Zasłużona dla miasta
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Szczególne wyróżnienie
za budowę samorządu
Uroczysta sesja

Demokracja nie jest łatwa
Obchody jubileuszu
25-lecia wyborów, bez
których nie byłoby dziś III
Rzeczpospolitej, odbyły
się w Dzierżoniowie pod
patronatem Prezydenta
RP Bronisława
Komorowskiego.
Podczas uroczystej sesji
Janowi Lityńskiemu,
Marianowi Kowalowi
i księdzu Stanisławowi
Araszczukowi wręczono
tytuły Honorowych
Obywateli naszego
miasta, a wiceburmistrz
Wandzie Ostrowskiej
– Medal za Zasługi dla
Miasta Dzierżoniowa.
Uroczystą sesję poprzedziła msza i otwarcie wystawy
„Drogi do wolności”, którą
oglądać można w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.
Po słowach przewodniczącego
Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Jubileusz ćwierćwiecza pierwszych wolnych wyborów uczczono uroczystą sesją Rady
Miejskiej w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
wprowadzających zebranych nicy, goście wysłuchali wykłaBurmistrz Dzierżoniowa
w obchody wyjątkowej rocz- du dr. hab. Jerzego Korczaka.
Marek Piorun i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Wiczkowski wręczyli uchwalone podczas kwietniowej seOświadczenie nr 7/2014 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 4 czerwca
sji akty nadania Honorowego
2014 r. w sprawie uczczenia 25 rocznicy wyborów parlamentarnych
Obywatelstwa Dzierżoniowa.
4 czerwca 1989 roku
Radni przyjęli oświadczenie Rady Miejskiej DzierżoW 25 rocznicę zwycięstwa wyborczego Polaków, które stało się momentem przełomowym dla przeniowa w sprawie uczczenia 25
mian politycznych w Polsce i doprowadziło do wyłonienia pierwszego niekomunistycznego rządu oraz
rocznicy wyborów parlamenprzywróciło Polakom dumę i godność, a także stało się symbolem powrotu Polski do rodziny wolnych
tarnych 4 czerwca 1989 r.
narodów i suwerennych państw.
W dniu 4 czerwca – w dzień wolności i praw obywatelskich Rada Miejska Dzierżoniowa wyraża saUroczystości zakończyło
morządowe podziękowanie ludziom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej
wręczenie podziękowań Irenie
1989, za poświęcenie i zaangażowanie w budowanie demokratycznego społeczeństwa obywatelskieBukalskiej i Mateuszowi Cego oraz za przeprowadzenie kampanii wyborczej „Solidarności” do sejmu i senatu w czerwcu 1989
giełce za przekazanie Muzeum
roku na terenie ziemi dzierżoniowskiej.
Miejskiemu Dzierżoniowa pieRada Miejska Dzierżoniowa VI kadencji dając prawdziwe świadectwo pamięci, w poczuciu dumy
częci, historycznych dokumeni radości czuje się zobowiązana do przekazania tego dziedzictwa następnym pokoleniom.
tów i publikacji niezależnych
z okresu stanu wojennego.

Wanda Ostrowska od 1998 do końca 2013 roku była pełnomocnikiem burmistrza ds. systemu zarządzania jakością. Koordynowała wdrożenie pierwszego w administracji publicznej
systemu zarządzania jakością i jego rozwój, prowadzący do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Nadzorowała także
wdrożenie Modelu EFQM. Reprezentowała Ogólnopolskie Forum Sekretarzy na zjazdach sekretarzy państw Unii Europejskiej.
Funkcję sekretarza miasta pełniła od 1990 do 2007 r. Od tego
czasu jest zastępcą burmistrza Dzierżoniowa.
– Nadany przez Radę Miejską medal traktuję jako wielkie
wyróżnienie i zaszczyt. Myślę, że ten fakt mogę traktować jako
wyraz uznania dla mojej pracy włożonej w budowę nowej i nowoczesnej administracji samorządowej. Tę 25-letnią pracę można
było realizować, ponieważ były sprzyjające warunki i dobry klimat organizacyjny. Jestem wdzięczna, że z akceptacją wszystkich
burmistrzów sprawujących swoje funkcje i wraz ze wszystkimi
pracownikami od wielu lat tworzyliśmy markę Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie, który obecnie należy do liderów w wielu segmentach działalności samorządowej. Przyznany mi tytuł jest także
dowodem na to, iż w naszym mieście honoruje się osoby apolityczne – mówi Wanda Ostrowska.
Obecna wiceburmistrz w Dzierżoniowie mieszka od 1971
roku. Ukończyła w Lublinie Studium Nauczycielskie, Akademię
Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim; kierunek samorząd terytorialny.

