Pomagamy we wdrożeniu EFQM
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Wymiana doświadczeń
w zarządzaniu
Remont kościoła św. Jerzego

Duża dotacja na renowację zabytku
Miasto zdobyło prawie pół
miliona złotych dotacji na
konserwację zachodniej
elewacji kościoła św.
Jerzego w Dzierżoniowie
z Niemieckiej Fundacji
Federalnej Środowisko
(DBU). Potwierdzenie
przekazania dotacji
ze strony niemieckiej
odbyło się na spotkaniu
z władzami miasta
w dzierżoniowskim
ratuszu 23 kwietnia.
Cała inwestycja będzie
kosztowała prawie 1 mln zł.
W połowie (483,5 tys. zł) zostanie sfinansowana z wkładu
własnego, na który złożą się
fundusze z budżetu miasta,
parafii św. Jerzego, Stowarzyszenia na Rzecz Remontu
i Renowacji Zabytkowego
Kościoła pw. św. Jerzego
w Dzierżoniowie oraz dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ostatnich kilku latach
w najstarszym, bo liczącym
ponad 850 lat, budynku wykonano remont dachu, konserwację niektórych ołtarzy,
czterech konfesjonałów, stacji
drogi krzyżowej i malowideł
ściennych i sklepień. Renowacji poddano także wieżę kościoła, zabezpieczenie
i konserwację nawy środkowej, ambony, holu wejściowego i częściową konserwację

Dzięki dotacji z DBU odnowiona zostanie zachodnia elewacja najstarszej w mieście świątyni. Przedstawiciele fundacji odwiedzili Dzierżoniów 23 kwietnia
ceglanych ścian, odnowiono przedstawicielka DBU Wie- również proboszcz parafii św.
instalację elektryczną. Trwają sława Dyki, wnioskodawca Jerzego ksiądz Józef Błauprace przy konserwacji elewa- projektu i pracownik Instytutu ciak, wojewódzki konserwacji wschodniej. Łącznie do tej Zabytkoznawstwa i Konserwa- tor zabytków Maria Ptak,
pory zainwestowano w zabez- torstwa Wydziału Sztuk Pięk- pełnomocnik burmistrza ds.
pieczenie i odnowienie kościo- nych Uniwersytetu Mikołaja zabytków w Dzierżoniowie
ła około 3.300.000 zł.
Kopernika w Toruniu dr arch. i dyrektor Muzeum MiejskieTeraz dzięki pozyskanym Ulrich Schaaf, a także przyja- go Henryk Smolny, Tomasz
funduszom odnowiona zosta- ciel i były mieszkaniec Dzier- Ligięza ze Stowarzyszenia na
nie elewacja zachodnia świą- żoniowa Karl Heinz Bittner, Rzecz Remontu i Renowacji
tyni z romańskich granitowych który zawsze żywo interesował Zabytkowego Kościoła pw.
murów i gotycka ceglana kon- się swoim rodzinnym mia- św. Jerzego w Dzierżoniowie
strukcja zachodniej fasady.
stem i zainicjował współpracę oraz Henryk Siodlaczek z raW spotkaniu 23 kwietnia z DBU na rzecz renowacji ko- mienia Towarzystwa Miast
wzięli udział kierownik Działu ścioła św. Jerzego.
Partnerskich Dzierżoniowa
Komunikacji i Edukacji EkoloStronę polską, oprócz i wykonawca elewacji zachodgicznej DBU dr Ulrich Witte, władz miasta, reprezentował niej Piotr Wanat.

Wrocławskie przedsiębiorstwo wodociągowe gościł
Dzierżoniów w ramach wizyty bencharkingowej.
24 kwietnia pracownicy urzędu dzielili się
doświadczeniami z wdrażania i korzyściami
wynikającymi z stosowania Modelu EFQM.
Wizyta studyjna w instytucji, która skutecznie wdrożyła Model EFQM, jest jednym z ważnych elementów poprzedzających
opracowanie aplikacji. Przechodził ją także dzierżoniowski urząd,
który podpatrywał sposób zarządzania tyską fabryką Fiata.
Na początku spotkania burmistrz Marek Piorun przybliżył gościom miasto i zaprezentował sposób realizacji misji Dzierżoniowa „Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia”,
o ciągłym procesie doskonalenia w urzędzie i procesie aplikowania o Europejską Nagrodę Jakości mówiły zastępca burmistrza
Wanda Ostrowska i sekretarz miasta Anna Grochowina.
Podczas spotkania poruszano także tematy skutecznego i efektywnego przywództwa, zarządzania pracownikami czy kluczowymi wynikami.
Dla gości z Wrocławia doświadczenia naszego miasta będą
bardzo pomocne. Zapewniał o tym prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Jesteśmy pod
dużym wrażeniem Państwa determinacji i dążenia do zmian na
lepsze, liczymy na pomoc w przejściu drogi, którą macie już za
sobą – mówił na zakończenie spotkania kierujący spółką Zdzisław Olejczyk.
Takie spotkania to dla dzierżoniowskiego urzędu okazja do
podpatrzenia sposobu zarządzania w innych niż samorządowe
instytucjach.
Współorganizatorem benchmarkigu był Tadeusz Buchacz
z Umbrella Consulting, z którą Dzierżoniów współpracował
przy wdrażaniu Modelu EFQM i aplikowaniu o finał EFQM
w 2012 roku.

