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Zmiany na stanowiskach

Praca w dobrym 
zespole
Albert Blacharz jest od 7 stycznia zastępcą 
burmistrza Dzierżoniowa. Andrzej Bolisęga 
sprawuje funkcję drugiego zastępcy od 2 lutego. 
– Od swoich zastępców wymagam m.in. dużego 
tempa pracy i sprawnej realizacji projektów 
tworzących nowoczesny Dzierżoniów – mówi nowy 
burmistrz.

Albert Blacharz będzie się zajmował m.in. kwestiami rozwo-
ju gospodarczego informatyzacji, gospodarką nieruchomościami 
i mieszkalnictwem. Przed objęciem funkcji został wprowadzony 
w szczegółowy zakres i charakter pracy.

– Dzierżoniów znam od urodzenia. Liczę na efektywną współ-
pracę na bardzo wysokim poziomie prowadzącą do systematycz-
nego rozwoju – mówił do kierowników podległych wydziałów 
podczas pierwszego spotkania nowy zastępca burmistrza.

Albert Blacharz urodził się 17.09.1974 r. w Dzierżoniowie. 
Jest magistrem ekonomii, ukończył też podyplomowe studia 
związane z zarządzaniem projektami unijnymi. Poprzednio pra-
cował w Powiatowym Urzędzie Pracy, prowadził także prywatną 
działalność gospodarczą związaną z handlem międzynarodowym 
i ochroną środowiska i recyklingiem. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Obywatelski Blok Samorządowy w Dzierżoniowie i To-
warzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa.

Tematami oświaty, pomocy społecznej, promocji, kultury 
i sportu będzie się zajmował zastępca burmistrza ds. społecznych 
Andrzej Bolisęga. – Praca w samorządzie jest pracą zespołową. 
Cieszę się, że mogę dołączyć do takiego dobrego zespołu. To, co 
się dzieje w mieście w tych dziedzinach, jest mi dobrze znane. 
Między innymi ze względu na pełnioną w latach 2010 -2014 funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa i koor-
dynację pracy Komisji Edukacji i Spraw Społecznych – mówi 
nowy wiceburmistrz.

Andrzej Bolisęga urodził się 11.09.1977 r. Ukończył studia 
licencjackie o kierunku gospodarka i administracja publiczna, 
a także certyfikowane szkolenia z zarządzania. Jest audytorem 
systemu zarządzania ISO 22000:2005/HACCP. Zawodowo zwią-
zany od piętnastu lat z Grupą Muszkieterów, w latach 2006-2010 
był prezesem MZKS Lechia Dzierżoniów. Inicjator powstania 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dzierżoniowie. Od roku 2008 
jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 
W latach 2006-2010 i 2010 -2014 był dzierżoniowskim radnym.

Sztuka wychodzi z muzeów

Przy Rondzie Czeskim stanęła rzeźba przedstawiająca 
czeskich muzyków. To efekt realizowanego wspólnie z part-
nerskim Lanškroun projektu artystycznego. W Dzierżoniowie 
powstanie więcej miejsc, w których będzie można otrzeć się 
o sztukę i street art. 

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków UE. 
Dzierżoniów pokrył jedynie koszt montażu rzeźb. W okoli-
cy Ronda Czeskiego pojawi się również tablica promująca 
nasze miasto partnerskie i zachęcająca do jego odwiedzenia. 
Podobna informacja o Dzierżoniowie pojawi się w Lanškroun. 

Duże i ważne 
inwestycje drogowe 
czekają Dzierżoniów 
w tym roku. Po ich 
wykonaniu komfort 
i bezpieczeństwo 
jazdy wyraźnie się 
zwiększy. Oprócz dróg 
miasto zainwestuje 
także w rozwój 
mieszkalnictwa, 
kontynuowane będzie 
porządkowanie 
gospodarki wodo-
ściekowej.

– Tegoroczne inwestycje to 
zakończenie prac na drogach 
wojewódzkich i drogach o naj-
większym natężeniu ruchu. 
Po ich zakończeniu znacząco 
poprawi się bezpieczeństwo 
i płynność jazdy po Dzierżo-

niowie. Do kolejnego budżetu 
będę mógł wprowadzać za-
dania, o wykonanie których 
zwracają się do mnie miesz-
kańcy. Jest szansa, by jeszcze 
w tym roku przy ul. Sikorskie-
go powstały nowoczesne place 
zabaw. Realizujące tegoroczne 
zadania równolegle przygoto-
wujemy się do kolejnych in-
westycji, m.in. rewitalizacji 
miejskich parków, którą, po-
dobnie jak wielu mieszkańców, 
uważam za ważne – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

 - Co zostanie 
zrobione w tym roku?