Wiceburmistrz Wanda Ostrowska odebrała medal podczas
sesji z okazji 25 rocznicy pierwszych częściowo wolnych
wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r.
Jubileuszowe święto biznesu

Miasto w twoim smartfonie

Prezentacje po raz 20

Dzierżoniów mobilny

W tym roku Dzierżoniów zaprasza we wrześniu
na wyjątkowe, bo jubileuszowe święto biznesu
lokalnego. Jeśli prowadzisz firmę, nie może
cię na nim zabraknąć. To wyjątkowa szansa, by
pokazać się klientom, którzy przyjdą poznać
ofertę gospodarczą regionu, pobawić się na
koncertach i być może wygrać jedną z 20 nagród
w sześciu loteriach tematycznych na XX-lecie
Dzierżoniowskich Prezentacji.

Użytkownicy smartfonów i tabletów mogą w bardzo
wygodny sposób korzystać ze strony dzierzoniów.
pl. To pierwszy serwis internetowy w powiecie
przystosowany do tych urządzeń i dopasowujący się
do nich niezależnie od marki, systemu operacyjnego
czy wielkości ekranu.
Aby na zwykłym komputerze sprawdzić, jak wygląda „mobilna” strona Dzierżoniowa, wystarczy zmniejszyć rozmiar internetowej przeglądarki.
Portal dzierzoniow.pl opisuje, pokazuje i zaprasza na najważniejsze wydarzenia w mieście. Oprócz ciekawych galerii zdjęć
dostępne są tutaj także materiały wideo. Największą popularnością wśród użytkowników, oprócz aktualnych informacji, cieszy
się kalendarium wydarzeń, terminarz kina, w którym po kliknięciu w plakat można obejrzeć trailery filmów i dział poświęcony
wydarzeniom kulturalnym.
Niedawno dzierżoniow.pl uznany został z jeden z najlepszych
samorządowych serwisów internetowych w Polsce.
Wersja mobilna będzie rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Dotyczy to także „tradycyjnej” wersji strony, na której
zawsze jest nam miło Państa gościć.

Wanda Ostrowska, zastępca burmistrza, wcześniej
wieloletnia sekretarz miasta, otrzymała Medal za
Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Przyznano go na
wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników
Dzierżoniowa.

Mobilna aplikacja umożliwia śledzenie tego, co się dzieje na
www.dzierzoniow.pl nawet wtedy, gdy jesteś poza domem

W dniach 27-28 września na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dzierżoniowie znów będzie głośno, kolorowo
i wesoło. Przedsiębiorcy już mogą zgłaszać swój udział w imprezie. Prezentacjom towarzyszyć będzie bogata oferta kulturalna, konkurs na Smoka Biznesu i szansa na wygranie jednej
z 20 nagród w sześciu loteriach tematycznych. Będą to m.in.
telewizory, kino domowe, playstation czy rowery. Dochód ze
sprzedaży losów zostanie przeznaczony na działalność dzierżoniowskich organizacji pozarządowych.
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci czy zawodów sportowych, ani Dni Przedsiębiorczości z głównym punktem programu – II Forum Kobiet Przedsiębiorczych (4 października).
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Medal za zasługi

Serock wyróżnił
Dzierżoniów
Dzierżoniów otrzymał Medal za Zasługi dla Miasta
i Gminy Serock. Wręczono go podczas obchodów
10-lecia współpracy miast zorganizowanych w Serocku
na przełomie maja i czerwca.
Delegacja z Dzierżoniowa uczestniczyła 2 czerwca w uroczystej sesji poświęconej rocznicy 25-lecia wyborów w 1989 r.
i podsumowującej proces przemian, jakie zaszły w Polsce i w samorządach. Ważnym punktem tych obrad był czas poświęcony
na współpracę partnerską. Takie kontakty Dzierżoniów i Serock
rozpoczął 10 lat temu. Od 15 lat Serock współpracuje z litewskim rejonem Ignalina i czeskim miastem Lanškroun – również
naszym partnerem.