Sesja Rady Miejskiej

Honorowi Obywatele Dzierżoniowa
Jan Lityński, Marian
Kowal i ksiądz Stanisław
Araszczuk są od 28
kwietnia Honorowymi
Obywatelami
Dzierżoniowa. Uchwały
w tej sprawie podjęli
dzierżoniowscy radni,
którzy podczas ostatniej
sesji zajmowali się
także mieszkalnictwem,
pomocą społeczną,
współpracą Dzierżoniowa
z miastami partnerskimi
i zmianami w budżecie
miasta.
Obrady rozpoczęło wręczenie szóstce mieszkańców
odznaczeń Zasłużonych dla
Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Otrzymali je: radna Wanda Kunecka,
kierownik DOK-u Renata
Łazor, kierownik Kancelarii

Pracownicy wrocławskiego przedsiębiorstwa wodociągowego gościli w Dzierżoniowie w ramach wizyty benchmarkingowej
Wnioski do WPI

Aktualizujemy
plan inwestycji
Zachęcamy do zgłaszania propozycji inwestycji,
które w najbliższych latach będą realizowane
w Dzierżoniowie. Wnioski do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego (WPI) można składać do końca
czerwca.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sześć osób odebrało odznaczenia Zasłużonych dla
Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Rady Miejskiej Agnieszka
Radni rozpatrzyli także Mieszkaniowym Zasobem
Janas, członek wspierający projekty uchwał związane Gminy w 2013 r., z realizacji
działalność związku Jaro- z zmianami w budżecie i wie- Programu Współpracy z Miasław Dąbrowski, członek loletniej prognozie finansowej. stami Partnerskimi w 2013 r.
koła związku Jan Jeleń i dy- Przyjęli także sprawozdania oraz Ocenę Zasobów Pomocy
rektor DOK-u Krzysztof To- z realizacji Wieloletniego Społecznej w Gminie Miejkarski.
Programu Gospodarowania skiej Dzierżoniów za 2013 r.

Coroczną aktualizację WPI rozpoczyna zebranie propozycji mieszkańców, organizacji społecznych, wspólnot mieszkaniowych oraz propozycji radnych i tych wypracowanych przez
urząd. Następnie każde z zadań poddawane jest analizie i ocenie
według jednolitych kryteriów.
Na Państwa propozycje czekamy do 30 czerwca. Wnioski prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Wzór wniosku dostępny jest w BOK-u oraz na stronie
www.dzierzoniow.pl w zakładce Urząd – Inwestycje w mieście
– WPI. Tutaj także znajdą Państwo Wieloletni Plan Inwestycyjny
na lata 2014-2022.
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Echa kanonizacji Jana Pawła II

Jubileusz wiekowych mieszkanek Dzierżoniowa

Koncert i wystawa

Z kwiatami do 100-latek

Tak wielkie i ważne w życiu każdego Polaka
wydarzenie, jak kanonizacja Jana Pawła II, nie
przeszło bez echa także w Dzierżoniowie. W kościele
św. Jerzego koncert zagrały „Trebunie Tutki”, a na
rynku stanęła wystawa fotografii.
Po mszy odpustowej w kościele św. Jerzego pod pomnikiem
Papieża Polaka złożono kwiaty i odśpiewano Barkę. O godz. 16.00
w najstarszej w mieście świątyni odbył się koncert „Nuty Wielkiego Pasterza”. Program autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki jest
muzycznym wspomnieniem Papieża-Polaka, blisko związanego
z górami. Licznie przybyła publika usłyszała również dzierżoniowskie chóry parafialne oraz chór Kanon i Miejską Orkiestrę
Dętą działające przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.
Na rynku stanęła zaś wystawa plenerowa „Jan Paweł II i dzierżoniowianie – zapisane na fotografii”. Będzie ją można oglądać
do 6 czerwca. Jej organizatorem jest Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie.

