oddać
krew.

Akcje społeczne

Kolejny rekord WOŚP-u
211 764,42 zł – tyle
ostatecznie zebrał w tym
roku dzierżoniowski sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach miasta pieniądze
zbierało 200 wolontariuszy.
25. Finał zaczął się od mini-finałów w placówkach oświatowych, a zakończył „Światełkiem do Nieba”. WOŚP grał

w tym roku dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom.
Jak co roku w Dzierżoniowie nie zabrakło wydarzeń
związanych z WOŚP-em. Były
koncerty, wieczór kabaretowy i wydarzenia sportowe.
I oczywiście finałowa impreza
na dzierżoniowskim rynku.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Propozycja
budowy łącznika drogowego
i miejsc parkingowych
była głównym tematem
konsultacji
burmistrza
z mieszkańcami jednego
z najstarszych dzierżoniowskich osiedli. W czasie
spotkania omawiano różne warianty planowanej
w tym roku inwestycji.
Konieczność
wprowadzenia nowych rozwiązań
jest oczywista. Różnice zdań
pojawiły się, kiedy dyskutowano o szczegółowej lokalizacji parkingu, jego kształcie i przebiegu łącznika,
który znacznie usprawniłby
komunikację samochodową.
Wybudowane kilkadziesiąt lat
temu osiedle nie było projektowane z myślą, że dziś niemal każda rodzina ma jeden
lub więcej samochodów.
- Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach i przeka-

zujący swój punkt widzenia
w innej formie są zgodni
co do tego, że o Złote trzeba w końcu zadbać. Myślimy
tak samo, stąd chęć wprowadzenia na osiedlu nowych
rozwiązań. Doskonale rozumiem, że indywidualna ocena propozycji miasta zleży
od tego, w której części osiedla mieszkamy. Moim zadaniem jest uwzględnianie
tych opinii, ale również spojrzenie na sprawę w kontekście całego osiedla oraz
bezpieczeństwa związanego
z możliwie jak najszybszym
dotarciem np. karetki czy
straży pożarnej. Mam świadomość, że nie da się tego
zrealizować w taki sposób,
aby każdy był zadowolony
– mówi burmistrz Dzierżoniowa.
Zebrane 25 stycznia opinie
są obecnie uważnie analizowane.
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Wywiad

Wyciąg z niezliczonych biografii

T

ym właśnie jest historia. Sumą żywotów i działań
ludzi różnych narodowości, wyznań i poglądów.
Przed naszymi oczami przesuwają się jak w kinie
jej bohaterowie. Jaki jest scenariusz ich losu?
Najlepiej usłyszeć go z ust samych zainteresowanych.
Tak właśnie działa historia mówiona – zbiera
subiektywne odczucia, ujawnia to, co na oficjalnych
kartach historii kryje się za suchymi faktami i liczbami.
Ich dokumentowaniem zajmuje się Ruth Geall,
która odwiedziła Dzierżoniów, by ocalić
od zapomnienia losy społeczności Dzierżoniowa
w XX wieku w ustnych przekazach.
Co sprawiło, że na miejsce realizacji projektu dotyczącego historii mówionej
wybrała Pani akurat Dzierżoniów?
Mój ojciec spędził wczesne lata swego dzieciństwa (1926-1938) w mieście
Reichenbach – to powód,
dla którego zainteresowałam
się właśnie Dzierżoniowem.
Ale on opowiadał o nim niewiele. Ja po raz pierwszy
przyjechałam tu w 2015 r.
Zanim wyruszyłam w podróż, zebrałam wszystkie informacje, które udało mi się
znaleźć o moim ojcu. Znalazłam również Biblię, którą
otrzymał jako 13-latek z okazji swojej bar micwy w 1937 r.
Po przyjeździe, kiedy zobaczyłam pięknie odrestaurowaną synagogę, poczułam,
że mnie i moją rodzinę wciąż
łączy silna więź z tym miastem.
Podczas tej wizyty odkryłam powojenną historię
dużej populacji żydowskiej
w Dzierżoniowie. Poczyta-

łam trochę o polskiej historii
- to pozwoliło mi zrozumieć
wydarzenia, które ukształtowały Dolny Śląsk w szczególności i Polskę ogólnie.
To historia, o której wcześniej
nie miałam pojęcia, podobnie jak zapewne wielu wielu
Europejczyków czy Amerykanów. Powojenna historia
Żydów w Dzierżoniowie czyni
miasto wyjątkowym, jednak
historia wszystkich uchodźców czyni ją uniwersalną
i taką, którą każdy powinien
znać i rozumieć.
Jest jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że Dzierżoniów jest miejscem idealnym dla tego projektu
– to skala zainteresowania
Urzędu Miasta, mieszkańców
i uczniów – którzy pomagają zrealizować założony plan.
Jako osoba zajmująca się
historią mówioną profesjonalnie nie mogłabym wymarzyć sobie lepszego miejsca.
Czy pobyt w Dzierżoniowie spełnił Pani oczekiwania? Co z efektów pracy

Autorki projektu dotyczącego socjologicznego badania
pamięci byłych i obecnych mieszkańców Dzierżoniowa
– Ruth Geall (z lewej) i Susanne Hakuba (z prawej)

Projekt historii mówionej Dzierżoniowa

Miasto we wspomnieniach

J

ak zapewnić lepsze zrozumienie różnych grup osób,
które mieszkały w Dzierżoniowie od 1930 do 1960
r. oraz zmian, które miasto przeszło w tym okresie?
Co pamiętają z tamtych lat mieszkańcy Dzierżoniowa?
Tego m.in. dotyczy projekt, który wraz z uczniami
Zespołu Szkół nr 1 realizują Ruth Geall i Susanne
Hakuba, mieszkanki Londynu, które w styczniu
odwiedziły nasze miasto, by zainteresować nas historią
mówioną. - To bardzo ważne, by zbierać wspomnienia,
rozmawiać dziś, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie
na to za późno – przekonuje liderka projektu.