www.dzierzoniow.pl

Jubileusz szkoły

SP 5 ma już 45 lat
Powstała jako jedna
z „tysiąclatek”.
W pierwszym roku
działalności poszło
do niej ponad 1100
uczniów. Największa
dzierżoniowska
podstawówka – Szkoła
Podstawowa nr 5 –
obchodziła jubileusz
45-lecia.
Uroczystość jubileuszową
zorganizowano 6 czerwca. Podczas apelu uczniom przybliżono historię szkoły, wspominano
jej najważniejsze wydarzenia
i wyjątkowych pedagogów.
Dziś SP 5 może służyć za
model dużej miejskiej szkoły.
Placówka jest gruntownie wyremontowana, posiada małą
i dużą salę gimnastyczną, gabinet do zajęć rehabilitacyjnych,
małe i duże nowoczesne bo-

Mury Szkoły Podstawowej nr 5 przez 45 lat opuściło około 8 tys. absolwentów
isko wielofunkcyjne, bieżnię, rocznicą bohaterskiej obrony pamiątkową tablicę. W roku
kolektory słoneczne i nowo- Westerplatte. Ze względu na szkolnym 1969/1970 naukę
czesne pomoce dydaktyczne.
pamięć i szacunek dla Bohate- rozpoczęło 1108 uczniów
Szkołę Podstawową nr 5 rów Września, szkole nadano w 31 oddziałach i 18 pracowotwarto 13 września 1969 zaszczytne imię Bohaterów niach. Pierwszym dyrektorem
roku. Data ta zbiegła się z 30 Westerplatte i wmurowano została mgr Urszula Bednarek.

Dla dbających o środowisko

Dzierżoniów i Serock współpracują od dekady. Z okazji
jubileuszu nasze miasto zostało wyróznione Medalem za
Zasługi dla Miasta i Gminy Serock
– Dziesięcioletnia współpraca Serocka i Dzierżoniowa to ciągłe rozwijanie stosunków partnerskich, budowanie i umacnianie
przyjaźni i wspólne działania służące mieszkańcom. Udaje się to
poprzez wzajemne kontakty mieszkańców i samorządów, wymianę
młodzieży i drużyn sportowych. Najlepszym przykładem korzyści wynikających z dobrej współpracy jest wspólna realizacja
programu „Omnibus”. Był to unikatowy w skali kraju projekt,
który jest doskonałym przykładem pożytku, jaki może nieść ze
sobą przemyślana, dobrze zrealizowana i praktyczna współpraca
pomiędzy polskimi miastami. Podziękowania za minione dziesięć
lat współpracy, są równocześnie deklaracją chęci dalszego rozwijania partnerstwa Serocka i Dzierżoniowa – mówił w Serocku
burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun.
Samorządowcy podpisali także deklaracje dalszej współpracy.
Zarządzanie jakością

Audyt bez niezgodności
Od 15 lat Urząd Miasta Dzierżoniów systematycznie
rozwija system zarządzania jakością i poddaje
go certyfikacji. Audytorzy z Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji po raz kolejny sprawdzali od
10 do 12 czerwca, czy dzierżoniowski Urząd Miasta
nadal może posługiwać się zdobytymi przez lata
certyfikatami norm jakości. Nie stwierdzili żadnych
niezgodności.
Ocenie poddano m.in. zarządzanie kluczowymi wynikami,
zarządzanie kryzysowe, operacyjne, badanie satysfakcji stron
zainteresowanych, zarządzanie zmianą, system zarządzania
środowiskowego, zarządzanie nieruchomościami, zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury komunalnej, zarządzanie
finansami, tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego,
zarządzanie zasobami ludzkimi, system bhp i działania promocyjne. Kryterium oceny to to wymagania norm PN-EN ISO
9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PNEN ISO 50001:2012.
Audytorzy Jolanta Orlikowska i Jerzy Zgierski-Strumiłło zweryfikowali skuteczność wdrażanych działań doskonalących i na spotkaniu podsumowującym podkreślali z zadowoleniem mocne strony UM – zaangażowanie kierownictwa
i pracowników w rozwijanie systemu jakości i podejścia do
swych obowiązków. – Są to działania na rzecz dobra mieszkańców i budowanie marki miasta – mówi audytorka. – Jesteście państwo liderem wielu inicjatyw i cennych pomysłów. Na
tle innych miast w Polsce wyróżnia was m.in. to, że najpierw
planujecie, a potem działacie, a nie na odwrót.