Po mszy odpustowej pod pomnikiem Papieża Polaka złożono kwiaty i odśpiewano Barkę

Zespół „Trebunie Tutki” zagrał w kościele św. Jerzego
koncert ku czci Jana Pawła II

Zachęcamy do obejrzenia wystawy plenerowej w Rynku
poświęconej spotkaniom mieszkańców miasta z naszym
wielkim rodakiem
Sport

Tenis ziemny dla dzieci

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie oraz
Dzierżoniowskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego
zapraszają dzieci i młodzież na naukę gry w tenisa
ziemnego w okresie od maja do sierpnia.
Szkolenia odbędą się w dwóch cyklach: maj – czerwiec
i lipiec – sierpień. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 74 645 05 41 wew. 327 lub
609 866 442 albo o zgłoszenie się bezpośrednio na kortach
OSiR-u Dzierżoniów.
Liczba miejsc ograniczona.

Swoje setne urodziny
obchodziły w kwietniu
dwie 100-latki:
Katarzyna Kilian
i Marianna Pietrzak.
Z tej okazji odwiedził je
burmistrz Marek Piorun,
przynosząc prezenty
i listy gratulacyjne
z najserdeczniejszymi
życzeniami.

Miłośniczka
spacerów i słodkości
Pani Katarzyna urodziła
się 18 kwietnia 1914 r. niedaleko Lwowa, w Sokolnikach.
Jej rodzice zajmowali się
rolnictwem, sadownictwem
i pszczelarstwem. W II wojnie
światowej straciła dwóch braci – jeden został zamordowany
w lwowskim wiezieniu, drugi
w Katyniu. Wraz z resztą rodziny pani Katarzyna przyjechała w 1945 r. na ziemie
odzyskane w okolice Jawora. Rok później zamieszkała
w Dzierżoniowie.
Przez długi czas prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne przy ul. Świdnickiej, potem pracowała
w Diorze. Urodziła sześcioro
dzieci, dwoje nadal żyje. Doczekała się czwórki wnucząt
--