Ruth Geall i Susanne Hakuba wspólnie
z uczniami z „Radiobudy” realizują projekt dotyczący
losów społeczności Dzierżoniowa w XX wieku oparty na
„Oral history”, czyli przekazie ustnym
Historia mówiona jest interdyscyplinarną metodą badawczą, polegającą na nagrywaniu,
archiwizowaniu
oraz interpretowaniu relacji
świadków bądź uczestników
wydarzeń
historycznych.
Badania z kręgu historii mówionej nie skupiają się jedynie na doniosłych wydarze-

niach i znanych ludziach, lecz
w centrum ich zainteresowania znajduje się zwykły
człowiek i jego punkt widzenia. I na tym właśnie chce
się skupić Ruth Geall, która
od kiedy przeszła na emeryturę, pracuje nad projektami
dotyczącymi historii mówionej. W trakcie swej wizy-

uczniów
dzierżoniowskiej
Radiobudy zamierza Pani
wykorzystać na cele projektu?
Kiedy po raz pierwszy
przyjechałam do Dzierżoniowa, nie wiedziałam, czego
oczekiwać, ale pokochałam
to miasto. To był mój pierwszy raz w Polsce i cieszyłam
się dobrym jedzeniem, pięknym rynkiem, budynkami,
przyjaznymi ludźmi, górami
i krajobrazem.
Podczas mojej drugiej wizyty spotkałam burmistrza
i jego zastępcę, nauczycieli, bibliotekarzy, dziennikarzy, uczniów, miłośników
Dzierżoniowa i wielu innych.
Wszyscy byli bardzo przyjaźni, otwarci i zainteresowani projektem. Dzięki temu

nauczyłam się dużo więcej
o mieście i jego historii. Największą przyjemnością była
dla mnie wizyta w domu,
w którym dorastał mój
ojciec. Opisywał mi ten budynek szczegółowo i udało
mi się znaleźć jego sypialnię
i inne pokoje rozmieszczone tak, jak w jego opowieściach. To wspaniałe, że dziś
budynek jest szkołą muzyczną.
Fantastycznie było spotkać
tylu
interesujących
i inteligentnych młodych
ludzi. Uczniowie Radiobudy
opowiedzieli nam o swojej szkole i pokazali ją. Udowodnili, że są zainteresowani historią miasta i z chęcią
pogłębiają swoją wiedzę,
również jeśli chodzi o naukę
www.dzierzoniow.pl
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ty przeprowadziła warsztaty
z uczniami ZS nr 1, udzielając
im wskazówek, w jaki sposób zbierać informacje, robić
wywiady, skłaniać do zwierzeń. Pomagała jej Susanne
Hakuba, fotografka, która
pracowała już przy kilku projektach dotyczących historii
mówionej, odpowiadając za
wystawy czy filmy, w których
prezentowane są świadectwa
świadków historii.
Usłyszeć od świadków
W ramach projektu dotyczącego Dzierżoniowa zaplanowano przeprowadzenie
wywiadów historii mówionej wśród Żydów, którzy żyli
w mieście przed 1939 r.,
Niemców, którzy opuścili miasto w latach 1945-47,
Polaków, którzy przyjechali 1945 r., polskich Żydów,
którzy przybyli tu po 1945
r. oraz Żydów, którzy wyjechali do Izraela, Wielkiej
Brytanii i USA. Część z tych
wywiadów
przeprowadza
dzierżoniowska
młodzież.
Uczniowie Zespołu Szkół
nr 1 w trakcie warsztatów
otrzymali informacje potrzebne do przeprowadzania
rozmów, dowiedzieli się, jak
wydobywać
najcenniejsze
dla nich informacje. Szukają

ich w najbliższym otoczeniu
– wśród rodziny i znajomych,
ale liczą też, że zainteresowane projektem osoby same
będą się do nich zgłaszały.
Wyniki projektu będzie
można oglądać na wystawie,
która powstanie jesienią 2018
r. Będzie ona eksponowana
w co najmniej czterech miastach na świecie, wliczając
oczywiście Dzierżoniów.
By zostało w pamięci
W trakcie wizyty w Dzierżoniowie Ruth Geall i Susanne Hakuba spotkały się
z burmistrzem Dzierżoniowa, zwiedziły miasto, obejrzały synagogę, cmentarz
żydowski i Muzeum Miejskie.
Ich przyjazd stał się okazją
do przybliżenia działań badawczych nad przeszłością
miasta dotyczących społeczności żydowskiej. W Miejsko-Powiatowej
Bibliotece
Publicznej
zorganizowano
wykład z dr Barbarą Pabjan
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
nt.
Żydów
i
Niemców
w polskiej pamięci zbiorowej
po II wojnie światowej
oraz dr Anny Grużlewskiej
nt. społeczności żydowskiej
w Dzierżoniowie.

