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Komunikacja publiczna

Nieczynne przystanki
linii
Ai2
Do zakończenia robót budowlanych na
Inwestycje

Ruszył remont ul. Staszica – uwaga na
zmiany
Na ul. Staszica
została wprowadzona
czasowa organizacja
ruchu. Zmiany
w komunikacji związane
są z rozpoczęciem
jednej z ważniejszych
tegorocznych inwestycji.
Najistotniejsza zmiana
dotyczy wyłączenia
z ruchu odcinka od
skrzyżowania z ul. Asnyka
do ul. Wojska Polskiego.
Zakaz nie będzie dotyczył
mieszkańców, właścicieli posesji i przedsiębiorców, których obiekty położone są przy
tym odcinku drogi, a także
pracowników zakładów oraz
właścicieli instytucji i ich
klientów.

Dla pasażerów linii A i 2 wsiadających na dwóch pierwszych przystankach na trasie Dzierżoniów, Bielawa najbliższym przystankiem będzie ten na ul. Piłsudskiego. Dla osób
wsiadających na przystanku Dzierżoniów Staszica na tej trasie, najbliższym przystankiem będzie ten przy ul. Batalionów
Chłopskich.
Za utrudnienia wynikające z prac związanych z remontem
ul. Staszica przepraszamy.
Współpraca gmin powiatu dzierżoniowskiego

Razem walczymy
o dużą kasę

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu na ul. Staszica w związku z remontem drogi
Aby dotrzeć do ul. Staszica stać z ul. Ząbkowickiej, a następ- możliwy od ul. Batalionów
lub jednej z ulic z nią sąsiadują- nie ul. Batalionów Chłopskich Chłopskich. Planowany termin
cych, kierowcy jadący od strony dojechać do Ronda Czeskiego. zakończenia robót na tym odcinZąbkowic będą musieli skorzy- Dojazd do ul. Staszica będzie ku drogi to 30 czerwca.

Mieszkańcy opiniują

Ankieterzy badają satysfakcję klientów
Trwa coroczne badanie
ankietowe poziomu
zadowolenia klientów
z jakości usług
świadczonych przez urząd
i jednostki organizacyjne
miasta. Celem akcji
jest uzyskanie opinii
klientów na temat
stopnia zadowolenia
m.in. z fachowości
i uprzejmości
pracowników,
terminowości
realizowanych spraw,
warunków obsługi, godzin
pracy.
Każdy ankietowany klient
może także zgłosić swoje uwagi dotyczące pracy urzędu oraz
wypowiedzieć się na temat jakości informacji kierowanych
do mieszkańców.

remontowanej ul. Staszica autobusy linii A i 2
nie będą obsługiwały trzech przystanków –
Dzierżoniów Ząbkowicka, Dzierżoniów Wojska
Polskiego i Dzierżoniów Staszica.

Badanie satysfakcji klientów UM i jednostek organizacyjnych potrwa do końca kwietnia
O wzięcie udziału w bada- załatwiający sprawy w Biuniach proszeni są interesanci rze Obsługi Klienta, w Wy-

dziale Spraw Obywatelskich
i w Urzędzie Stanu Cywilnego. Badanie w urzędzie obejmie 500 osób. Jego wyniki
pozwolą na określenie potrzeb
naszych klientów oraz posłużą do opracowania działań
usprawniających funkcjonowanie magistratu.
Oprócz urzędu o wypełnienie ankiet proszeni są również
klienci Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury, Muzeum
Miejskiego, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej,
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dzierżoniowskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych Sp.
z o.o., Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz publicznych placówek oświatowych.