Ekologiczna wycieczka
Uczniowie
z dzierżoniowskich
podstawówek, którzy
przez cały rok szkolny
włączali się w działania
na rzecz środowiska,
pojechali 17 czerwca
na wycieczkę do Parku
Narodowego Gór
Stołowych. Jest to forma
nagrody, którą od kilku
lat Urząd Miasta honoruje
dbających o ekologię
młodych ludzi.
Błędne Skały i Kudowę
Zdrój miało okazję zobaczyć
podczas wyprawy 45 uczniów
Szkół Podstawowych nr 3, 5, 9
i Sióstr Salezjanek. Wycieczkę
zorganizował i opłacił dzierżoniowski magistrat. – Chcemy
różnymi sposobami wyrobić
w młodych ludziach nawyki
dbania o środowisko. A takie
wycieczki to forma docenienia

Co roku miasto organizuje wycieczkę dla uczniów szkół podstawowych, którzy wyróżniają się w dziedzinie ekologii. Uczestników typują szkoły
ich działań w tej dziedzinie, ków – mówi ekolog miejski pojechali w nagrodę do wojjakie podejmują na co dzień, Krzysztof Nawrot.
sławickiego Arboretum, a rok
propagując ekologiczne poW ubiegłym roku aktyw- wcześniej odwiedzili Muzeum
stawy wsród swoich rówieśni- ni proekologiczni uczniowie Przyrodnicze we Wrocławiu.

Rodzinnie po Dzierżoniowie

Wędrówki ze smokiem
Dwie wycieczki rodzinne
z przewodnikami
zaproponował Urząd
Miasta mieszkańcom
Dzierżoniowa w niedzielę
8 czerwca. Młodsza
grupa dzieci w wieku
5-10 lat ruszyła tropami
dzierżoniowskiego
smoka, wchodząc na
wieżę ratuszową i do
mennicy, a nieco starsza
odbyła „Manewry
rodzinne”. Na trasie było
mnóstwo konkursów
i niespodzianek.
Przewodnicy pokazali
uczestnikom wypraw ciekawe
i tajemnicze miejsca miasta,
opowiedzieli legendy i przygotowali dla najmłodszych

ciekawe zadania. Trzeba było
np. narysować, co zjadł dzierżoniowski smok, czy obserwować przez lornetkę małego
dobosza na wieży.
W „Manewrach rodzinnych” każdy zespół otrzymał
karty z zestawem zadań do
wykonania. Musiał odnaleźć
wskazane miejsca, odgadnąć
hasło i wysłać rozwiązania na
podany numer telefonu za pomocą SMS-a. Każda z rodzin,
która wzięła udział w manewrach, otrzymała gadżety promocyjne miasta.
Impreza była związana
z promocją nowego wydawnictwa miejskiego – mapki
Traktu Smoka ze skrótem
miejskich legend.

Wycieczki rodzinne po mieście spotkały się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Galeria zdjęć na
www.dzierzoniow.pl

Oświata

Jubileusz 65-lecia PP 1
W murach tego
przedszkola pierwsze
kroki w edukacji
i życiu społecznym
w grupie stawiało
wielu mieszkańców
Dzierżoniowa.
Przedszkole Publiczne
nr 1 już od 65 lat bawi,
uczy i wychowuje
młodych przedstawicieli
naszego miasta. W piątek
13 czerwca świętowało
swój jubileusz
wraz z władzami
samorządowymi,
rodzinami wychowanków,
obecną i byłą kadrą
pedagogiczną.