języka angielskiego. Ich rola
w tym projekcie to przeprowadzenie rozmów ze starszymi ludźmi mieszkającymi
w
Dzierżoniowie,
którzy
przyjechali
do
miasta
w 1945 r. lub później.
Uczniowie już zaczęli pracę,
„ćwicząc” na swoich rodzicach, pytając o ich życie.
Czy ludzie chętnie mówią
o swoich losach? Jak podchodzą do historii mówionej
i czerpania z ich bogactwa
pamięci?
Ludzie różnią się co do
tego, ile z własnej prywatnej
historii chcą i potrafią przekazać innym. Wiele starszych
osób z chęcią dzieli się swoją
historią, bo chce przekazać
ją młodszym pokoleniom.
Czasem jest to pierwszy

moment, kiedy czują, że są
w
stanie
podzielić
się
często bolesnymi wspomnieniami.
Co Panią najbardziej zaskoczyło w trakcie realizacji projektu? Czy różni się
on od tych, w których
uczestniczyła Pani do tej
pory?
Każdy projekt jest inny
i każdy zaskakuje. Ten będzie
największym i najtrudniejszym z dotychczasowych,
ponieważ angażuje ludzi,
którzy żyli na przestrzeni
wielu lat i w różnych uwarunkowaniach historycznych.
Utrudnieniem jest również
fakt, że mówią w przynajmniej
czterech
różnych
językach i żyją w różnych miejscach i kulturach.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Jestem szczęściarą, że udało mi się znaleźć grupę
doświadczonych w historii mówionej osób. Pomogą
zarówno w przeprowadzeniu
rozmów, jak i przygotowaniu
wystawy katalogu. Należą
do nich Susanne Hakuba
- pochodząca z Niemiec
profesjonalna fotografka zajmująca się historią mówioną,
Aneta Błaszczuk – nauczycielka z Radiobudy, która
pomaga przy realizacji projektu i zaangażowała do pomocy uczniów, a także wielu
historyków
specjalizujących się w historii mówionej,
którzy urodzili się w Dzierżoniowie i chcą się zaangażować w projekt. Żyją obecnie
w
różnych
miejscach
na świecie, takich jak Izrael, USA, ale i Polska. Urząd
Miasta wspiera projekt finansowo, wciąż jednak poszukujemy sponsorów, aby go
rozwijać.
Losy ludzi z różnych grup
społecznych
diametralnie
się od siebie różnią. Tym
bardziej, że ogromny wpływ
na nie miały wojenne zawirowania historii. Czy jest
jednak coś, co je łączy?
Dzierżoniów
łączy
te
wszystkie grupy ludzi. Wszyscy
doświadczyli
obrazów, dźwięków, konkretnych miejsc w mieście.
Tu mieli przyjaciół, chodzili do szkoły i doświadczyli
szczęśliwych, jak i trudnych
momentów. Ludzie są wyjątkowi, ich historie i opowieści są unikatowe, ale
w gruncie rzeczy nie różnią

się od siebie aż tak bardzo.
Jedynie uprzedzenia panujące w świecie sprawiają,
że wydajemy się sobie
różni.
Wielu mieszkańców Dzierżoniowa, którzy pamiętają jego początki i byłych
mieszkańców
Reichenbachu, którzy pamiętają jego
koniec, już odeszło. Tak naprawdę to ostatni moment,
by utrwalić prawdziwe historie ich życia z wykorzystaniem dostępnych w XXI
wieku technologii.
Tak, wielu ludzi nie ma
dziś z nami, aby opowiedzieć
swoją historię. Niektórzy zginęli podczas wojny, inni całkiem niedawno. Jednak wielu
z nich zdążyło spisać swoje opowieści lub przekazali
je swojej rodzinie, dzieciom.
Te wspomnienia również
zostaną zebrane.
Wciąż żyje jednak duża
grupa osób, którzy w tej
chwili mają około 80 lat i bardzo chętnie dzielą się swoją historią, nierzadko po raz
pierwszy.
Czy takie opowieści mają
wartość typowo rodzinną
i lokalną, czy też spotkają sie
z szerszym zainteresowaniem?
Te historie z pewnością
najbardziej interesujące będą
dla mieszkańców Dzierżoniowa i dla tych, którzy dawniej
mieszkali w mieście. Jednak
są uniwersalne i mogą powiedzieć nam wiele o doświadczeniach wszystkich uchodźców i ludzi przesiedlonych
na całym świecie.

Ruth Geall nawiązała współpracę z socjologami
z Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Barbarą Pabjan
i dr Pawłem Czajkowskim, którzy zrealizują
w Dzierżoniowie własny projekt dotyczący
pamięci ustnej. Z ich wystąpieniami
mieszkańcy Dzierżoniowa zapoznali się
w bibliotece 16 stycznia
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Wnioski do DBO

Przyszłość miasta to jego mieszkańcy

R

ozwój partycypacji społecznej w Polsce staje się
bardzo popularny. W Dzierżoniowie już po raz
drugi zorganizowano Dzierżoniowski Budżet Obywatelski. Stał się on ważnym elementem bieżącej
działalności władz.
Do tegorocznego DBO
wpłynęło
25
wniosków.
Obecnie projekty są oceniane pod względem zgodności
z regulaminem. W większości
to nowe pomysły, choć jest
też kilka, które pojawiły się
w minionym roku. Najwięcej
dotyczy terenów rekreacyjnych, budowy i remontów
chodników oraz większych
i mniejszych zmian w infrastrukturze
Dzierżoniowa.
W roku 2017 do DBO wprowadzono kilka zmian. Zwiększeniu uległa m.in. kwota
na zadania związane z budową lub remontem infrastruktury miejskiej do 300
tys. zł. Obiekt, który powsta-

nie, ma być bezwzględnie
nieodpłatnie dostępny dla
wszystkich
mieszkańców
od godziny 6.00 do 22.00.
Po weryfikacji wniosków
miasto opublikuje listę zawierającą również szczegółowy opis każdego zadania.
Kolejny, najważniejszy, etap
to głosowanie mieszkańców, które rozpocznie się
22 maja i potrwa do 2 czerwca.
Wnioskodawcy podkreślają przystępność całej procedury. Złożenie wniosku jest
bardzo łatwe, a wynikające
z potrzeb mieszkańców pomysły
pozwalają
szybko
zebrać niezbędne trzydzie-

ści podpisów. W tym roku
czeka nas również zacięta
walka przy promocji projektów przed głosowaniem.
Wnioskodawcy, którzy brali
już udział w pierwszej edycji
DBO, są dużo lepiej przygotowani i wiedzą, jakich kanałów komunikacji używać, aby
to właśnie ich projekt zwy-

ciężył. Ale najpierw musimy
poczekać na wyniki weryfikacji. Wtedy okaże się, ile ze
zgłoszonych wniosków będzie miało możliwość przejścia do ostatniego etapu.
A który z projektów zwycięży
w DBO 2017? O tym zadecydują już mieszkańcy Dzierżoniowa.