Do końca września potrwa 
przebudowa ul. Bielawskiej 
i ul. Batalionów Chłopskich 

(odcinek od ronda Żołnierzy 
Wyklętych do mostu na wy-
sokości młyna). Koszt całej 
inwestycji to kwota ponad 3,7 
mln zł, prawie 2 miliony zł 
wynosi dotacja z naszego wo-
jewódzka. Do końca paździer-
nika przebudowany zostanie 
kolejny odcinek tej drogi – 
ul. Batalionów Chłopskich od 
skrzyżowania z ul. Andersa 
do Ronda Czeskiego. Rów-
nież przebudowę tego odcinka 
w połowie sfinansuje woje-
wództwo dolnośląskie.

Do końca sierpnia plano-
wana jest budowa ronda na 
skrzyżowaniu ul. Piłsudskie-
go z ul. Daszyńskiego (koszt 
770 tys. zł, w tym 371 tys. zł 
ze środków województwa dol-
nośląskiego).

Zdobyte przez Dzierżo-
niów pieniądze ze „schetynó-
wek” pozwolą także na remont 
ul. Piłsudskiego. Inwestycję, 
której koszt szacuje się na 
5 mln zł (połowę stanowią 
środki zewnętrzne), kwotą 50 
tys. zł dofinansuje starostwo. 
Wzdłuż Piłsudskiego powsta-
nie m.in. ścieżka rowerowa, 
nowe chodniki i zatoki par-
kingowe.

W tym roku rozpocznie się 
także realizowana w etapach 
poprawa infrastruktury drogo-
wej w południowo-wschodniej 
części miasta. Zadanie obej-
muje przebudowę części jezd-
ni, przebudowę chodników 
oraz oświetlenia drogowego 
i kanalizacji deszczowej ulic 
Wierzbowej, Staffa, Zamen-
hofa, Andersa z przejściem 
przez ul. Batalionów Chłop-
skich, część ul. Południowej 
i Struga. Przeznaczono na ten 
cel w sumie 1,6 mln zł, w tym 
600 tys. zł w tym roku.

670 tys. zł kosztować 
będą zaplanowane na ten rok 
remonty budynków komu-
nalnych i udział miasta w re-
montach wspólnot mieszka-
niowych.

Z pozostałych inwestycji 
wymienić można m.in. remont 
niecki basenu otwartego na 
terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, przebudowę wjazdu 
na OSiR, remont dachu w Ze-
spole Gimnazjów G nr 3 oraz 
zagospodarowanie przestrzeni 
wokół Muzeum Miejskiego.

Planujesz coś 
wyjątkowego? 
Zdobywasz szczyty, 
ścigasz się, odkrywasz 
mało znane zakątki 
ziemi? A może masz 
bardzo nietypowe 
hobby? Dzierżoniów 
od tego roku 
będzie pomagać 
mieszkańcom 
w rozwijaniu 
niecodziennych pasji.

– Nowoczesny Dzierżoniów 
to także wspieranie mieszkań-
ców, którzy realizując siebie 
promują nasze miasto i pokazu-
ją innym, w jaki sposób można 
oderwać się od rutyny codzien-
ności – mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski.

Projekt „Dzierżoniów pe-
łen pasji” polega na dofinan-

sowaniu pomysłów mieszkań-
ców w zamian za promocję. 
– Pierwsze tego typu wspólne 
działania dotyczyły zdobywa-
nia odległego himalajskiego 
szczytu Ama Dablam i udzia-
łu w najdłuższym ultramara-

tonie rowerowym w Polsce 
(1008 km). Po nich mieszkań-
cy chętniej dzielili się swoimi 
pasjami i wiążącymi się z nimi 
wyzwaniami. Stąd pomysł na 
„Dzierżoniów pełen pasji” 
– mówi kierownik Wydzia-

łu Promocji Rafał Pilśniak. 
Mieszkańców zainteresowa-
nych udziałem w projekcie za-
chęcamy, by do końca lutego 
skontaktowali się z Wydzia-
łem Promocji dzierżoniow-
skiego urzędu.