Jubileusz sekcji tańca nowoczesnego
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Dekada tanecznego
„Ewenementu“
Jubileusz 10-lecia pracy w DOK-u i jednocześnie
10-lecia istnienia zespołów „Ewenement“ obchodził
16 czerwca Wojtek Koguciuk i jego podopieczni.
Podczas występu w Kinoteatrze „Zbyszek“ dali upust
temu, że taniec nowoczesny to dla nich wielka pasja
i zabawa.
Zarówno najmłodsi z „Ewenemencika“, jak i nieco starsi z „Małego Ewenementu“ oraz „stara gwardia“ z „Ewenementu“ przygotowali dla widzów – rodzin, znajomych i współpracujących z nimi
zespołów tanecznych – wiele atrakcji. Najpierw niekoniecznie tradycyjną roztańczoną opowieść o Czerwonym Kapturku, a potem
taneczną retrospekcję – wybór układów z ostatniej dekady. A było
tego sporo. Każdy jednak inny, zaskakujący i dynamiczny.

Po przywitaniu przez dyrektorkę Iwonę Cegiełkę, zebrani na uroczystości wysłuchali historii placówki i kilku
słów od przedstawicielki
Rady Rodziców. Burmistrz
Marek Piorun wraz z prze-

Przedszkole Publiczne nr 1 świętowało 13 czerwca jubileusz 65-lecia swego istnienia.
Mury placówki odwiedziło tego dnia wielu gości
wodniczącym Rady Miejskiej i radną Iwoną Matyją wrę- przedszkolaki naprawdę reweAndrzejem Wiczkowskim czyli dyrektorce prezent dla lacyjnie zaśpiewały piosenkę
przedszkola, a wojewoda dol- o dzierżoniowskim smoku,
nośląski Tomasz Smolarz, którą można znaleźć na stronie
który także jest absolwentem internetowej miasta w zakładtego przedszkola, pochwalił ce „Dzierżoniów Dzieciom“.
się zdjęciami z tego okresu Dopasowały do niej nawet
wyciągniętymi z domowego układ choreograficzny.
albumu.
Po wielu artystycznych
Dzieci, które cierpliwie doznaniach uczestnicy jubiczekały na swoją kolej, popisa- leuszu zostali zaproszeni do
ły się podczas swego występu pamiątkowej fotografii, a powieloma talentami. Śpiewały, tem na przepysznego torta
tańczyły i recytowały. Oprócz w kształcie... kaczki dziwaczzaprezentowania sztandaro- ki. Dobrze, że nie zrobił się
Po bogatym programie artystycznym na zebranych czekała wych utworów Jana Brzechwy, z niej zając, w dodatku cały
jeszcze jedna atrakcja – tort w kształcie kaczki dziwaczki który jest patronem placówki, w buraczkach...

Sukces Kopernika

SP 9 laureatem konkursu
na projekt eTwinning
Projekt realizowany
od października 2012
roku przez SP 9
w Dzierżoniowie „The
Genius’ Log” („Dziennik
pokładowy geniusza”)
został laureatem
ogólnopolskiego
konkursu „Nasz projekt
eTwinning 2014”. To
już czwarte tego typu
osiągnięcie szkoły.
Nagrody wręczono 6
czerwca w Teatrze
Stanisławowskim
w Warszawie.
Do stolicy zaproszone zostały koordynatorki projektu:
Małgorzata Krzemińska
i Anna Szczepaniak oraz
delegacja uczniów. Wytypowane zostały uczennice, które
wykazały się największym
zaangażowaniem w pracę
nad projektem: Aleksandra
Baran z klasy 4c, Melania
Bednarz z klasy 5c, Agata
Izdebna z klasy 5a i Joanna
Jaśkiewicz z klasy 5c. Oprócz
uroczystości w Teatrze Stanisławowskim na laureatów

czekał atrakcyjny plan trzydniowego pobytu w stolicy,
m.in. zwiedzanie Łazienek
Królewskich, Starego Miasta
oraz uroczysta kolacja w restauracji Bazyliszek.
Założeniem projektu „The
Genius’ Log” było wybranie
postaci, które w sposób szczególny swoimi osiągnięciami
zasłużyły się nie tylko dla
swojego kraju, ale również dla
Europy czy wręcz dla świata.
Każda ze szkół partnerskich
(w sumie 14 szkół z Grecji,
Hiszpanii, Portugalii, Turcji,
Włoch i Polski) wykonała figurkę wybranego geniusza,
przygotowała pracę o swoim
geniuszu i list do uczniów
szkół partnerskich. Następnie
figurki geniuszy podróżowały
po Europie według wyznaczonej trasy, odwiedzając szkoły
partnerskie. Uczniowie z niesamowitym entuzjazmem
przyjmowali kolejne postaci,
które wręcz uczestniczyły
w życiu każdej z odwiedzanych szkół – lekcje, apele,
uroczystości, wycieczki…