Nad mechanizmem współpracy umożliwiającej
wspólne i najbardziej efektywne zdobywanie
unijnych pieniędzy pracują przedstawiciele
samorządów naszego powiatu. To element projektu
„Partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego
Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę
zrównoważonego rozwoju”. Na jego realizację
Dzierżoniów – lider projektu – pozyskał 608 tys. zł.
Wartość całego projektu to kwota 717.895 zł.
Gminy powiatu dzierżoniowskiego pracują nad wspólną strategią zawierającą diagnozy i nad stworzeniem programów rozwoju transportu, aktywizacji społeczno-zawodowej, rewitalizację
obszarów zdegradowanych oraz zwiększenia retencyjności ziemi
dzierżoniowskiej.
Na spotkaniach przedstawicieli samorządów omówiono już
sposoby realizacji poszczególnych etapów projektu i sposób
wyboru zewnętrznych ekspertów, którzy pomogą opracować
dokumentację. Ustalono też wstępne terminy realizacji poszczególnych etapów i kwestie, które mają się znaleźć w programie
rewitalizacji.
Jakość opracowanej wspólnie strategii całej ziemi dzierżoniowskiej i programów sektorowych będzie miała wpływ na możliwości zdobywania środków zewnętrznych. O ile w poprzednim
okresie programowania UE o pieniądze rywalizowały ze sobą
poszczególne samorządy, tak teraz konkurencja dotyczyć będzie
nie pojedynczych miast, a właśnie działających wspólnie grup
samorządów.
– Podjęliśmy się roli lidera, złożyliśmy wniosek, ale zdobycie
tych pieniędzy to efekt wspólnej pracy. Zarazem kolejny dowód
na to, że umiejętność wspólnego działania szybko przynosi efekty.
Teraz musimy przygotować takie narzędzia, które pozwolą nam
na skuteczne zdobywanie unijnych pieniędzy. Bo mimo że jest
ich więcej niż poprzednio, to konkurencja będzie bardzo silna.
Tym razem nie będą jednak konkurować ze sobą poszczególne
gminy, ale właśnie takie partnerstwa jak nasze. Mamy więc bardzo dobry start w tym wyjściu – mówi burmistrz Dzierżoniowa
Marek Piorun.

Konkurs

Wymyśl maskotkę Straży Miejskiej
Chciałbyś choć przez jeden dzień
być szefem dzierżoniowskiej
Straży Miejskiej? Weź udział
w konkursie plastycznym
dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Jeśli wymyślisz
maskotkę dzierżoniowskich
strażników, będziesz sprawował 1
czerwca funkcję komendanta SM.
Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie w dowolnej formie i technice
plastycznej projektu maskotki dzierżo-

niowskiej Straży Miejskiej. Zaprojektowanej przez siebie maskotce trzeba
nadać imię i opisać w kilku zdaniach,
dlaczego powinna ona wyglądać akurat
tak. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną wykonaną samodzielnie pracę.
Praca powinna być podpisana imieniem
i nazwiskiem uczestnika, jego adresem,
wiekiem oraz nr kontaktowym telefonu
opiekuna prawnego.
Projekty zostaną ocenione przez specjalne jury. Dla zwycięzcy przewidziane

są nagrody rzeczowe oraz nagroda specjalna – pełnienie funkcji Komendanta
Straży Miejskiej w Dniu Dziecka.
Strażnicy czekają na wymyślone
przez uczniów maskotki do 15 maja br.
Prace należy składać w siedzibie Straży
Miejskiej przy ul. Rzeźniczej 2 w Dzierżoniowie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 23 maja.
Laureaci zostaną powiadomieni
o miejscu i terminie wręczenia nagród
telefonicznie.

Nad projektem pracują koordynatorzy z gmin powiatu
dzierżoniowskiego i cztery zespoły merytoryczne
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Dzierżoniów wspiera sportowców

Młody żużlowiec
z Dzierżoniowa
21-letni Patryk Malitowski, dzierżoniowianin
startujący w BETARD SPARTA WROCŁAW, rozpoczął
już przygotowania i treningi do sezonu 2014.
W sportowych dążeniach wspiera go finansowo
Dzierżoniów.
Karierę żużlową Patryk
rozpoczął w wieku 14 lat,
stawiając pierwsze kroki
w speedwayu na Stadionie
Olimpijskim. Licencję uzyskał w 2009 roku i od tej pory
regularnie startuje w barwach
Sparty, debiutując w Ekstralidze w kwietniu 2011 roku
w starciu z Unibaxem Toruń.
W 2011 r. zdobył 1. miejsce w Pucharze Prezydenta
Lublina, 8. miejsce w Młodzieżowych Indywidualnych
Mistrzostwach Polski, a także
4. miejsce w Brązowym KaDzierżoniów wspiera spor- sku. Rok temu zajął 3. miejsce
towców. Jednym z nich w Młodzieżowych Drużynojest jest obiecujący żużlo- wych Mistrzostwach Polski,
wiec Patryk Malitowski
a także 1. miejsce w Międzynarodowym Turnieju Pamięci Łukasza Romanka, w którym
pokonał trzykrotnego mistrza świata Nickiego Pedersena i aktualnego mistrza świata Tai Woffindena.
Kolejny sezon zapowiada się jeszcze bardziej interesująco. 29
marca nasz żużlowiec rozpoczął walkę w eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. W kwietniu wystartuje
w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Trzymamy kciuki! O wynikach będziemy Państwa informować na www.dzierzoniow.pl.
Oświata