Luty 2015

Remonty w mieście

Inwestycje Dzierżoniowa 2015

Nie tylko duże inwestycje drogowe czekają Dzierżoniów w tym roku

Współpraca z mieszkańcami

Dzierżoniów pełen pasji

Miasto chce wspierać pasje swoich mieszkańców. Kto będzie następny?

Nowymi zastępcami burmistrzami Dariusza Kucharskiego 
są Albert Blacharz i Andrzej Bolisęga
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Wpływ na rozwój lokalnej 
gospodarki i zadania, które 
w tym roku będą podejmowane 
przez miasto, prezentował 
burmistrz Dzierżoniowa w czasie 
noworocznego spotkania 
z przedsiębiorcami. Uwagę 
lokalnego biznesu przykuły 
również dwa inne wystąpienia.

W Dzierżoniowie działalność gospo-
darczą prowadzi ponad 4 tys. 200 firm. Od 
kilku lat rośnie u nas liczba usług świad-
czących w opiece zdrowotnej, edukacji 
czy obsługi rynku nieruchomości.

Największą siłę gospodarczą Dzier-
żoniowa stanowią firmy zatrudniające do 
dziewięciu osób. Jest ich aż 95%. Naj-
większym problemem wciąż jest bezro-
bocie, wynoszące w powiecie 16%.

Największym pracodawcą są dzia-
łające w dzierżoniowskiej podstrefie 
przedsiębiorstwa. Zatrudniają one łącznie 
ponad 2200 osób. Do dziś poziom nakła-
dów inwestycyjnych poniesionych przez 
inwestorów podstrefy to niemal 700 mi-
lionów zł.

 - Pomagać biznesowi
– Siłą gospodarki Dzierżoniowa jest 

siła działających firm, dlatego bardzo 
uważnie będę wsłuchiwał siłę w Państwa 

potrzeby, oczekiwania i propozycje. Nie 
obiecam likwidacji podatków, bo to nie 
jest możliwe. Obiecuję podjęcie działań 
ożywiających i urozmaicających gospo-
darczo centrum Dzierżoniowa, poszerze-
nie oferty ułatwiającej start i prowadze-
nie małych, rodzinnych firm. Chcę także 
wpływać na takie kształtowanie rozwoju 
szkolnictwa, które wraz z edukacją przed-

siębiorczości podniesie szansę mieszkań-
ców na rynku pracy – mówił do dzier-
żoniowskich przedsiębiorców burmistrz 
Dariusz Kucharski.

Sytuację gospodarczą w skali woje-
wództwa i kraju oraz zakładane przez 
rząd wskaźniki makroekonomiczne przed-
stawił Wojewoda Dolnośląski Tomasz 
Smolarz.

 - Nagrody za 
przedsiębiorczość

Niezwykle interesujący było także 
wystąpienie Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej SELENA FM SA Krzysztofa 
Domareckiego, deklarującego ostatnio 
chęć kupna przeznaczonych do likwidacji 
śląskich kopalń i opowiadającego o biz-
nesie w skali światowej. Swoista podróż 
po globie w kontekście szans na rozwój 
biznesu była wystąpieniem nie tyle mo-
tywującym, co skłaniającym do refleksji 
nad sposobem prowadzenia swojej dzia-
łalności i szukania szans w innowacyjno-
ści i wyjściu poza schematy. Choćby te 
kulturowe.

Cześć oficjalną zakończyło wręczenie 
nagród uczestnikom szkolnego turnieju 
przedsiębiorczości „Młodzi Mistrzowie 
Przedsiębiorczości” i życzenia noworocz-
ne burmistrza.

Zwiększeniem 
potencjału miasta 
przy pozyskiwaniu 
inwestorów, interwencją 
w sprawie drogi S8 oraz 
kwestią aglomeracji 
Dzierżoniowskiej 
zajmowali się radni 
podczas styczniowej 
sesji. Zatwierdzili także 
plany prac stałych 
komisji.