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z jubileuszu 10-lecia zespołów „Ewenemenent“ na www.dzierzoniow.pl
Bo prowadzącemu ją choreografowi nie brakuje werwy, pomysłów i energii, co udowodnił nie tyko podczas występu solo
w tańcu, ale także... śpiewie przy akompaniamencie nietypowych
instrumentów w rękach swych młodych tancerzy – łyżek czy tarek. Jego charyzma, humor, podejście do młodzieży zaowocowały zainteresowaniem wielu młodych dzierżoniowian tańcem
nowoczesnym.
Z okazji jubileuszu dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka
Kultury Krzysztof Tokarski wręczył Wojtkowi Koguciukowi
jego portret – puzzle, który powstał ze zdjęć z występów zespołów „Ewenement“. Tancerze zaś otrzymali kosz pełen słodkości.
Były podziękowania i gratulacje, a choreograf zaprosił wszystkich w wieku 20+ do nowej grupy „Ewenementu“, która ruszy
w nowym sezonie. Zapisy już we wrześniu w DOK-u.

Młodzi tancerze zaprezentowali się publiczności z werwą
i temperamentem
Siatkówka na OSiR-ze

Plażowe Grand Prix
Blog projektu SP 9 w języku polskim można śledzić pod
adresem http://thegeniuslog.blogspot.com
Wszystkie wydarzenia były postaci. Stałym elementem
dokumentowane zdjęciami projektu były wystawy o odi pracami multimedialnymi.
wiedzających szkołę geniuAtrakcyjnym elementami szach oraz informacje na strodla uczniów była możliwości nach internetowych szkół.
zabierania geniusza do domu
Dzierżoniowska SP 9 wyi pokazywanie mu tradycyj- słała figurkę swojego patrona
nych dań kulinarnych czy Mikołaja Kopernika, który
ciekawych miejsc. Uczniowie w głosowaniu uczniów ze
bardzo chętnie wykonywali wszystkich szkół partnerskich
również prace o kolejnych został uznany za najwybitniejgeniuszach, co pozwoliło sze- szego geniusza projektu „The
rokiemu gronu poznać kolejne Genius’ Log”.

Już po raz czwarty na terenie dzierżoniowskiego
OSiR-u zostanie tego lata rozegrane Grand Prix
w Siatkówce Plażowej. Organizatorzy zapraszają
do udziału 3-osobowe amatorskie drużyny męskie
i żeńskie, 2-osobowe zawodowe drużyny męskie
i 3-osobowe zespoły mieszane.
Pierwsze rozgrywki już 6 lipca o godzinie 10.00. Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów między godziną 9.00
a 10.00.
Grand Prix składa się z trzech turniejów eliminacyjnych (6
i 20 lipca, 3 sierpnia) oraz czwartego finałowego (17 sierpnia),
w którym zagra osiem najlepszych drużyn. Oprócz okazałych
pucharów na zwycięzców czekają bony pieniężne na zakup
sprzętu sportowego.
Wpisowe wynosi 25 zł w każdym turnieju. Więcej informacji na stronie www.hotelosir.pl.
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Zajęcia na basenie

Pomoc dla wielodzietnych

Jedna Karta Dużej
Rodziny – dwa wnioski
Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny opracowana
przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
obowiązuje od 16
czerwca. Karta przewiduje
system zniżek dla rodzin
zarówno w instytucjach
publicznych, jak i na usługi oferowane przez
podmioty prywatne. Nasze miasto wprowadziło
Dzierżoniowską Kartę Dużej Rodziny już wcześniej.
Nie będzie to jednak osobny dokument, jak
zapowiadano. Choć wnioski zainteresowani
będą musieli złożyć dwa – otrzymają jedną
ogólnokrajową kartę, którą honorować będą
również miejscowi partnerzy programu.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień
dla korzystających z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Katalog ulg dostępny jest na
stronie https://rodzina.gov.pl/ w zakładce „Duża Rodzina”.
Dla kogo karta?
Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi
rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci –
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do
25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta
wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie na stanowisku A. Można to
zrobić od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30, we
wtorki do godz. 16.30, w piątki do 15.00. Wzór wniosku jest
dostępny w Biurze Obsługi Klienta lub w BIP-ie w zakładce
„Karty usług, wnioski, druki”, podzakładce „Oświata, pomoc
społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa”.
Osobny wniosek należy wypełnić, starając się o przystąpienie do programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny.
Tylko wówczas, gdy złoży się oba wnioski, możliwe będzie
korzystanie zarówno z ogólnopolskich, jak i lokalnych przywilejów (z tych miejscowych po okazaniu dokumentu tożsamości – chodzi o miejsce zameldowania). Organ legislacyjny
podjął decyzję, że samorządy, które wprowadziły u siebie
Karty Dużej Rodziny, mogą wykorzystać wzór ogólnopolskiej karty, by korzystającym z ulg było wygodniej nosić
przy sobie jeden zamiast dwóch dokumentów.
--