Katarzyna Kilian świętowała setne urodziny w towarzystwie rodziny. Od burmistrza otrzymała kwiaty i ciepły wełniany koc
Dzierżoniowa. Całym swoim łam paść gęsi, krowy... żywi- -- Nie są najstarsze
100 lat to magiczny jupracowitym życiem zasłuży- liśmy się resztkami – wspomiła Pani na szacunek i słowa na. Dlatego gdy jej mąż dostał bileusz. W Dzierżoniowie
podziękowania” – czytamy pracę na ziemiach odzyska- planowane są w tym roku
w liście z życzeniami, któ- nych, przyjechali w 1947 r. jeszcze dwa podobne. Ale
ry wręczył jubilatce wraz do Dzierżoniowa. Tu tragicz- to nie 100-latki pobiły rez kwiatami i wełnianym ko- nie zginął jej syn, potem mąż. kord miasta. Najstarszą jego
cem burmistrz Marek Pio- Pani Marianna wyszła za mąż mieszkanka jest bowiem
run. Oprócz niego 100-latka po raz drugi. Dorabiała jako Henryka Wiśniewska, która
odebrała życzenia na piśmie pomoc domowa, jednocze- w tym roku skończy 102 lata.
od premiera Donalda Tuska śnie pracując w II LO jako Przed Wielkanocą w imieniu
burmistrza miasta życzenia
i wojewody Tomasza Smo- kucharka.
larza.
Doczekała się czwórki przekazała jej wraz z prezenwnucząt i sześciorga prawnu- tem od zajączka kierownik
cząt. Sąsiedzi i rodzina, nawet Urzędu Stanu Cywilnego
ta z Lubelszczyzny, licznie Danuta Stasiak.
Pani Henryka urodziła się
przybyli na jej uroczystość,
choć na co dzień jubilatka w miejscowości Grabal niemieszka sama w niewielkiej daleko Warszawy w 1912 r.
kawalerce na os. Błękitnym. Przeżyła dwie wojny świato– Rodzina jest daleko, ale są- we. – A może i trzecią przeżysiedzi blisko – śmieje się jed- ję – żartuje. Mimo podeszłego
na z sąsiadek. Wraz z synem wieku jest sprawna, porusza
dogląda pani Marianny, której się sama, choć przy pomocy
formy w tym wieku niejeden balkonika. I oprócz probleby pozazdrościł, choć 100-lat- mów ze wzrokiem, nie narzeka narzeka, że samodzielnie ka na zdrowie. – Ale już mi się
Marianna Pietrzak ze wzruszeniem odebrała upominki i li- nie może już czytać. Rodzina sprzykrzyło to życie – mówi.
sty gratulacyjne od premiera Tuska, wojewody i burmi- zapewnia, że jeszcze świetnie Dobre samopoczucie jej jedstrza, zdmuchnęła świeczki na torcie urodzinowym i poroz- gotuje, więc czasem wybrzy- nak nie opuszcza, co budzi pomawiała z licznymi gośćmi
dza przy jedzeniu, gdy dosta- dziw sporej rodziny. Bo pani
i sześcioro prawnuków. Mąż -- Zdmuchnęła „setkę”
nie coś, co niekoniecznie jej Henryka wychowała w sumie
zmarł w 2003 r., ale ona na- z uśmiechem
9 dzieci, w tym sześcioro pasmakuje.
dal jest w dobrej formie. Ma
Wojewoda osobiście od– Mam szczęście, nie po- sierbów, 9 wnucząt i 4 prawprawdzie problemy ze słu- wiedził wraz z burmistrzem wiem, i w pracy, i w życiu – wnuczęta. Jej pierwszy mąż
chem, porusza się o lasce, ale drugą z jubilatek, Marian- mówiła jubilatka po zdmuch- zginął na wojnie, drugi zmarł
nadal lubi spacery, podczas nę Pietrzak. Pani Marianna nięciu świeczek na torcie ok. 50 lat temu. To właśnie po
których odwiedza pobliską urodziła się 23 kwietnia 1914 urodzinowym. Choć jej życie jego śmierci przeprowadziła
cukiernię.
w miejscowości Karczmiska do łatwych nie należało i prze- się do Dzierżoniowa, gdzie
„Jest Pani obecnie jedną na Lubelszczyźnie. Wcześnie żyła dwie wojny światowe, nie w latach 70. i 80. pracowała
z najstarszych mieszkanek straciła rodziców. – Chodzi- brak jej pogody ducha.
w aptece.
Centrum Aktywizacji Społecznej

Warsztaty kompetencji rodzicielskich
Nie wiesz, jak powstrzymywać
niewłaściwe zachowania swojego
dziecka? Chcesz się dowiedzieć,
jak określać dziecku granice,
jak pomóc mu radzić sobie
z emocjami i jak zachęcać do
samodzielności? Weź udział
w warsztatach rodzicielskich
w Centrum Aktywizacji Społecznej
w Dzierżoniowie. Kolejny cykl
rusza już w maju.

Będzie obejmował 8 tematów i będzie
trwał do końca czerwca. Na zajęciach
dowiesz się m.in., jak skutecznie się komunikować z dzieckiem, jak zachęcać je
do współpracy, jak powstrzymywać niewłaściwe zachowania dziecka, jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról i jak
mądrze je chwalić.
Warsztaty będą prowadzone przez
Iwonę Rutkowską – socjoterapeutę, terapeutę dzieci i młodzieży z doświadcze-

niem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami.
Aby wziąć udział w warsztatach, nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść. Zajęcia
prowadzone będą w czwartki od godz. 16.00
do 18.00. Mogą w nich wziąć udział wszyscy
mieszkańcy Dzierżoniowa. Ponadto w czwartki istnieje możliwość indywidualnych konsultacji rodzicielskich. Aby z nich skorzystać, należy umówić się na spotkanie w sekretariacie
CAS lub telefonicznie pod nr.: 74 8342505.