Sesję rozpoczęły podzięko-
wania dla Wandy Ostrowskiej 
i Ryszarda Szydłowskiego 
w związku z zakończeniem 
pracy na stanowisku zastęp-
ców burmistrza Dzierżoniowa.

 - Echa WOŚP-u
Kolejne podziękowania, 

tym razem za organizację let-
niej zadymy w środku zimy, 
powędrowały do członków 
dzierżoniowskiego sztabu 
WOŚP, który w tym roku 
uzyskał drugi wynik finanso-
wy w województwie. Słowa 
uznania za zaangażowanie 
i profesjonalizm przy współ-
organizacji WOŚP skierowa-
no także do dyrektora DOK
-u i dzierżoniowskich szkół, 
w których udało się uczniom 
zebrać najwięcej podczas mi-
nifinałów. Były to SP 6 i ZG 3.

Wręczono również certy-
fikat Honorowego Gospoda-
rza Średniowiecznej Wieży 
Ratuszowej. Wylicytowali go 
już po raz drugi podczas au-
kcji dzierżoniowskiego finału 
WOŚP Maciej Stojanowski 
z córką Niną. Certyfikat sym-
bolicznego posiadania wieży 

uprawnia jego właściciela do 
całorocznych, nieodpłatnych 
odwiedzin wraz z osobami 
towarzyszącymi. Fakt ten 
każdego roku odnotowywany 
jest w Kronice Miasta oraz 
w Roczniku Dzierżoniowskim.

 - Uchwały  
i ważny apel

Po wręczeniu radnym ich 
legitymacji, będących m.in. 
potwierdzeniem posiadanego 
przez nich mandatu radnych, 
przyjęto protokoły z dwóch 
poprzednich sesji. Rozpa-
trzone zostały trzy projekty 
uchwał. Przyjęto kryteria dru-
giego etapu postępowania re-
krutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podsta-

wowych prowadzonych przez 
gminę miejską Dzierżoniów 
i zmieniono uchwale w spra-
wie wprowadzenia programu 
działań na rzecz rodzin wielo-
dzietnych pod nazwą Dzierżo-
niowska Karta Dużej Rodziny. 
Zmiany umożliwiają wyko-
rzystanie karty ogólnopolskiej 
jako dokumentu potwierdzają-
cego uprawnienia do korzysta-
nia z lokalnego programu dla 
rodzin wielodzietnych.

Radni zaopiniowali propo-
zycję planu aglomeracji Dzier-
żoniów przedłożonej przez 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego, a potem przyjęli 
oświadczenie Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa w sprawie 
projektu Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014 

– 2023 dotyczącego moderni-
zacji i przebudowy drogi Kra-
jowej S8 na odcinku Wrocław 
(Magnice) – Kłodzko.

Przyjęty też został Apel 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
w sprawie podjęcia inicjaty-
wy legislacyjnej mającej na 
celu zmianę ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych 
w zakresie wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej lub leśnej.

Sesja zakończyła się po 
przyjęciu sprawozdań z dzia-
łalności RM VII kadencji za 
2014 rok, prac komisji za 
2014 rok oraz planów pracy 
na rok 2015 i pracy burmistrza 
w okresie międzysesyjnym 
oraz sprawozdania z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa za IV kwartał 2014 r.

Konkurs

Młodzi 
i przedsiębiorczy
Laureaci konkursów na komiks i film, którym 
przyświeca hasło „Jestem Przedsiębiorczy”, 
odebrali nagrody za swe dzieła podczas 
Noworocznego Koktajlu Przedsiębiorców. 
Zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
i Gimnazjum nr 1. Zobacz ich prace.

Komiksów złożono do konkursu 8, a filmów 4. Wśród uczniów 
szkół podstawowych najlepszy okazał się zespół z SP 3: Wiktoria 
Plaszczyk i Tycjan Jankowski. Wyróżnienie Komisja konkursowa 
przyznała grupie z SP 9: Natalii Domachowskiej, Natalii Szmą-
drowskiej, Hannie Olszewskiej i Marcie Wiśniewskiej.

Zwycięzcami konkursu na film „Jestem Przedsiębiorczy” zo-
stała ekipa z Gimnazjum nr 1: Krzysztof Kądzioła, Natalia Pali-
niewicz, Sara Szeliga i Weronika Halbert. Wyróżnienie zdobyła 
zaś druga grupa uczniów z tej samej szkoły: Klaudia Frydel, Ka-
mil Sobierajski, Jakub Jeżowski, Sara Grzejdziak.