Wnioski złożone w ramach
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r.:
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na os. Młodych.
Teren rekreacyjno-sportowy „Złota przystań”
na os. Złotym przy budynku nr 1.
Modernizacja boiska do koszykówki i zbudowanie
zestawu drążków, poręczy do street workoutu
przy ul. gen. Władysława Andersa.
Remont i modernizacja terenu:
1. os. Słoneczne - dokończenie budowy chodników;
2. ul. Słowiańska - remont chodników.
Wykonanie odwodnienia i modernizacja podwórza
przy ul. Grota Roweckiego na wysokości numerów
18, 20, 22 i 24.
Budowa asfaltowego toru wyścigowego dla aut zdalnie
sterowanych elektrycznych i spalinowych z lokalizacją
za Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1.
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw
dla uczniów oraz mieszkańców, ul. Kopernika 7,
teren Szkoły Podstawowej nr 9.
Park dla piesków „4 łapy” na os. Tęczowym.
Oświetlenie głównych alei Cmentarza Komunalnego.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3.
Modernizacja placu zabaw oraz boiska do gry
w koszykówkę na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego.
Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy sali gimnastycznej
Zespołu Gimnazjów nr 3.
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.

Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Złotej.
Przebudowa chodnika wzdłuż budynku
na os. Jasnym 15 - od strony osiedla.
Przebudowa chodnika wzdłuż budynku
nr 32 do nr 37 wraz z przebudową drogi wjazdowej
na os. Różane II i Zespołu Gimnazjów nr 3.
Wykonanie miejsc parkingowych i przebudowa chodnika
na os. Jasnym przy budynku nr 1 oraz dokończenie
remontu chodnika pomiędzy budynkami 2, 4, 16,
na odcinku od osiedla w stronę budynku nr 1.
Remont chodnika przy budynkach mieszkalnych,
os. Błękitne 12.
Aranżacja zieleni fragmentu dzierżoniowskiego rynku.
Zasadzenie 2018 drzew w Dzierżoniowie w 2018 roku.
Ławka Cybulskiego – pomnik-rzeźba, lokalizacja
naprzeciw I Liceum Ogólnokształcącego
lub przy kinie „Zbyszek”.
20 lat turnieju B-Ball Jam – historia dzierżoniowskiej
koszykówki ulicznej, organizacja uroczystości
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury lub w kinie
„Zbyszek”.
Wykonanie infrastruktury drogowej dotyczącej terenu
znajdującego się między ul. Ząbkowicką ul. Miodową
i ul. Poprzeczną.
Dzierżoniowska wypożyczalnia rowerów.
Stacjonarne boiska rekreacyjno-sportowe
dla najmłodszych przy Alei Bajkowych Gwiazd
oraz w sąsiedztwie Przedszkola Publicznego nr 7
na os. Tęczowym lub w innej części osiedla Tęczowego.
www.dzierzoniow.pl
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Dla kogo nowe lokum?

Mieszkaniowa ofensywa Dzierżoniowa

N

owe osiedle domków jednorodzonych i budynek
komunalny, początek budowy kolejnego
TBS-u i prawie dwa miliony złotych na remonty
- to najważniejsze tegoroczne zadania Dzierżoniowa
poprawiające warunki mieszkaniowe. Jaką nazwę
będzie nosiło nowe osiedle i gdzie powstanie?

- Ten rok będzie bardzo
ważny dla dalszego rozwoju Dzierżoniowa. Głównie
z dwóch powodów - lokalnej
gospodarki i właśnie mieszkalnictwa rozwijanego przez
nas i spółdzielnię mieszkaniową. Te działania wprowadzą
nową dynamikę w rynku nieruchomościami. Skorzystają
na tym poszczególni mieszkańcy i całe miasto – mówi
burmistrz
Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski.
Idzie nowe
W
ciągu
najbliższych
dwóch-trzech lat teren pomiędzy
ul.
Wrocławską
i Armii Krajowej zmieni się
w nowe osiedle domków
jednorodzinnych.
Wzdłuż
ul Kamiennej jest 35 działek o wielkości od 870
do 2092 m2. W tym roku
zostaną
one
uzbrojone
energię, wodę i kanalizację.

Przyłącze gazowe zostanie
zainstalowane w ciągu roku
od złożenia wniosku przez
właściciela
działki.
Ulica
Kamienna na całej długości będzie gotowa do końca
2019 roku. Cena za jeden
m2 gruntu wyniesie około
80/90 zł m2 netto. Pierwsze
działki zostaną wystawione do sprzedaży na przełomie lutego i marca. Będzie
je można nabyć w nieograniczonym przetargu.
Postępy prac przy budowie nowych mieszkań komunalnych widać gołym okiem.
Przy ul. Zachodniej powstają 23 mieszkania, budowane
głównie z myślą o komforcie osób starszych. Ostatni
raz klucze do nowych lokali
komunalnych trafiły do rąk
mieszkańców dziesięć lat
temu.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się tak-