Zajęcia dla uczniów
klas sportowych
Ponad 67 tys. zł przeznaczy miasto w tym roku na
organizację zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
klas sportowych. Pieniądze te pokryją koszty wynajmu
hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Szkoły
Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi.
W tym roku szkolnym uczniowie klas sportowych SP 9
skorzystają z 292 godzin wuefu na dzierżoniowskim OSiR-ze,
uczniowie G 1 zaś z 80 godzin zajęć do końca tego roku szkolnego, a od września do grudnia br. z kolejnych 54 godzin. Fundusze
na ten cel pochodzą z Miejskiego Programu Samorządowa Szkoła
Środowiskowa – II oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2015.
Zbiórka publiczna

Czytelniku, kup cegiełkę!
2 lub 3 zł trzeba wydać na cegiełkę, by wesprzeć
Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
książek, filmów i audiobooków. W ubiegłym roku
udało się w ten sposób zebrać 1.542 zł.

Zbiórka prowadzona jest również w tym roku. Cegiełki
można nabyć w poszczególnych działach biblioteki.

www.dzierzoniow.pl

Aktywność na boiskach

Orliki żyją sportem
W Polsce są 2604
Orliki, z czego dwa
w Dzierżoniowie. Orlik
to dobre miejsce do
spędzania czasu dla osób
w każdym wieku i stopniu
sprawności – nie trzeba
być sportowcem, żeby
dobrze się tu bawić.
W godzinach otwarcia
Orlika zawsze jest na nim
obecny animator, który
jest jego gospodarzem,
dba o dobrą atmosferę,
organizuje zajęcia
i prowadzi projekty.
Wielofunkcyjne boiska
są przystosowane
do różnego rodzaju
aktywności i tylko od
inwencji animatorów
zależy, jak będą
wykorzystane. Sprawdź,
jak odbywa się to
w Dzierżoniowie.
W mieście funkcjonują dwa
Orliki – przy ul. Nowowiejskiej
i ul. Sikorskiego. To obiekty
udostępniane bezpłatnie wraz
ze sprzętem sportowym.
W „nogę”
zagrają rodziny
Na Orliku przy ul. Nowowiejskiej (za Gimnazjum
nr 1) animatorem jest Mariusz Gronczyński. Boisko
czynne jest od poniedziałku
do piątku. Od godz. 15.00
do 19.00 korzystają z niego
dzieci, potem do godz. 21.00
młodzież i dorośli. We wtorki,
czwartki i piątki odbywają się
na nim zajęcia z piłki nożnej
dla 12-latków, w weekendy
treningi rozpoczyna Akademia Przedszkolaka. W sobotę
--