Wymagane dokumenty
Składając wniosek o przyznanie karty należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do jej przyznania, w szczególności:
 w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument
potwierdzający tożsamość;
 w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia –
dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze
szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
 w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wydanie karty jest bezpłatne. Duplikat kosztuje 8,71 zł.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem
telefonu: 74 645 08 90 bądź kierując zapytania na adres mailowy: sglogowska@um.dzierzoniow.pl
--

Trzecioklasiści nauczą się pływać
Mamy dobrą wiadomość
dla tych, którzy od
września będą pobierać
naukę w klasach trzecich
dzierżoniowskich szkół
podstawowych. Czekają
ich darmowe zajęcia
na basenie w ramach
programu „Umiem
pływać“. Z programu
skorzysta 228
trzecioklasistów.
Zajęcia będą się odbywały w 15 grupach po 15 osób.
Będzie w nich uczestniczyć 40
uczniów z SP nr 3, 103 z SP
nr 5, 30 z SP nr 6 i 55 z SP
nr 9. Przez 10 tygodni, od
września do listopada, dzieci

pod okiem instruktorów będą
miały ćwiczenia oswajające
z wodą i naukę podstawowych
ruchów napędowych w środowisku wodnym. Najpierw nauczą się, jak leżeć na wodzie,
zanurzac się, otwierać pod
wodą oczy, a potem opanują
pływanie kraulem i nauczą
się skakać do wody. Poszczególne fazy zajęć zakończą
się sprawdzianami na stopień
rybki, foki, nurka, a na końcu
delfinka.
Projekt jest realizowany
ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych w roku 2014.
Dzierżoniów podpisał w maju
porozumienie w tej spra-

228 trzecioklasistów z dzierżoniowskich podstawówek
rozpocznie we wrześniu darmową naukę pływania
wie z Dolnośląską Federacją wego. Gmina pokryje koszty
Sportu, która realizuje projekt dowozu dzieci na basen kryty
w imieniu Ministerstwa Kul- OSiR-u ze szkół od niego odtury i Dziedzictwa Narodo- dalonych.

Sukcesy pływaków

MKS 9 na Mistrzostwach Polski
Z Głównych Mistrzostw Polski
Seniorów i Młodzieżowców
w pływaniu w olsztyńskiej
aquasferze (50-metrowy basen),
które odbyły się na 50-metrowym
basenie w dniach 5-8 czerwca,
dzierżoniowscy pływacy jak zwykle
przywieźli medale. W zawodach
udział wzięło prawie 620
zawodników ze 113 klubów z całej
Polski. MKS 9 reprezentowali
Kacper Dereń i Paweł Juraszek
oraz Dominika Sztandera (Juvenia
Wrocław), podopieczni trenera
Andrzeja Wojtala. Rywalizacja była
rozgrywana w kategorii open – 14
lat i starsi.
Zawody te są najważniejszym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem w polskim pływaniu. Rokrocznie przyciągają
najlepszych polskich pływaków, nie tylko z kraju. Rywalizacja z tak dobrymi
sportowcami była największą próbą dla
naszych zawodników.
Szesnastoletni Kacper Dereń startował stylem dowolnym na dystansach 50 m
(24,86), 100 m (54,03), 200 m (1:57,14),
400 m (4:08,14) oraz 800 m (8:38,97).Ze
względu na specyfikację zawodów Kacper
rywalizował z dużo starszymi i bardziej
doświadczonymi zawodnikami, ale ustanowił nowe rekordy życiowe. Był to dla