Pierwsze przetargi na sprzedaż działek
przy ul. Kamiennej odbyły się w marcu

że oferta Dzierżoniowskiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Złożony przez
spółkę wniosek o dofinansowanie części kosztów budowy jest w trakcie procedury
kwalifikacyjnej. Prace przy
nowym bloku DTBS planuje
rozpocząć w połowie tego
roku i zakończyć w kwietniu 2018 roku. W ten sposób
nowe mieszkania znajdzie
27 rodzin.
Remonty istniejących budynków i mieszkań
Równolegle z budową
nowych lokali Dzierżoniów
inwestuje w remonty budynków i mieszkań będą-

cych własnością naszego samorządu. Tylko w tym roku
na ten cel miasto przeznaczy
1 mln. 200 tys. zł na remonty mieszkań komunalnych
i udział miasta w remontach
przeprowadzanych
przez
wspólnoty
mieszkaniowe
i 450 tys. zł na kompleksowe
remonty budynków komunalnych.
Warto przypomnieć, że
Dzierżoniów w miarę możliwości wspiera także inwestycje realizowane przez
wspólnoty
mieszkaniowe.
W tym roku na nagrody
w konkursie Piękna Fasada
do wygrania będzie łącznie
kwota 150 tys. zł.

Inwestycje zmieniają Dzierżoniów

Obwodnica Dzierżoniowa – koordynacja prac

F

irma, która wybuduje obwodnicę, domyka
już kwestie związane z niezbędną dokumentacją
i prowadzi pierwsze prace polegające
na przygotowanie terenu pod inwestycje.
Kiedy na placu budowy pojawi się ciężki sprzęt?

- Między innymi o tym rozmawiałem z przedstawicielami firmy, która będzie realizować to zadanie. Ze względu
na fakt, że w tym roku rozpocznie się kilka kluczowych
inwestycji drogowych, ważne jest ich dobre skoordynowanie, na co zwracam
szczególną uwagę swoim
pracownikom – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.
W czasie spotkania omawiano
sprawy
związane

z całą logistyką inwestycji, m.in. kwestie organizacji ruchu, takim ulokowaniem wjazdu i wyjazdu
z terenu budowy, aby transport materiałów nie powodował
dużych
utrudnień
dla mieszkańców i nie wpływał negatywnie na nasze
drogi.
Pierwszy etap budowy
obwodnicy
Dzierżoniowa
to odcinek łączący drogi
wjazdowe do miasta od strony Świdnicy i Pieszyc. Tech-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

nologicznie jest on najtrudniejszy, ponieważ wymaga
m. in. budowy wiaduktów
nad ul. Brzegową, Nowowiejską i torami kolejowymi.
W ramach tej części inwestycji powstanie 3,1 km drogi,
wzdłuż której przewidziano
drogę serwisową dla obsługi
terenów przyległych oraz obsługi i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Zarówno od strony
Świdnicy, jak i Pieszyc, na obwodnicę wjedziemy rondem.
Wiadukt nad ul. Brzegową,
rzeką Piławą oraz ulicą Nowowiejską będzie miał długość 115 metrów, wiadukt nad
torami 57 metrów.
Inwestycję
prowadzoną
przez samorząd wojewódz-

ki realizuje spółka M-Silnice wyłoniona w przetargu
ogłoszonym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.
Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że już w lipcu
będziemy mogli zobaczyć,
jak obwodnica powstaje.
Szczegółowy harmonogram
prac gotowy będzie za dwa
miesiące.
- Pierwszy etap obwodnicy jest już w fazie realizacji,
ale równocześnie zabiegam
o jak najszybsze rozpoczęcie kolejnego. WE tej sprawie
jestem w stałym kontakcie
z władzami Dolnośląskiego
Urzędu
Marszałkowskiego
– dodaje burmistrz Dariusz
Kucharski.
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Ważna uroczystość w Dzierżoniowie

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

T

rzem rodzinom z regionu dolnośląskiego
nadano w dzierżoniowskiej Synagodze Rutika
tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Dyplomy honorowe oraz medale wręczyła
Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari.
Odznaczeni pośmiertnie
bohaterowie to Janina i Stanisław Kulisiewiczowie, Zachariasz Słowiński, a także
Jadwiga i Stanisław Ostoja
Soleccy. W ceremonii, która
odbyła się 28 lutego, uczestniczyły licznie rodziny odznaczonych i to właśnie w ich
ręce trafiły dyplomy honorowe oraz medale Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata. Gościem specjalnym wydarzenia
była Madeleine Alster z Izraela
uratowana z Holokaustu właśnie przez rodzinę Soleckich.

Medal Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym
od 1963 r. przez Instytut Yad
Vashem w Jerozolimie bohaterom, którzy z narażeniem
życia i bezinteresownie nieśli
pomoc prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej.
Gospodarzem i współorganizatorem uroczystości
był burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski. Podczas uroczystości wręczył

Dzierżoniowska synagoga
gościła rodziny bohaterskich Dolnoślązaków
on wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Mirosławem Piorunem Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa Fundacji Beiteinu Chaj
– 2004 prowadzonej przez
Dorin i Rafaela Blau.
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz,

lokalne media, jak również
mieszkańcy
Dzierżoniowa i uczniowie lokalnych
szkół. Nie obyło się bez
wzruszeń, a osobiste historie rodzin bohaterów, jak
i uratowanych, dodają wiary
w człowieka i jego człowieczeństwo.

Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa

Fundacja Beiteinu Chaj wyróżniona

Z

ałożona przez Dorin i Rafaela Blau
„Fundacja Beiteinu Chaj”, której początkowym
celem było ratowanie budynku historycznego
- Synagogi „Rutika”, wniosła duży wkład
w podniesienie świadomości o przeszłości
Dzierżoniowa, w tym historii ponad 200-letniego
życia kulturalnego i religijnego społeczności
żydowskiej w Dzierżoniowie.