Laureaci obu konkursów otrzymali w nagrodę m.in. sprzęt 
elektroniczny, planszowe gry ekonomiczne, plecaki, markowe 
długopisy oraz gadżety promocyjne. Nagrody ufundował Dzier-
żoniów – miasto z inicjatywą oraz Bank Spółdzielczy.

Zwycięskie prace z obu konkursów można obejrzeć na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

Laureaci konkursów na film i na komiks o przedsiębiorczo-
ści odebrali nagrody podczas spotkania z przedstawiciela-
mi lokalnego biznesu 15 stycznia

Wyniki konkursów

Na pomoc rodzinom 
i profilaktykę
Dzięki dobrej współpracy Dzierżoniowa z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi mieszkańcy mogą 
liczyć na szeroką ofertę pomocy osobom w trudnej 
sytuacji życiowej. Zobacz kto i w jakim zakresie 
będzie udzielał wsparcia.

Rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w placówce 
wsparcia dziennego i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej po-
magać będzie, jak do tej pory, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Miasto dofinansuje tę działalność 159 tys. zł.

Jadłodajnię i świetlicę wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym 
w latach 2015-2017 z dofinansowaniem 75.600 zł poprowadzi 
Caritas Diecezji Świdnickiej. Takie są wyniki konkursów ogło-
szonych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej, promocji zdrowia i przeciwdziałania alko-
holizmowi.

TPD, które zapewni pomoc i wyrównywanie szans dla 90 osób 
w trudnej sytuacji życiowej mieści się przy ul. Nowowiejskiej 73, 
a jadłodajnia ze świetlicą prowadzona przez Caritas przy ul. Ki-
lińskiego 8. W jadłodajni wydawanych jest dziennie około 200 
posiłków, ze świetlicy korzysta 15 dzieci.

Znane są także wyniki konkursów na realizację zadań publicz-
nych z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmo-
wi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Na przeciwdziałania przemocy psychospołecznej wśród dzieci 
i młodzieży w latach 2015-2017 Stowarzyszenie Klubu „Na Paw-
łowym Wzgórzu” otrzyma 10 zł.

Miasto dofinansuje też kwotą 20 tys. zł działalność Stowa-
rzyszenia Klubu Abstynenta „Kalenica” – prowadzenie Klubu 
Abstynenta.

TPD otrzyma zaś na przeciwdziałanie przemocy fizycznej 
i psychicznej w rodzinie spowodowanej m.in. chorobą alkoho-
lową 115.300 zł.

Obrady RM

Sesja z podziękowaniami

Maciej Stojanowski i jego córka Nina odebrali na sesji certyfikat Honorowego Gospodarza Śre-
dniowiecznej Wieży Ratuszowej. Wylicytowali ją już drugi rok z rzędu podczas finału WOŚP

Burmistrz Dariusz Kucharski spo-
tkał się z  przedstawicielami biznesu 
z  Dzierżoniowa na tradycyjnym spo-
tkaniu noworocznym dla przedsię-
biorców

Gospodarka

Świat jest multilokalny
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Współpraca

Miasto i spółdzielnia 
– razem zrobimy 
więcej
Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski 
i prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Daniel Kolinko 
rozmawiali o wspólnych inwestycjach na terenach 
dzierżoniowskich osiedli.

– Chcę współpracować ze spółdzielnią w sposób partnerski. 
To bardzo ważne, ponieważ 40% dzierżoniowian mieszka na tere-
nach spółdzielczych. Obiecywałem też dużo lepszą współpracę, co 
staje się właśnie faktem. Razem zrobimy więcej – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Podczas spotkania 13 stycznia omawiano głownie zadania 
możliwe do realizacji w tym roku oraz w kilkuletniej perspekty-
wie. W tegorocznym budżecie zaplanowano przebudowę drogi 
wzdłuż budynków 24-25 na os. Tęczowym i budowę 26 miejsc 
parkingowych. W najbliższych latach wspólnych inwestycji bę-
dzie znacznie więcej.

– Zależy nam, aby uczestniczyć w procesie inwestycyjnym już 
od etapu pierwszych koncepcji, ponieważ ułatwi to nam dosto-
sowywanie proponowanych rozwiązań do oczekiwań spółdziel-
ców – mówi prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 
Daniel Kolinko.