Raport z badań USG

Włącz się w życie miasta

Przeciw nowotworom
u dzierżoniowskich maluchów

Pierwsze inicjatywy
lokalne mieszkańców

173 dzieci przebadano
w ramach akcji „NIE
nowotworom u dzieci”
dofinansowanej przez
Dzierżoniów – miasto
z inicjatywą. Badania
USG dla dzieci w wieku
od 9 miesięcy do
6 lat prowadzone
były w ambulansie
Fundacji Ronalda
McDonalda, który 8
i 9 kwietnia stanął
na dzierżoniowskim
rynku. Były bezpłatne,
bezbolesne i bezpieczne.
Ambulans Fundacji Ronalda McDonalda zawitał do
Dzierżoniowa z inicjatywy
posłanki na Sejm RP Haliny
Szymiec-Raczyńskiej. Samorząd zapłacił za wynagrodzenie dla lekarzy przeprowadzających badania z NZOZ Top
Medical z Lublina 11,5 tys. zł.
Celem badań przesiewowych USG była dokładna
ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie
ewentualnych odstępstw od
normy. Lekarze przyjmowali
w ambulansie – mobilnej stacji medycznej, składającej się

Dzierżoniowskie maluchy mogły skorzystać z bezpłatnych badań USG w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda
z poczekalni – rejestracji oraz było kilkanaście – u chłopców profilaktyka jest tak istotna.
dwóch gabinetów lekarskich, wędrujące lub niezastąpione
– Takie badania są bardzo
wyposażonych w najnowo- jądra albo zwapnienia w nich, potrzebne, bo samemu przecześniejszy sprzęt ultrasono- poza tym zmiany ogniskowe cież chorób nowotworowych
graficzny.
w tarczycy, powiększone śle- się nie wykryje, a dostęp do
Lekarze przebadali 173 dziony, poszerzone kielichy specjalistów jest trudny. Poosoby: 74 dziewczynki i 99 nerki, a nawet torbiele nerek winno być więcej takich akchłopców – najwięcej malu- czy tłuszczak powłok jamy cji – mówi Marta Olesińska,
chów w wieku 2 i 3 lat. Celem brzusznej. Rodzicom małych jedna z mam czekających na
badań przesiewowych USG pacjentów udzielono porad badanie córki.
była dokładna ocena stanu lekarskich i zalecono konsulMiasto czyni starania, by
narządów wewnętrznych oraz tacje u specjalistów. Od czasu podobne badania zostały przewykrycie ewentualnych od- reakcji zależy w dużej mierze prowadzone również w przystępstw od normy. A takich szansa na wyleczenie. Dlatego szłym roku.
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Wygodny dojazd do domów i miejsca do parkowania
zyskają mieszkańcy budynków nr 51, 51 b i c
z ul. Świdnickiej. Ich wniosek dotyczący utwardzenia
terenu – ułożenia kostki brukowej między budynkami
to jeden z dwóch pierwszych zaakceptowanych
wniosków mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.
Drugi dotyczy rozdawania mieszkańcom miasta flagi
państwowej w dniu jej święta 2 maja, a dzień później
– Konstytucji.
Inicjatywa ta to jeden z mechanizmów pozwalających mieszkańcom na szersze współdecydowanie o finansach i życiu miasta.
Co ważne, dotyczy on grup nieformalnych i osób niezrzeszonych
w organizacjach pozarządowych.
Realizując inicjatywy lokalne miasto nie przekazuje pieniędzy, lecz wspólnie realizuje zadania i pokrywa część lub całość
związanych z tym kosztów. Tak będzie też w przypadku wniosku
mieszkańców budynków nr 51, 51 b i c z ul. Świdnickiej. Złożyli
oni wniosek o realizację zadania publicznego w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
obejmującej w szczególności budowę i rozbudowę lub remont
dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy.
Mieszkańcy wyłożą z własnej kieszeni połowę kosztów utwardzenia terenu. Całość inwestycji to 42,5 tys. zł. Zadanie zostanie
wykonane między kwietniem a lipcem br. – Po jego zakończeniu
mieszkańcy nieruchomości, którzy złożyli wniosek, przejmą ten
teren na pięć lat w użyczenie. Będą o niego dbać, sprzątać go,
a w zimie odśnieżać – mówi Wiesława Krzemińska, kierownik
Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Promocja miasta

Ułóż Dzierżoniów z puzzli
Twoje dziecko lubi układanki? Chcesz zachęcić je
do poznania symboli związanych z Dzierżoniowem?
Ułóż miasto z puzzli! Herb, ratusz, smok, kamieniczki
w Rynku i kościół św. Jerzego to pięć obrazków z 24
puzzli, które możesz nabyć w zestawie w Wydziale
Promocji Urzędu Miasta.
To doskonała rozrywka dla całej rodziny, która dodatkowo poprzez zabawę ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i dostarcza wielu
emocji. Te układanki to także doskonałe narzędzie do edukacji
regionalnej młodego pokolenia, choć mamy nadzieję, że starszym
dzierżoniowianom również się spodoba.
Puzzle można nabyć w Wydziale Promocji Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie (biuro w dawnej siedzibie ORBIS-u w ratuszu)
w cenie 33,21 zł.
Dożywianie