Działalność Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dziewiątka” Dzierżoniów
wspiera sponsor strategiczny – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”. Zawodnicy klubu z każdych zawodów przywożą sportowe trofea
niego ostatni sprawdzian przed Mistrzo- cy trenera Andrzeja Wojtala i Dominiki,
stwami Polski 16-latków, które odbędą się pływaczka na stale wpisała się w czołóww lipcu.
kę polskich żabkarek.
Paweł Juraszek dwa razy uzyskał
Sztafety, w których startowały Domifinał „B” na dystansach 50 m stylem nika Sztandera, Alicja Tchórz, Klaudowolnym (23,78) oraz 50 m stylem dia Naziębło oraz Beata Pożarowszczyk
grzbietowym (27,82). Na dystansach 100 (zawodniczki Juvenii Wrocław), zdobyły
m stylem dowolnym (53,55) oraz 100 m dwa srebrne medale na dystansie 4x100 m
stylem grzbietowym (1:01,46) ustanowił stylem dowolnym (3:52,97) oraz 4x100 m
swoje nowe rekordy życiowe.
stylem zmiennym (4:17,57).
Dominika Sztandera zdobyła dwa
Uczestnictwo zawodników MKS 9
złote medale na dystansach 50 m stylem w Głównych Mistrzostwach Polski Seklasycznym (32,37) oraz 100 m stylem niorów i Młodzieżowców w Olsztynie
klasycznym (1:09,93). Na dystansie 50 m zostało sfinansowane przez Wałbrzyską
stylem dowolnym uzyskała 7 czas zawo- Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEdów (26,51). Dzięki dziesięcioletniej pra- ST-PARK”.

Oświata

Przedszkola w wakacje
Nie wszystkie
przedszkolaki mogą się
cieszyć przez cały lipiec
i sierpień wakacyjną
labą. Wielu z nich rodzice
muszą powierzyć opiece
przedszkolanek. Które
placówki będą pracować
latem? Sprawdź.
Listy, na które rodzice wpisują dane dzieci potrzebujących opieki w wakacje, wisiały
w przedszkolach publicznych
od maja. W mieście w każdym
miesiącu wakacji będzie jedno
dyżurujące przedszkole. W lipcu będzie to otwarte od godz.

6.30 do 16.00 Przedszkole Publiczne nr 2, do którego będą
uczęszczać dzieci z nieczynnych w wakacje PP 1 i PP 7
(dzieci z innych przedszkoli
nie będą przyjmowane, chyba, że będą wolne miejsca).
Odpłatność jak w ciągu roku
szkolnego – każda godzina powyżej 5 – 1 zł, za całodzienne
wyżywienie – 6 zł.
W sierpniu dyżur pełnić
będzie Przedszkole Publiczne
nr 1, czynne w godz. od 6.00
do 16.00. Odpłatność – za każdą godzinę powyżej 5 – 1 zł,
trzy posiłki 6 zł, dwa – 4,70 zł.

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

Placówka może też przyjąć
dzieci z innych przedszkoli
niż publiczne. Warunkiem jest
zgłoszenie się do przedszkola
do końca czerwca i wpłacenie zaliczki w wysokości 50
zł (potem jest ona odliczana
w ogólnym rozrachunku za
odpłatność).
Na innych zasadach pracują przedszkola niepubliczne.
Te prowadzone przez siostry
salezjanki przy ul. Spacerowej
czynne będzie tylko w lipcu.
Podobnie Przedszkole Niepubliczne nr 4, które jednak
przyjmie wszystkie chętne

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.pl

dzieci. Opłata miesięczna
wynosi 220 zł + 7 zł dzienna
stawka żywieniowa.
W lipcu czynne będzie także Niepubliczne Przedszkole
„Szóstka“, otwarte na dzieci
z innych przedszkoli. Opłata
stała to 220 zł miesięcznie,
stawka żywieniowa – 7 zł
dziennie.
W sierpniu natomiast pracować będzie „Słoneczna Piątka“, która również przyjmuje
dzieci z innych przedszkoli.
Opłata stała wynosi tam 220
zł, stawka za wyżywienie – 7
zł na dzień.
lipiec 2014