Najwięcej czasu poświęcono na poprawę ruchu i zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych na os. Tęczowym. Jest szansa, że to 
zadanie uda się wprowadzić do tegorocznego budżetu i rozpocząć 
jeszcze w tym roku.

O kolejnych ustaleniach i planowanych wspólnie zadaniach 
będziemy Państwa informować.

1,5 mln zł przeznaczy w tym 
roku Dzierżoniów na wspieranie 
i rozwój sportu. Z tych pieniędzy 
skorzystają najwięcej młodzi 
mieszkańcy. Ogłoszenie 
konkursów na organizację zajęć, 
bo w takiej formie przyznawane 
są pieniądze, poprzedziły 
konsultacje z przedstawicielami 
klubów sportowych.

W kilku przypadkach ze względu na 
niespełnienie przez oferentów wymogów 
zawartych w ogłoszeniu konkursy zostaną 
powtórzone.

Dotyczy to oferty na treningi i turnieje 
gry w bule, zajęcia sportowo-rekreacyjne 
w świetlicy i na boisku przy ul. Korcza-
ka, zajęcia tenisa stołowego, organizacji 
Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych, 
zorganizowania zawodów sportowych 
dla seniorów z Dzierżoniowa, organizacji 
Turnieju w Bowlingu Osób Niewidomych 
i Słabowidzących, organizacji i udziału 
przedszkolaków w zajęciach piłki nożnej 
pod nazwą „Mała Akademia Przedszkola-
ka”, i udziału dzieci i młodzieży z Dzier-
żoniowa w treningach i zawodach jujitsu 
oraz zapaśniczych.

Wybrane oferty sportowe:

 �MZKS „Lechia” – treningi i mecze pił-
ki nożnej – 547 296 zł

 �MKS „Żagiew” – treningi i mecze piłki 
ręcznej – 268 564 zł

 � UKS „Lechia” – aktywizacja sportu 
dziecięcego obejmującego dyscypliny pił-
karskie w ramach uczniowskich klubów 
sportowych – 250 000 zł

 �MKS „Dziewiątka” – treningi i zawo-
dy pływackie na basenie oraz doskonale-
nie nauki pływania – 123 168 zł

 � LKS „Atom” – treningi i wyścigi ko-
larskie – 122 793 zł

 � Karate Kyokushin – treningi i turnieje 
karate kyokushin – 40 000 zł

 � Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” – 
treningi i turnieje Taekwon-do – 40 000 zł

 �MKS Piłki siatkowej „Lider” – treningi 
i mecze piłki siatkowej – 29 297 zł

 � Dzierżoniowski Klub Bokserski – tre-
ningi i zawody bokserskie – 16 000 zł

 � Stowarzyszenie Miłośników Koszy-
kówki „B-Ball” – zajęcia koszykówki – 
15 000 zł

 � UKS „Jedynka” – „Rzucam, kopię, 
walczę – szkolenie dzieci i młodzieży 
w piłce ręcznej, piłce nożnej, ju jitsu” – 
15 000 zł

 � UKS „Dojo” – zajęcia ogólnorozwojo-
we dla przedszkolaków z elementami judo 
10 000 zł

 � TKKF Ognisko „Dzierżoniów” – im-
prezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży z Dzierżoniowa z terenu osie-
dli – 6 000 zł

 � Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger” – 
treningi i turnieje kick-boxingu – 5 000 zł

 � LKS „Atom” – treningi i zawody na 
torze BMX – 4 000 zł

 � Dzierżoniowskie Towarzystwo Tenisowe 
– treningi i turnieje tenisa ziemnego – 3 500 zł

 � Stowarzyszenie SALOS – udział dzieci 
i młodzieży z Dzierżoniowa w Igrzyskach 
Młodzieży Salezjańskiej – 3 000 zł

 � Stowarzyszenie Dolnośląskiego Orato-
rium św. Jana Bosko – zdrowe i czynne 
spędzanie wolnego czasu przy ul. Space-
rowej 2 w Dzierżoniowie pod hasłem „Na 
boisku zdrowo i wesoło” – 3 000 zł

 � Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym – Olimpia-
da Specjalna dla dzieci niepełnospraw-
nych z Dzierżoniowa – 2 000 zł

 � Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i integracji „Uśmiech” – imprezy sporto-
we dla dzieci niepełnosprawnych z Dzier-
żoniowa – 1 500 zł

Ponad 480 tys. zł zapisano 
w tegorocznym budżecie na 
dofinansowanie remontów 
dzierżoniowskich zabytków. 
Prace prowadzone będą 
w kościele pw. św. Jerzego, 
Synagodze Rutika oraz 
na budynkach wspólnot 
mieszkaniowych Rynek 36 oraz 
Rynek 5,7,9,11.