Na dwóch dzierżoniowskich Orlikach można uprawiać różne
niej mieszkańcy, głównie młodzi, grają w piłkę nożną
boisko jest dostępne od godz. to zrobić telefonicznie pod
13.30 do 19.30, okazjonalnie nr. 663 268 737.
w niedzielę, gdy odbywają się
zawody lub turnieje. Ostatnio -- Dziewczęta
15 i 16 marca były to elimina- też kopią piłkę
cje powiatowe ogólnopolskieAnimatorem na Orliku
go turnieju „Z Podwórka na przy Zespole Gimnazjów nr 3
Stadion o Puchar Tymbarku”.
jest natomiast Paweł JędrowAnimator ma w planach ski. Można się nim kontaktoakcję promocyjną w przed- wać pod nr. tel. 606 304 320.
szkolach zachęcającą rodziny Boisko jest dostępne od podo udziału w zajęciach w po- niedziałku do piątku w godz.
staci gier i zabaw z piłką wpro- 15.30-21.00 i w weekendy
wadzających do nauki gry w godz. 14.00-19.00. Do godz.
w piłkę nożną. Zajęcia ruszą 19.30 korzystają z niego dziew kwietniu.
ci i młodzież, potem dorośli.
Jednak nie tylko piłką Grają głównie w piłkę nożną
nożną żyje Orlik przy Gimna- (tu obłożenie boiska sięga niezjum nr 1. Uprawiane są tam mal 100%), czasem w koszyrównież chętnie koszyków- kówkę czy siatkówkę.
ka, siatkówka i piłka ręczna.
Z boisk do piłki nożnej
Często przez zorganizowane korzystają trzy grupy UKS
grupy znajomych. I to one „Lechia” – rocznik 2000,
właśnie najczęściej rezerwu- 2005-2006 i 2006-2007. Aniją wolne terminy u Mariusza mator prowadzi też we wtorGronczyńskiego. Można ki i czwartki od godz. 16.30

dyscypliny sportu. Najchętdo 18.00 grupę piłki nożnej
dziewcząt. Są to zawodniczki
ze szkół podstawowych. Nabór do tej grupy trwa – wszystkie zainteresowane dziewczęta
animator zaprasza na treningi.
Ruszyły także zapisy do
ligi klas I szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone od 16 kwietnia w środy
w godz. 16.00-18.00.
W nadchodzącą niedzielę
30 marca na Orliku przy ZG
nr 3 odbył się Miniturniej Piłkarski, w którym zespół UKS
Lechia Dzierżoniów rocznik 2005-2006 zmierzył się
z chłopcami z Dusznik Zdroju
oraz Nysy Kłodzko.
Wszystkich zainteresowanych sportowym życiem dzierżoniowskich Orlików zapraszamy na stronę www.naszorlik.pl,
gdzie można znaleźć harmonogramy zajęć na poszczególnych
obiektach.

Samorządowa Szkoła Środowiskowa

Fundusze na gimnastykę korekcyjną
524 godziny gimnastyki
korekcyjnej dla
uczniów kl. I–II
przeprowadzą specjaliści
w dzierżoniowskich
podstawówkach. Miasto
przeznaczy na ten cel
15.720 zł. Dodatkowo
w budżecie zapisano
5.400 zł na zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów
wszystkich podstawówek
na korekcję wad postawy
i reedukacji posturalnej
w ramach Centrum
Rehabilitacji „Piątka”.
Gimnastyka korekcyjna
prowadzona jest od stycznia,
potrwa do końca roku szkolnego. Finansowana jest ze środków Miejskiego Programu
Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II. W jego ramach
w Szkole Podstawowej nr 3
zorganizowanych zostanie 75
godzin gimnastyki korekcyjnej, w Szkole Podstawowej
nr 5 – 224 godziny, w Szkole

Indywidualnie dobrane ćwiczenia korekcyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pozwalają na uzyskanie pozytywnych rezultatów w profilaktyce i leczeniu wad postawy
ciała. Pomoc w tym zakresie można uzyskać m.in. w Centrum Rehabilitacji „Piątka”
Podstawowej nr 6 – 97 godzin, „Piątka” zostanie przeprowa- edukacji posturalnej. Te zajęcia
a w Szkole Podstawowej nr 9 dzonych 60 godzin zajęć poza- odbywają się w dwóch cyklach
– 128 godzin.
lekcyjnych dla uczniów dzier- – pierwszy zaczął się w styczDodatkowo w SP nr 5 z Od- żoniowskich podstawówek niu i potrwa do kwietnia, drugi
działami Integracyjnymi w ra- w zakresie ochrony zdrowia, rozpocznie się w kwietniu i pomach Centrum Rehabilitacji czyli korekcji wad postawy i re- trwa do czerwca.