Dorin i Rafael Blau uratowali dzierżoniowską synagogę
przed zniszczeniem i tchnęli w nią nowe życie
Od 2005 r. przy osobistym
zaangażowaniu
Państwa
Blau, pomocy społeczności lokalnej i samorządowej,
w tym pomocy władz miasta Dzierżoniowa, wykonane zostały niezbędne prace
umożliwiające
uratowanie
budynku Synagogi. Ich efektem było wstrzymanie dewastacji budynku i zapobieżenie

całkowitemu
popadnięciu
w ruinę. Od tego czasu fundacja i Synagoga rozwijała
się, czemu z dumą przyglądała się lokalna społeczność z diasporą żydowską.
Dzięki pracy Fundacji Beiteinu Chaj Dzierżoniów może
pochwalić się zabytkiem,
doprowadzonym do wzorowego stanu. Zaangażowanie

organizacji
zaowocowało
powstaniem w mieście nowego centrum kulturalnego. Fundacja zorganizowała
w Synagodze wiele imprez,
przedstawień i koncertów,
do których należały m.in.:
wystawy, np. Żydowski Dzierżoniów, warsztaty na temat
Edyty Stein, Noc Muzeów,
czy 70 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim.
W Synagodze gościli również:
Niemiecki Konsul Generalny we Wrocławiu - Bernhard
Brasack z żoną, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów
w Polsce - Artur Hofman,
Konsul Generalny USA - Ellen
Germain, Attache Kulturalny Konsulatu USA w Kijowie
- Iwona Sadecka, a także
ambasador Izraela w Polsce - Anna Azari. Wszystkie
te inicjatywy i spotkania
przyczyniają się do promocji
Dzierżoniowa na świecie.
Fundacja
współpracuje
również z młodzieżą szkolną,
nauczycielami i miejscową
biblioteką. Synagoga „Rutika”
stoi otworem dla mieszkań-

ców Dzierżoniowa, polskich
i zagranicznych turystów.
Działalność Fundacji dostrzegł Portal Muzeum Historii Żydów Polskich - Wirtualny
Sztetl, Zabytki Dolnego Śląska, Radio Wrocław, wzbudza zainteresowanie wśród
turystów, zachęcając do odwiedzenia zabytku i innych
atrakcji w Dzierżoniowie.
Działania organizacji dzięki Państwu Blau chwalone
są w szczególności przez
byłych mieszkańców miasta obecnie przebywających poza granicami Polski,
m.in. w Izraelu oraz przez
diasporę żydowską.
Wszystkie działania dla
miasta wykonywane z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz różnych grup społecznych dało
podstawę do uhonorowania
Fundacji Beiteinu Chaj Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa. Decyzję o nadaniu Medalu Kapituła podjęła
jednogłośnie, jako wyraz
najwyższego uznania Rady
Miejskiej Dzierżoniowa.

www.dzierzoniow.pl
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Zdrowie i bezpieczeństwo

Smog – kto i jak może z nim wygrać?

N

a początek kilka faktów. Smog dotyczy
nas wszystkich i to my go tworzymy.
Jest poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia,
można go jednak pokonać. By tak się stało konieczne
jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Zobacz,
co miasto i mieszkańcy Ziemi Dzierżoniowskiej mogą
zrobić, by smog nie wracał do nas każdej zimy.
Na jego tworzenie największy wpływ ma spalanie
węgla w starych piecach. Najgorsze co możemy sami sobie zrobić, to palenie węglem
o najniższym standardzie.
Ogrzewanie dobrej jakości
węglem wcale nie musi być
znacznie droższe, bo gorszej
jakości węgla musimy zużyć znacznie więcej. Warto

to sprawdzić.
O spalaniu odpadów wciąż
niestety trzeba przypominać.
To najprostsza droga do raka
i innych chorób. Jeśli ktoś
ma na to ochotę, to bardzo
proszę, pamiętajmy jednak,
że nie jesteśmy samotnymi
wyspami. W ostatnim czasie,
kiedy o smogu słyszymy bardzo często, pozytywną infor-

Zobacz, jak każdy z nas może troszczyć się o środowisko
i własne zdrowie

macją jest coraz mniejsza akceptacja dla takich zachowań.
Problemu smogu nie da
się rozwiązać w pojedynkę.
Muszą się z nim zmierzyć
władze krajowe, samorzą-

dy, w naszym przypadku
samorządy i mieszkańcy ziemi
dzierżoniowskiej. To niezbędne ze względu na nasze bliskie sąsiedztwo i szczególne
położenie w kotlinie.

Co Dzierżoniów robi, by walczyć ze smogiem?
Program Małych Ulepszeń – kreowanie takich programów
jest teraz w modzie i na czasie. PMU w Dzierżoniowie jest
realizowany od kilkunastu lat. Umożliwia on mieszkańcom sięgnięcie po dopłatę do wymiany pieca węglowego
na bardziej ekologiczny. Dzięki temu w Dzierżoniowie jest
co najmniej 350 pieców węglowych mniej. Wielu mieszkańców wykonało taka inwestycję bez sięgania po wsparcie miasta.
Edukacja ekologiczna – prowadzona jest w przedszkolach
i szkołach należących do miasta. Osobom dorosłym staramy się zwracać uwagę m.in. na problem spalania trawy
i liści. To także ma olbrzymie znaczenie dla jakości powietrza.
Sprzątanie po zimie – tak zwane wtórne zapylenie
ma również wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Od tego roku miasto zlecając takie prace zaznacza,
że mają być one prowadzone mechanicznie „na mokro”.
Do tego jednym z obowiązków straży miejskiej jest
kontrola wyjazdów z budów (obowiązkiem inwestora
jest dbanie aby wyjeżdżające z placu budowy auta
i maszyny nie brudziły drogi).