Ciepły posiłek
i drugie śniadanie
Prawie 650 tys. zł kosztować będzie zapewnienie
przez miasto posiłków osobom ich potrzebującym.
Z dożywiania w Dzierżoniowie korzystają głównie
uczniowie, część klientów OPS-u i osoby stołujące
się w mieszczącej się przy ul. Kilińskiego jadłodajni.
W trzech pierwszych miesiącach tego roku z dożywiania
skorzystało 417 osób. Połowa z nich to dzieci.
Dodatkowo uczniowie biorący udział w programach profilaktycznych dożywiani są również w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Najczęściej są to drugie śniadania lub podwieczorki.
W 2013 r. dożywianych było 755 osób, w tym 396 dzieci
w szkołach i przedszkolach. Łączny koszt programu wyniósł 628
tys. zł, z czego gmina wyłożyła 380 tys. zł. Również w tym roku
część kosztów dożywiania pokryje miasto (334.400 zł), część
skarb państwa (314 tys. zł).

Puzzle to tylko jeden z wielu gadżetów związanych z miastem. Wszystkie możesz znaleźć w Wydziale Promocji UM
w dawnej siedzibie biura Orbis
Ryciny i grafiki

Obrazki z dawnego
Reichenbach
Chcesz zobaczyć, jak wyglądał Dzierżoniów

przed laty? 21 rycin i grafik przedstawiających
Recihenbach (dawny Dzierżoniów) można obejrzeć
na stronie Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.
Są tam także stare widokówki i fotografie obiektów
przemysłowych.
Ryciny i grafiki udostępniono na stronie www TMD dzięki
uprzejmości dzierżoniowskiego Muzeum Miejskiego. Czarnobiałe i kolorowane widokówki i fotografie pokazują, jak wyglądało życie dzierżoniowian po osiedleniu się w Dzierżoniowie.
W galerii umieszczono także fotografie ciekawych zabytkowych obiektów przemysłowych. To prace laureatów konkursu
fotograficznego zorganizowanego przez TMD. Warto zajrzeć
do działu ze zdjęciami najciekawszych dzierżoniowskich zabytków i docenić ich przyćmiony latami urok. Galeria dostępna
jest na stronie www.tmd.dzierzoniow.pl/strony/galeria.html.

Dzięki inicjatywie lokalnej, mieszkańcy budynków nr 51,
51 b i c z ul. Świdnickiej utwardzą dojazd do swych nieruchomości
Ale w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane nie
tylko tego typu inwestycje. Równie dobrze może to być działalność charytatywna, kulturalna, sportowa, proekologiczna czy
dotyczącą bezpieczeństwa publicznego. Albo jak w przypadku
drugiego z wniosków, dotycząca podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
W tym przypadku grupa inicjatywna trzech osób przy udziale
harcerzy chciała uczcić nasze narodowe majowe święta. 2 maja,
w Dniu Flagi, na dzierżoniowskim Rynku każdy mieszkaniec
miasta mógł otrzymać flagę Polski wraz z drzewcem. Miasto
wsparło zakup 250 sztuk kwotą 2.500 zł. Wkład wnioskodawców
to wyceniona na 500 zł praca społeczna przy realizacji zadania.
3 maja harcerze rozdawali zaś Konstytucje uczestnikom obchodów Święta Konstytucji pod pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny. Spod pomnika ruszyła też ulicami miasta Sztafeta Święta
Flagi i Konstytucji. Harcerze przebiegli przez os. Jasne, na os. Tęczowe 9, do harcówki.
A Ty jaki masz pomysł na inicjatywę lokalną? Jeśli jesteś
mieszkańcem Dzierżoniowa i chcesz zorganizować jakiś event,
np. święto swojej ulicy, by zintegrować mieszkańców, czy posadzić z sąsiadami kwiaty na skwerze przed blokiem, to jest szansa
na to, że miasto się w te działania włączy. Mieszkańcy zaangażują
się wolontariacko w prace przy organizacji imprezy czy urządzaniu terenu zielonego, a miasto pokryje związane z tym wydatki.
Dzierżoniów to miasto inicjatyw. Wykaż ją więc i Ty. Czekamy na kolejne wnioski.
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MKS 9