Ekologia w szkołach

Ruszył projekt „Euronet 50/50 max”
Cztery dzierżoniowskie
szkoły: SP nr 3, SP nr 5
i SP nr 9 oraz Gimnazjum
nr 1 przystąpiły do
realizacji projektu
Euronet 50/50 max. Jego
idea zakłada ograniczenie
zużycia energii
w budynkach publicznych
poprzez zastosowanie
innowacyjnej metodologii
50/50 w 500 szkołach
i blisko 50 innych
budynkach publicznych
z 13 krajów UE.

By lepiej wypadli
na egzaminach
Dzierżoniowscy uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych będą się przygotowywać do
sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu
gimnazjalnego podczas zajęć pozalekcyjnych, na które
miasto przeznaczy w tym roku w sumie 50 tys. zł.
W ramach Miejskiego Programu Samorządowa Szkoła Środowiskowa – II na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-VI
przygotowujące do sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej
zapisano w budżecie Dzierżoniowa 30.330 zł. Ruszyły one na
początku roku, potrwają do czerwca. W SP nr 3 zaplanowano
212 godzin zajęć, w SP nr 5 – 503, w SP nr 6 – 60, a w SP nr 9
– 236 godzin.
Uczniowie klas II i III gimnazjów będą się przygotowywać
przez 270 godzin w Gimnazjum nr 1 i 384 godziny w Zespole
Gimnazjów nr 3. Miasto przeznaczy na ten cel 19.620 zł.
W ubiegłym roku na tego typu zajęcia wydano z budżetu ponad 57 tys. zł. W podstawówkach uczniowie klas VI przepracowali 176 takich godzin, w gimnazjach zaś uczniowie klas III 374
godziny, a uczniowie klas I-II – 275 godzin.

fot. SP 3

Metodologia 50/50 aktywnie
angażuje użytkowników budynków w proces zarządzania
energią. Jej wdrażanie obejmuje
9 kroków, a osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone
równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły)
a podmiot finansujący rachunki
za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny).
Uczniowie będą prowadzić podczas trwania projektu
obserwacje zużycia energii
wody, prądu i ciepła, a następnie wyciągać wnioski, które

Oświata
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Nasze codzienne działania i właściwe postawy w zakresie gospodarowania energią cieplną, wodną i elektryczną mogą przynieść korzyści wszystkim
posłużą do poprawy stanu wy- wiedzę o ekonomicznym wy- Projekt jest współfinansowakorzystania energii w szko- korzystaniu energii równole- ny przez Komisję Europejską
łach. Będą uczyć pozostałych gle ze swymi uczniami.
w ramach programu „Inteliuczniów oraz swych rodziców.
Zakończenie projektu na- gentna Energia dla Europy
Nauczyciele będą zdobywać stąpi 31 marca 2016 roku. (IEE) ”.

Aport do spółki

Parking dla mieszkańców TBS-u
Działki przeznaczone
na dojazd do budynków
i miejsca parkingowe
dla mieszkańców
TBS-u przekazało miasto
Dzierżoniowskiemu
Towarzystwu
Budownictwa
Społecznego. Chodzi
o grunt położony przy
ul. Kopernika.
Coraz większa liczba budynków oraz fakt, że wiele
osób korzysta z więcej niż jednego samochodu, powodują,

że w najbliższej okolicy TBSów przy ul. Kopernika nie jest
łatwo o wygodne miejsce do
parkowania.
Po sygnałach od mieszkańców dodatkowe miejsca na
parkowanie powstaną właśnie
niemal naprzeciw ostatniego
jak do tej pory budynku, który
powstał w ramach budownictwa społecznego.
Przekazany przez miasto
grunt ma powierzchnię ponad 1300 m2. Jego wartość to
kwota 140 tys. zł.