Kontrole Straży Miejskiej – na samym początku budziły
kontrowersje. Dziś mieszkańcy odwiedzani przez strażników przyjmują taką wizytę najczęściej ze zrozumieniem. Nasi strażnicy mają uprawnienia umożliwiające
kontrolę prywatnych nieruchomości pod kątem źródła
wytwarzania ciepła. W minionym roku takich interwencji
było 118. W pięciu przypadkach strażnicy nałożyli mandaty na kwotę 900 zł. W tym roku takie kontrole są jednym
z głównych priorytetów dla strażników. Uwaga, w tej
kwestii strażnicy w uzasadnionych przypadkach będą już
raczej karać finansowo niż tłumaczyć, że tak nie można.
Przy podejrzeniu spalania odpadów wystarczy skontaktować się ze Strażą Miejską (tel.; 74 645 08 88, 504 259 859),
która zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli.
Termomodernizacja obiektów miejskich – żaden obiekt
publiczny należący do miasta nie ma pieca węglowego. Z prawie czterdziestu należących do miasta budynków użyteczności publicznej termomodernizację trzeba
wykonać jeszcze w Przedszkolu Publicznym nr 2, Szkole
Podstawowej nr 6, Zespole Gimnazjów nr 3 i budynku
kina.

Promocja ziemi dzierżoniowskiej

gorysowie.org - portal o Górach Sowich
O samych górach, ich
pięknie, atrakcjach, możliwości spędzenia wolnego
czasu. To najlepsze źródło
informacji o tym, jak ciekawie można spędzić czas
zwiedzając ziemię dzierżoniowską i nasze góry.
Znajdziemy
tu
przede
wszystkim informacje użytkowe - o trasach narciarskich,

noclegach, miejscach, w których możemy zjeść, odpocząć i odkrywać tajemnice tej
części Dolnego Ślaska.
W tym miejscu gromadzone też są szczegółowe
informacje o wydarzeniach
organizowanych w samych
górach, jak i ich najbliższym
sąsiedztwie.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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II Dzierżoniowska Gala Sportu

Najlepsi sportowcy 2016 roku

Z

a nami roczne
podsumowanie
osiągnięć młodych,
bardzo utalentowanych
sportowców, ich trenerów
oraz tych mieszkańców,
którzy bez sportu
nie wyobrażają sobie
codziennego życia.
Sukcesy osiągnięte w 2016
roku mogą przyprawiać
o zawrót głowy.
Potwierdzają też słowa,
że Dzierżoniów sportem
stoi. Kto był najlepszy,
kto otarł się o podium,
po jakie sportowe laury
sięgali mieszkańcy?

„Najlepszy Sportowiec Dzierżoniowa 2016”
1. miejsce - Paweł Juraszek (pływanie, Międzyszkolny Klub
Sportowy „Dziewiątka”) - Złoty Smok Sportu” oraz nagroda
pieniężna 6 000 zł. Podopieczny trenera Andrzeja Wojtala
specjalizuje się w pływaniu na dystansie 50 m stylem dowolnym. Srebrny medalista Głównych Mistrzostw Polski Seniorów
i Młodzieżowców. Podczas tych zawodów uzyskał minimum
kwalifikacyjne uprawniające do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.
2. miejsce - Paulina Martyka (zapasy, Międzyszkolny
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR”) - „Srebrny Smok
Sportu” oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł. Członkini kadry narodowej juniorek młodszych. Brązowa medalistka Mistrzostw Europy juniorek młodszych oraz uczestniczka
Mistrzostw Świata juniorek młodszych, podczas których wywalczyła 9 miejsce. Zwyciężczyni Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży oraz Pucharów Polski, a także zdobywczyni srebrnego medalu podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski
juniorek młodszych.
3. miejsce - Aurelia Nerlo (kolarstwo, Ludowy Klub Sportowy „Atom”) - „Brązowy Smok Biznesu” oraz nagroda pieniężna 4 000 zł. Uczestniczka Mistrzostw Świata oraz Europy
w kolarstwie szosowym juniorek. Srebrna medalistka Mistrzostw Polski Juniorek w jeździe indywidualnej na czas
oraz zdobywczyni 3 miejsca w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski w wyścigu ze startu wspólnego.
4. miejsce – Jan Wrożyna (BMX Racing, Ludowy Klub
Sportowy „Atom”) - puchar oraz nagroda pieniężna
w wysokości 3 000 zł.
5. miejsce - Adrian Świerczyński (Trójbój Siłowy i Wyciskanie
Sztangi Leżąc, SKFSiR Piękni i Zdrowi) - puchar oraz nagroda
pieniężna w wysokości 2 500 zł.

6. miejsce - Dorota Przęzak (kolarstwo szosowe, Ludowy
Klub Sportowy „Atom”) - puchar oraz nagroda pieniężna
w wysokości 2 000 zł.
7. miejsce - Tomasz Staściuk (karate kyokushin, Dzierżoniowski Klub sportowy Karate Kyokushin) - puchar oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł.
8. miejsce - Sylwia Martyka (zapasy, Międzyszkolny
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JUNIOR”) - puchar
oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 200 zł.
9. miejsce - Dorian Szlachcic (boks, Dzierżoniowski
Klub Bokserski), puchar oraz nagroda pieniężna w wysokości
1 100 zł.
10. miejsce - Filip Bednarek (zapasy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”) - puchar oraz nagroda
pieniężna w wysokości 1 000 zł.