Inwestycje

Nasi pływacy w Lubaniu Prezent dla biegaczy
450 zawodników z 26 klubów, w tym 19
podopiecznych trenera Andrzeja Wojtala z klubu
MKS „9” wzięło udział w Dolnośląskich Zawodach
Pływackich w Lubaniu. Odbyły się one w dniach 4-5
kwietnia. Dzierżoniowscy pływacy przywieźli z nich
medale i nowe rekordy życiowe.
Pierwszego dnia w rywalizacji uczestniczyło 7 pływaków
z roczników 2003, 2004, 2005 i młodsi – Hanna Nawrot, Wiktoria Michałkiewicz, Kamila Zajączkowska, Liliana Wierzbicka, Magdalena Ramilowska, Igor Wierzbicki oraz Maciej
Perekasz. Startowali w dwóch konkurencjach – 50 m stylem dowolnym oraz 50 m stylem grzbietowym. Dla wielu z nich były to
pierwsze zawody w życiu. Najmłodsi zawodnicy klubu osiągnęli
dobre wyniki i poprawili swoje rekordy życiowe. Na osobną uwagę zasługuje najmłodszy uczestnik zawodów – siedmioletni Igor
Wierzbicki, który w rywalizacji z dziewięciolatkami wywalczył
brązowy medal na dystansie 50 m stylem dowolnym z czasem
44,42 s.

Dobra, bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców lubiących biegać.
Dzierżoniów znalazł się w gronie
szesnastu dolnośląskich miast, w których
w tym roku powstaną sportowe obiekty
budowane w ramach programu „Dolny
Śląsk dla Królowej Sportu”.
Wokół głównej płyty boiska Ośrodka Sportu
i Rekreacji powstanie czterotorowa bieżnia o długości 400 metrów. Stumetrowcy będą mogli korzystać z ośmiotorowej bieżni. Całości dopełni
skocznia w dal.
Obiekty powstaną z myślą o uczniach i osobach
trenujących bieganie na poważnie i rekreacyjnie.
Dzierżoniów otrzymał grant na tę inwestycję z samorządu województwa dolnośląskiego w wysokości 340 tys. zł.

Nowoczesna bieżnia powstanie wokół głównej płyty Ośrodka Sportu
i Rekreacji

Piknik sportowy

Piłkarskie talenty wśród przedszkolaków
Twoje dziecko dobrze gra w piłkę nożną? Dzierżoniów
oraz klub piłkarski Lechia Dzierżoniów zapraszają
w niedzielne popołudnie 8 czerwca na piknik piłkarski
pod nazwą „Szukamy Talentów Piłkarskich”. Impreza
odbędzie się na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie
przy ul. Wrocławskiej.

Udział zawodników Klubu w Dolnośląskich Zawodach Pływackich w Lubaniu został sfinansowany przez Wałbrzyską
Specjalną Strefę Ekonomiczną „Ivest-Park”
Drugiego dnia dzierżoniowski klub reprezentowali zawodnicy
z roczników 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 i starsi – Jakub Michalkiewicz, Oskar Fornalik, Jakub Kopera, Wiktoria Knyt,
Krystian Dobrzański, Łukasz Bykowski, Jakub Bielski, Kacper Dereń, Filip Michalkiewicz, Kacper Krasiński oraz Brajan Bugała. W kategorii wiekowej 2001-2002 na dystansie 100
m stylem klasycznym Oskar Fornalik zdobył srebrny medal,
uzyskując czas 1:32,59. Na dystansie 100 m stylem motylkowym
w kategorii wiekowej 1999-2000 Jakub Bielski uplasował się
na trzecim miejscu z czasem 1:07,49. Kacper Dereń w kategorii 1998 i starsi na dystansie 100 m stylem motylkowym zdobył
srebrny medal z czasem 58,31 s, a na dystansie 50 m stylem dowolnym z czasem 24,75 s uplasował się na czwartej pozycji.
Ponadto w kategorii 1998 i starsi Paweł Juraszek zdobył dwa
złote medale na dystansach 100 m stylem grzbietowym (57,58 s)
i 50 m stylem dowolnym (23,38 s) oraz uzyskał najlepszy wynik
za dwa najlepsze starty według punktacji wielobojowej.