W ubiegłym roku dzięki zajęciom pozalekcyjnym dzierżoniowscy uczniowie mieli na egzaminach wyniki wyższe co
najmniej 2% od średniej krajowej
Ekologia

Nie pal trawy. To szkodzi

 Na działkach, które miasto przekazało aportem do
spółki, powstaną nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców TBS-ów przy ul. Kopernika
Pomoc pedagogiczna

Oświata

Gimnazjum nr 1
Znajdź C(z)AS na
konsultacje dla rodziców odkrywa talenty
Masz problemy wychowawcze? Przyjdź w czwartek
do Centrum Aktywizacji Społecznej na indywidualne
konsultacje dotyczące zasad i metod dobrego
wychowywania dzieci i młodzieży. Skorzystaj
z pomocy specjalistki – pedagożki i socjoterapeutki
Iwony Rutkowskiej.
Konsultacje odbywają się w każdy czwartek od godziny
10.00 do 13.00. Zapisy w sekretariacie, tel. 748342505.
Centrum Aktywizacji Społecznej oferuje mieszkańcom
Dzierżoniowa nieodpłatne wsparcie w zakresie nie tylko rodzicielstwa, ale przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianej
aktywizacji zawodowej i społecznej. Proponuje kurs uniwersalnych kompetencji zawodowych, kurs kompetencji osobistych
i społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs podstaw przedsiębiorczości, zajęcia komputerowe czy językowe.
Więcej na temat działalności CAS-u mieszczącego się przy
ul. Nowowiejskiej 88 w Dzierżoniowie można znaleźć na stronie www.cas-dzierzoniow.pl

Do sieci Szkół Odkrywców Talentów, które podejmują
systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego
i oferują swym uczniom wiele różnorodnych zajęć
dodatkowych dołączyło w lutym dzierżoniowskie
Gimnazjum nr 1. W województwie dolnośląskim jest
215 takich szkół, w powiecie dzierżoniowskim 7,
w tym 3 w Dzierżoniowie.
Do szkół szczególnie rozwijających uzdolnienia swych
uczniów należą również Szkoła Podstawowa nr 6 im. W. Chotomskiej oraz Zespół Szkół Sióstr Salezjanek. Dzięki pracy nauczycieli, ale przede wszystkim dzięki wspaniałym, zdolnym
podopiecznym, dołączyło do tego grona odbierając tytuł i certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów również Gimnazjum nr 1.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób
przyczyniają się do wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci
i młodzieży oraz promują działalność naukową, artystyczną, społeczną, sportową lub inną uczniów. Gimnazjum nr 1 proponuje
im m.in. udział w kole matematycznym, języka polskiego, angielskiego, zajęcia malarskie czy redagowanie szkolnej gazetki.

Przełom marca i kwietnia to dla wielu z nas
początek prac ogrodowych w przydomowych
terenach oraz ogrodach działkowych. Bardzo
często w wyniku tych prac powstają odpady
w postaci pozostałości roślinnych. Dla niektórych
sposobem na pozbywanie się tego typu odpadów
jest ich spalanie. Tymczasem jest to praktyka
nielegalna – grozi za to kara grzywny. Poza
tym zanieczyszczamy powietrze i stwarzamy
uciążliwości dla naszych sąsiadów.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą zwracać szczególną uwagę na niezdyscyplinowanych ogrodników. Najlepszym sposobem postępowania z tego typu odpadami jest
ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.,
a następnie wykorzystanie kompostu na własnym ogrodzie.
Mieszkańcy mogą też przekazywać starą wygrabioną lub
skoszoną trawę czy odpady po przycięciu żywopłotów do
Punktu Dobrowolnego Oddawania Odpadów przy ul. Bielawskiej 15 w Dzierżoniowie. Punkt ten przyjmuje także
inne odpady problemowe z gospodarstw domowych, takie
jak gruz budowlany, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, opony itp.