Szczegóły udzielenia dotacji reguluje 
uchwała rady miejskiej w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do re-
jestru zabytków.

Właściciele lub wspólnoty mieszka-
niowe na remont zabytkowych budynków 
mogą otrzymać do 50%, w szczególnych 
przypadkach nawet do 100% kosztów 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych. W 2014 r. miasto 
dofinansowało remonty kwotą ponad 280 
tys zł, a rok wcześniej – prawie 65 tys. zł.

Na 2015 rok zaplanowano remont 
dachu i przebudowę poddasza dzierżo-

niowskiej Synagogi (miasto partycypuje 
w 25% kosztów – to około 50 tys. zł) oraz 
rewitalizację północnej elewacji kościo-
ła św. Jerzego, dwóch witraży w oknach 
i ołtarza głównego (etap IV), na co miasto 
przeznaczy 300 tys. zł, co stanowi 23% 
kosztów.

W Rynku w budynku nr 36 remon-
towana będzie elewacja frontowa, tylna 
i boczna (dotacja ok. 95 tys. zł – 25% 
kosztów), we wspólnocie nr 5, 7, 9, 11 ele-
wacja frontowa i boczna (dofinansowanie 
ok. 38 tys. zł – 25% kosztów).

Co roku miasto dotuje remonty obiektów zabytkowych

Miasto dofinansowuje różne dyscypliny sportu. Mieszkańcy, zwłaszcza mło-
dzi, mają więc duży wybór

Wyniki konkursów

Sportowa kasa na 2015 r.

Środki na remonty

Dzierżoniów dotuje zabytki
Program Małych Ulepszeń

Wprowadź 
ekologiczne zmiany
Zmień ogrzewanie na ekologiczne lub podłącz 
lokalu do miejskiej sieci cieplnej i skorzystaj 
przy tym z dofinansowania w ramach Programu 
Małych Ulepszeń. Przewiduje on również dotacje 
na przyłączenie nieruchomości posiadającej 
szambo do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
W tegorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 
40.000 tys. zł.

W 2014 r. z programu miasto wypłaciło 32 dotacje na łączną 
kwotę 29.014,98 zł.

Uwaga! Od ubiegłego roku z programu nie można dofinanso-
wać zakupu kotłów z podajnikiem typu ekogroszek. Uznano, że 
kotły tego typu, stanowiąc ogrzewanie węglowe czy o podwyższo-
nej emisji pyłów do atmosfery, nie przynoszą efektu ekologiczne-
go w postaci redukcji CO 2 i pyłów, co jest celem realizacji PMU.

PMU nie dotuje już także zakupu sadzonek drzew i krzewów – 
większe możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu miasta 
na zagospodarowanie terenów zielenią istnieją bowiem w ramach 
wprowadzonej w ubiegłym roku inicjatywy lokalnej.

Ułatwieniem dla wnioskodawców są natomiast przepisy do-
tyczące przedstawiania do rozliczenia dotacji rachunków i doku-
mentów wystawionych z datą wcześniejszą, niż złożenie wniosku. 
Zapisy zmienionej uchwały są bardziej przyjazne dla mieszkań-
ców i zwiększają dostępność do uzyskania dofinansowania oraz 
liberalizują wymogi związane z przedstawianą dokumentacją.

Szczegółowe informacji na temat PMU udzielane są w Wy-
dziale Spraw Lokalowych, tel. 74 645 08 65, pokój nr 3.

O  zwiększeniu liczby miejsc parkingowych na osiedlach 
i innych wspólnych inwestycjach rozmawiali burmistrz Da-
riusz Kucharski i prezes dzierzoniowskiej SM Daniel Kolinko
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