W tym dniu przeprowadzone zostaną wstępne eliminacje do
„Akademii Piłkarskiej Przedszkolaków”. Każdy z uczestników
przejdzie specjalistyczny sprawdzian pod okiem trenerów Lechii
Dzierżoniów, a najlepsi wygrają bezpłatny wyjazd wraz z opiekunem na mecz Śląska Wrocław i na żywo zobaczą najlepszych
Polskich piłkarzy na arenie Euro 2012 we Wrocławiu.
Celem programu jest wyłonienie dzieci w wieku do siedmiu
lat, które objęte zostaną programem treningów piłkarskich.
Patronami „Akademii Piłkarskiej Przedszkolaków” są Śląsk
Wrocław, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu oraz
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych. Akademię sponsoruje
Dzierżoniów – miasto z inicjatywą i Jako Sport.

Program Akademii Piłkarskiej
Przedszkolaków

8 czerwca:
godz. 16.00-16.30 – rejestracja uczestników – rodzice
wypełniają ankiety
godz. 16.30-17.00 – rozgrzewka z Mistrzem – gość niespodzianka
godz. 17.00-18.00 – testy sprawnościowe zawodników
21 czerwca
godz. 15.00-16.30 – finał Akademii Piłkarskiej Przedszkolaków – wyłonienie najlepszych zawodników i wręczenie zaproszeń na wyjazd do Wrocławia
– turniej piłkarski o puchar Prezesa Lechii Dzierżoniów

Sport

Piłkarskie Kaziki 2014

Pływanie

Kacper Dereń na Cyprze
W Limassol na Cyprze na odkrytej pływalni na
50-metrowym basenie odbyły się w dniach 1213 kwietnia międzynarodowe zawody pływackie
„Multination Youth Swimming Meet” dla zawodników
w wieku 14-16 lat. W zawodach udział wzięli
reprezentanci Brazylii, Bułgarii, Cypru, Grecji, Izraela,
Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Portugalii oraz Ukrainy.
Nasz kraj reprezentowało 20 zawodników, w tym
podopieczny Andrzeja Wojtala – Kacper Dereń.

Sztafeta w składzie Kacper Dereń, Jakub Skierka, Daniel
Przybysz oraz Mateusz Arndt na dystansie 4x200m stylem dowolnym zdobyła srebrny medal uzyskując czas 7:48,95. W konkurencjach indywidualnych Kacper startował poza konkursem.
W stylu dowolnym na dystansie 200 m uzyskał piąty czas zawodów (1:57,60) a dystans 400 m ukończył z szóstym czasem
(4:07,72). W klasyfikacji punktowej reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce. Dla Kacpra był to pierwszy występ na arenie
międzynarodowej. Czasy, które uzyskał, stały się jego nowymi
rekordami życiowymi.

To nazwa kolejnego projektu
piłkarskiego, który wystartuje
w naszym mieście 9 czerwca.
W tym dniu w Kinie „Zbyszek”
odbędzie się pierwsza piłkarska
gala podsumowująca sezon
2013/2014. Nagrodzeni w 23
kategoriach otrzymają na wzór
aktorskich Oscarów statuetki
„Piłkarskich Kazików”, których
nazwa pochodzi od założyciela
Lechii Dzierżoniów Kazimierza
Michalskiego.
Nagrody zostaną przyznane w kategoriach, tj.: maluch (roczniki 2010, 2009,
2008, 2007), dziewczęta, poszczególne

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

roczniki (od 1996 do 2006), senior, a także trener, drużyna, impreza piłkarska,
wydarzenie piłkarskie, rodzice czy sponsor sezonu oraz osoba i media wspierające
piłkę nożną w Dzierżoniowie. Będzie też
nagroda za całokształt wspierania piłki
nożnej w mieście.
W każdej kategorii zostaną nominowane trzy osoby lub trzy wydarzenia,
z których kapituła wybierze zwycięzcę.
W skład kapituły wchodzą: Mateusz Cegiełka – przewodniczący, Krystian Sota,
Sylwia Ganowicz-Kotus, Andrzej Bolisęga, Adam Bagiński, Wiesław Pisarski,
Łukasz Bienias, Rafał Markowski i Rafał Pilśniak.

Patronat honorowy gali objął wicewojewoda Tomasz Smolarz, a gościem
specjalny będzie zawodnik reprezentacji
Polski Michał Masłowski.
MZKS Lechia Dzierżoniów zaprasza
osoby indywidualne lub firmy do objęcia patronatem poszczególnych kategorii.
Sponsor (koszt oferty 100 zł netto) będzie
miał przyjemność wręczyć zwycięzcy
„Piłkarskiego Kazika” osobiście podczas
gali. Zainteresowani mogą się kontaktować Adamem Bagińskim pod numerem
tel. 74 831-35-29 lub e-mailem: adam.
baginski@lechia.only.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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