Komputery w bibliotece za darmo
W dzierżoniowskiej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej
korzystanie z komputerów od 1 marca jest bezpłatne. Warunkiem skorzystania ze sprzętu jest okazanie karty bibliotecznej.
Do tej pory za korzystanie ze stanowisk komputerowych pobierana była niewielka opłata. Teraz, wychodząc naprzeciw potrzebom
czytelników, biblioteka udostępnia komputery za darmo. Jeżeli
ktoś nie posiada karty bibliotecznej, musi zapisać się do M-PBP.
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Zostaw 1%
w Dzierżoniowie
W tym roku na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się 15
organizacji i stowarzyszeń z naszego miasta.
-- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „AZYL”
KRS 0000062210
Ratuje bezpańskie zwierzęta. Opiekę znalazło tu już ponad 10 tys. bezdomnych zwierząt. Dla ponad 8 tys. udało się znaleźć nowy dom. Azyl
jest często wskazywany jako bardzo dobry przykład prowadzenia takiej
działalności.
-- TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
KRS 0000099206
Gromadzi materiały archiwalne, propaguje historię Dzierżoniowa i regionu, prowadzi kroniki miasta, edukacją regionalną i przygotowuje „Rocznik Dzierżoniowski”.
-- LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000103666
Popularyzuje kolarstwo. Zwodnicy „Atom-u” co roku reprezentują Polskę
w imprezach międzynarodowych, są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski. Duża grupa zawodniczek klubu jest w Kadrze Narodowej.
-- STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I RODZINA”
KRS 0000157403
Pomaga uczniom, organizuje wypoczynek pozalekcyjny, pomaga rozwijać
talenty najmłodszych mieszkańców. Szczególną uwagę skupia na wspomaganiu grup terapeutycznych dla dzieci wymagających indywidualnej opieki.
-- TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA
KRS 0000179638
Zajmuje się nawiązywaniem i prowadzeniem kontaktów z mieszkańcami
miast partnerskich Dzierżoniowa, propagowaniem przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych regionu.

Ułatwienia dla pacjentów

Oni już mają konta w ZIP. A Ty?
220 osób skorzystało 25 marca z okazji założenia
konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta na
mobilnym stanowisku NFZ-u w Urzędzie Miasta.
Wystarczyło mieć przy sobie dowód osobisty, by
w maksymalnie 3 minuty otrzymać login i hasło. Konto
w ZIP umożliwia szybki i wygodny dostęp do ważnych
informacji dotyczących naszego leczenia on line.
Każdy z nas potrzebuje czasem pomocy medycznej. Pojawiają
się wtedy pytania, gdzie i kiedy wcześniej się leczyliśmy, kiedy
korzystaliśmy z refundowanych leków czy sprzętu rehabilitacyjnego lub po wejściu systemu eWUŚ – czy w ogóle jesteśmy
osobą ubezpieczoną. Wszystko to można sprawdzić przed wizytą
u lekarza z domowego komputera – wystarczy mieć tylko konto
w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.
Można je założyć w oddziałach NFZ w Wałbrzychu lub Wrocławiu. Po uzyskaniu loginu i hasła do swojego konta w ZIP,
należy się na nim zalogować w ciągu 30 dni i zmienić hasło na
własne. Dane o leczeniu pacjenta spływają na konto w ciągu 24
godzin od jego założenia.
Gospodarka

Rekord zatrudnienia w strefie
W 2013 r. w dzierżoniowskiej podstrefie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatrudnionych było
2106 osób. To najwyższy wskaźnik w jej historii.
Działa w niej obecnie 17 firm, szykują się nowe
inwestycje. Do tej pory działające na jej terenie
zakłady zainwestowały 683,3 mln zł.

-- STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI
KRS 0000202053
Jego członkowie ratują zdrowie i życie, przyczyniają się do promocji
krwiodawstwa oraz do zwiększenia liczby osób oddających krew.

Podstrefa Dzierżoniów zlokalizowana jest w zachodniej części
miasta i zajmuje powierzchnię 114,65 ha. Teren podstrefy jest
w części terenem niezabudowanym, co stwarza dogodne warunki
do kształtowania zabudowy. Oferuje obecnie inwestorom 46,19
ha wolnego terenu.
 W dzierżoniowskiej podstrefie WSSE zatrudnionych
jest obecnie 2106 osób