„Najlepszy Trener Sportowy Dzierżoniowa 2016”
1. miejsce - Andrzej Wojtal (trener pływania, Międzyszkolny
Klub Sportowy „Dziewiątka) - „Trener Roku 2016”, nagroda
pieniężna w wysokości 3 000 zł. Podopieczni trenera Andrzej

Wojtala uczestniczyli w minionym roku w ponad 20 imprezach
rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i światowej. Na szczególne
wyróżnienie zasługują następujące osiągnięcia: olimpijczyk
www.dzierzoniow.pl
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z Rio de Janeiro Paweł Juraszek, uczestniczka Mistrzostw
Europy Juniorek oraz medalistka Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców Karolina Jurczyk, czołowi pływacy
w swoich kategoriach wiekowych - Kacper Dereń i Daniel Wiewiórka. Andrzej Wojtal jest trenerem i wychowawcą
dzieci i młodzieży w pływaniu od początku istnienia klubu
pływackiego MKS „Dziewiątka” Dzierżoniów.
I. wyróżnienie - Mariusz Mazur (kolarstwo szosowe, Ludowy Klub Sportowy ATOM Dzierżoniów) - puchar oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł. Selekcjoner reprezentacji
Polski (Elita Kobiet) w kolarstwie szosowym. Jego podopieczne startowały w najważniejszych imprezach rangi mistrzowskiej czyli Mistrzostwach Świata oraz w Igrzyskach Olimpij-

skich. Od lat związany z LKS Atom Dzierżoniów, w którym
wychował wiele utalentowanych zawodniczek i zawodników.
II. Wyróżnienie - Norbert Warchoł (zapasy, sumo, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ JUNIOR” Dzierżoniów) - puchar oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.
Jego zawodnicy uczestniczyli w imprezach rangi światowej oraz ogólnopolskiej. W szczególności trzeba wspomnieć
o brązowej medalistce Mistrzostw Europy Juniorek Młodszych w Zapasach - Paulinie Martyce, brązowej medalistce
Mistrzostw Europy młodziczek w sumo - Nikoli Wasilewskiej, czy o czołowych zawodnikach w swoich kategoriach
wiekowych w Polsce - Sylwii Martyce i Filipie Bednarku.

„Największy Talent Sportowy 2016”
1. miejsce (dziewczęta) Sylwia Martyka (zapasy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ JUNIOR” ) - „Talent
Roku 2016” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.
1. miejsce (chłopcy) Filip Bednarek (zapasy, Międzyszkolny
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”), - „Talent Roku 2016”
oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.
„Największe Osiągnięcie Sportowe 2016” Paweł Juraszek
(pływanie, Międzyszkolny Klub Sportowy „Dziewiątka) - „Największe Osiągnięcie Sportowe Indywidualne 2016” oraz nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.
„Inicjatywa Sportowa 2016” fot inicjatywa sportowa
Anna Daszyńska-Hercuń (Maraton Fitness) - puchar oraz
nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł. Założycielka Stowarzyszenia Idź do Przodu. Organizatorka Maratonu Fitness,
Charytatywnego Treningu Bokserskiego, a także Świątecznej
Niedzieli z Dzierżoniowskim Klubem Bokserskim.
Kategoria „Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego 2016”
Mariusz Mazur (kolarstwo szosowe, Ludowy Klub Sportowy

ATOM Dzierżoniów) - honorowy tytuł, statuetka” Ambasador
Sportu Dzierżoniowskiego 2016”
Kategoria „Sponsor Roku 2016” Boxmet Ltd. Sp. z o.o.
(ul. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce) - honorowy tytuł, statuetka” Sponsor Roku 2016”. Firma działając od 1992 r. na polskim
i europejskim rynku wpisała się trwale w rynek producentów
sprzętu przeciwpożarowego, na którym zajmuje wysoką pozycję. Jest wielokrotnym laureatem prestiżowej nagrody „Gazele
Biznesu”. Wspomaga inicjatywy lokalne, propagując szeroko
pojęte bezpieczeństwo. Wieloletni sponsor sportu na terenie
powiatu dzierżoniowskiego, zwłaszcza kolarstwa.
„Osobowość Sportowa 2016” Robert Cichowicz (aeorobxing,
Dzierżoniowski Klub Bokserski) – honorowy tytuł „Osobowość
Sportowa 2016”. Członek Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego. Podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej kobiet. Z roku na rok w jego treningach bierze udział coraz więcej osób. Zaangażowany także
w działalność charytatywną.

Wyróżnienie Burmistrza Dzierżoniowa - za całokształt działalności
na rzecz kultury fizycznej i sportu
1. Stanisław Sienkiewicz – puchar za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu. Inicjator zorganizowania
po dłuższej przerwie Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych
w 2001 roku, konkursu wiedzy o sporcie, w którym każdego roku bierze udział po kilkanaście tysięcy osób. Wspólnie
z Polskim Komitetem Olimpijskim organizuje teleturniej
„Na Olimpijskim Szlaku”. Odznaczony medalem „Za zasługi
dla Sportu” przyznawanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Od kilkudziesięciu lat aktywnie działa w środowisku
Ludowych Związków Sportów.
2. Marek Piorun - puchar za całokształt działalności na rzecz
kultury fizycznej i sportu. Twórca i dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dzierżoniowie, wieloletni trener piłki ręcznej
kobiet i mężczyzn w Żagwi Dzierżoniów, inicjator i organizator wielu imprez sportowych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Współtwórca i zarządzający obecnym systemem funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji sportowych
w Dzierżoniowie. Wychowawca wielu pokoleń młodych piłkarek ręcznych w naszym mieście. Zasłużony i odznaczony
działacz Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz innych dyscyplin
sportowych.
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

3. Mieczysław Kubik - puchar za całokształt działalności
na rzecz kultury fizycznej i sportu. Wieloletni pracownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Zawodnik Lechii
Dzierżoniów w piłkę ręczną. Działacz sportowy w dzierżoniowskich klubach: Lechii Dzierżoniów, Żagwi Dzierżoniów,
Ogniwa Dzierżoniów. Długoletni sędzia i aktywny działacz
Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej we Wrocławiu. Zasłużony dla Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Zasłużony
dla Sportu Polskiego. W ostatnim czterdziestoleciu nie odbyła się żadna ważna impreza sportowa w naszym mieście
bez jego udziału.
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