-- „FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU”
KRS 0000202225
Udziela pomocy młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom w podeszłym wieku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
-- TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
KRS 0000217528
Wspiera inicjatywy społeczne wzbogacające możliwości edukacyjnych
dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi też inicjatywy tworzące warunki
do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
-- STOWARZYSZENIE „POMÓŻMY REALIZOWAĆ MARZENIA”
KRS 0000244620
Przydziela stypendia, zapomogi, opłaca dojazdy do szkoły, udziały w konkursach, olimpiadach i zawodach. Organizuje też letnie obozy nad morzem.
-- FUNDACJA „ROPUH” – ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UPOWSZECHNIAJĄCYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA
RADOSŁAWA TURZAŃSKIEGO
KRS 0000301430
Powstała z inicjatywy instruktorów Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP
oraz przyjaciół harcerstwa. Wsparcie otrzymywane dzięki 1% umożliwia
wyjazd harcerzom na polskie i zagraniczne spotkania.
-- POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM KOŁO W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000356404
Prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Pomaga
swoim podopiecznym w osiąganiu niezależności, samodzielności i zaradności życiowej. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i buduje obecnie dom rodzinny z mieszkaniami wspomaganymi.
-- STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JERZEGO
W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000195739
Wspiera remont i renowację najstarszej dzierżoniowskiej świątyni, gromadząc środki finansowe i wspomaga parafię w poszukiwaniu funduszy.
-- FUNDACJA „SALUS PRO FAMILIA”
KRS 0000311436
Zajmuje się ochroną zdrowia, profilaktyką i zwiększaniem świadomości
społecznej w zakresie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
-- UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ISKRA”
W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000344004
Szkoli dzieci i młodzież pasjonującą się kolarstwem BMX, pomaga zawodnikom przygotować się do uprawiania tej dyscypliny również na poziomie wyczynowym.
-- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERŻONIOWSKIEGO
EKONOMIKA
KRS 0000274502
Upowszechnia i chroni prawa dziecka. Prowadzi działalność w zakresie
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między absolwentami
i szkołą.

Długa kolejka pacjentów witała wchodzących do UM 25
marca. Na szczęście zakładanie konta w ZIP szło bardzo
szybko

Sport i rekreacja

Szykuj się do TRAKT-u
Jak co roku w maju
Dzierżoniów – miasto
z inicjatywą i Ośrodek
Sportu i Rekreacji
zapraszają na TRAKT, czyli
Terenowy Rajd Amatorów
Kolarstwa i Turystyki.
Dla wszystkich
miłośników sportu
i wspólnego spędzania
wolnego czasu w gronie
rodziny i znajomych
przygotowano na 11 maja
11 tras.
Wszystkie grupy wystartują z dzierżoniowskiego Rynku między godz. 9.00 a 15.30
i zakończą rajd na mecie na te-

renie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy w cenie opłaty
startowej (5 zł) otrzymają pamiątkową koszulkę, bony na
żywność na mecie oraz kupony
konkursowe – każdemu z nich
przypisana jest jakaś nagroda
wręczana na mecie. Nagrodą
główną tradycyjnie jest rower.
Novum w tym roku będzie
ciepły posiłek przygotowany
na Wielkiej Patelni. Ponadto mnóstwo imprez towarzyszących: III Mistrzostwa
Dzierżoniowa w Grillowaniu,
konkurs kulinarny, a dla najmłodszych gry i zabawy na
murawie boiska.

TRAKT 2014

3 trasy piesze:
 TRASA PIESZA „TRAKT SMOKA”, łatwa, po mieście
 NORDIC WALKING -TRASA PIESZA 10 KM, łatwa urozmaicona
 TRASA PIESZA, górska 25 KM,
trudna, dla wytrwałych turystów
--

8 tras rowerowych:
 TRASA ROWEROWA 10 KM, łatwa,
dostępna przede wszystkim dla dzieci
 TRASA ROWEROWA 20 KM, ła--

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

twa, dostępna również dla dzieci
 TRASA ROWEROWA 30 KM, łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach
 TRASA ROWEROWA 40 KM, łatwa, dostępna dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach
 TRASA ROWEROWA 50 KM, średnio trudna na dobrych nawierzchniach,
dla rowerzystów jadących na rowerach
szosowych („kolarskich”) i innych (trekkingowych, górskich, itp.)

 TRASA ROWEROWA GÓRSKA
OK. 55 KM, średnio trudna, dla rowerzystów jadących na rowerach górskich
 TRASA ROWEROWA 60 KM, średnio trudna, dla rowerzystów jadących na
dowolnych rowerach
 TRASA ROWEROWA 100 KM, bardzo trudna, wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego
—
Szczegółowy opis tras na stronie
www.dzierzoniow.pl.
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