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Inwestycje 2020

R

ewitalizacja parku im. Kusocińskiego, Wesoły Skwer
na ul. Wesołej, park zabaw dla psów i nowe ławki parkowe, drogi
na os. Tęczowym, parking przy PP 1, aktywne przejścia dla pieszych
- to tylko niektóre zrealizowane w tym roku inwestycje.
strony 12-13

Pomoc społeczna
- również w czasie epidemii

D

zierżoniowski OPS nie zostawia swoich podopiecznych bez
pomocy. Jakie zadania stoją przed pracownikami socjalnymi?
Jak mogą im pomóc wolontariusze?
strony 9-11

Nie rób dymu. Daj oddychać

P

od takim hasłem ruszyła miejska kampania antysmogowa, której
celem jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie powietrza.

strony 6-8

Takiej koniunktury gospodarczej
jeszcze w Dzierżoniowie nie było
W

czasie wielu pytań o przyszłość i rozwój gospodarki to, co dzieje się w tej kwestii
w Dzierżoniowie, jest ewenementem. Jeszcze nigdy w historii miasta nie było tak wielu
inwestycji gospodarczych realizowanych w jednym czasie. To w dużej mierze efekt polityki
gospodarczej miasta, które dba o swych przedsiębiorców, proponując im szereg ulg
i zwolnień w ramach pomocy de minimis, czy uruchamiając nową stronę internetową
z lokalnymi aktualnościami biznesowymi - Invest in Dzierżoniów.
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Aktywność mieszkańców

Napisz list do Mikołaja

W

Wyślij list do św. Mikołaja

iesz, o jakim prezencie marzy Twoje dziecko?
Zadbaj o to, by dowiedział się o tym także
Mikołaj. Jak co roku przed Urzędem Miasta
stanęła skrzynka, do której można wrzucić list
do ulubionego świętego w czerwonym kubraku.
Wszystkie wiadomości trafią prosto na Koło
Podbiegunowe. Korespondencję do Rovaniemi
przyjmujemy do 21 grudnia do godz. 12.00.

Dzierżoniów ułatwia w ten
sposób dzieciom kontakt ze
świętym, którego tak niecierpliwie w grudniu wypatrują.
Nie muszą się już zastanawiać, pod jaki adres wysłać

swoje listy z marzeniami.
Wystarczy, że wrzucą je do
tej skrzynki, a my zadbamy o
resztę. Spełnienia życzeń nie
gwarantujemy, ale to, że listy
dotrą do adresata – owszem.

Skrzynka będzie opróżniana sukcesywnie. Tradycyjnie
dla wszystkich, którzy chcą
napisać do Mikołaja, przygotowaliśmy specjalne kartki
pocztowe. Można je otrzy-

mać w Biurze Obsługi Klienta
i Urzedzie Stanu Cywilnego w
Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie. Trafią też do dzierżoniowskich przedszkoli.

Bezpieczeństwo

Respirator od WiK-u dla szpitala

N

a wniosek prezesa Andrzeja Bronowickiego
i Rady Nadzorczej spółka Wodociągi
i Kanalizacja przekaże na rzecz Szpitala Powiatowego
w Dzierżoniowie kwotę 70 tys. zł. Za te pieniądze
kupiony zostanie dodatkowy respirator.

- Zgodę na przekazanie
tych pieniędzy jednogłośnie
wyrazili udziałowcy spółki,
czyli samorządy Dzierżonio-

wa, Bielawy, Pieszyc, Gminy
Dzierżoniów, Piławy Górnej
i Niemczy. Wypracowywane
przez spółkę zyski zawsze

przeznaczane są na jej rozwój, jednak ze względu na
szczególną sytuację w ten
sposób spółka wspiera lokalną społeczność – mówi
prezes WiK-u Andrzej Bronowicki.
- Ten dodatkowy respirator
na pewno wpłynie na popra-

Redaguje:
Zespół redakcyjny
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
Rynek 1, tel. 74 645 03 88,
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

wę bezpieczeństwa mieszańców i teraz, w czasie walki z
COVID-em, i później, w codziennej pracy. Bardzo dziękuję udziałowcom spółki za
takie wsparcie - mówi Maciej
Smolarz, prezes Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Inwestycje

Rusza drugi etap obwodnicy Dzierżoniowa

T

rwają prace przy drugim etapie obwodnicy
Dzierżoniowa. Wykonawca obecnie
przeprojektowuje trasę, by rozwiązać w optymalny
sposób m.in. kolizję obwodnicy z linią kolejową
do Bielawy, gdzie ma powstać skrzyżowanie typu
rondo z sygnalizacją świetlną. Inwestycja będzie
gotowa we wrześniu 2023 roku.
Podczas pierwszego roboczego spotkania wykonawców inwestycji z burmistrzem
Dariuszem Kucharskim omówiono przebieg trasy, prace
projektowe i dokumentacyjne.
- Jak ważna to dla nas inwestycja, nie musimy nikogo
przekonywać, dlatego zrobimy wszystko, by pomóc w realizacji tego zadania. Ta droga
dla mieszkańców Dzierżoniowa i ziemi dzierżoniowskiej to

szansa na czystsze powietrze
i większe bezpieczeństwo,
bo skieruje większość ruchu
tranzytowego poza miasto
– mówił podczas spotkania
Dariusz Kucharski, burmistrz
Dzierżoniowa.
Wykonawca obecnie przygotowuje
dokumentację
techniczną i przeprojektowuje trasę na odcinku od ronda
na drodze Dzierżoniów - Pieszyce do skrzyżowania z linią
kolejową w Bielawie. Zmienią

Zgodnie z umową droga ma być
gotowa w ciągu 36 miesięcy od
podpisania umowy

się m.in. parametry mostu na
potoku Brzęczek i wspomniane skrzyżowanie. W ramach
ronda zostanie wykorzystany
inteligentny system transportu - sygnalizacja świetlna regulująca ruch pociągów i samochodów przejeżdżających

przez skrzyżowanie.
Inwestycja jest realizowana
i finansowana przez samorząd województwa dolnośląskiego, jednak miasto Dzierżoniów i sąsiednie samorządy
wspierają od początku realizację zdania.

Inwestycje

Plac zabaw dla psów i nowe ławki

P

onad 130 tys. zł kosztowała budowa placu zabaw
dla psów, zrealizowana w ramach budżetu
obywatelskiego. W parku pomiędzy osiedlem
Błękitnym, Jasnym i Różanym stworzono specjalną
przestrzeń dla naszych czworonogów. W czasie
realizacji tej inwestycji w całym parku wymieniono
także wszystkie ławki.
Ideą stworzenia placu zabaw dla psów było miejsce,
w którym możemy aktywnie
spędzać czas ze swoimi pupilami, bez obowiązkowych
kagańców i smyczy. Stąd
m.in. wysokie ogrodzenie
otaczające teren o łącznej
powierzchni prawie 2,5 tys.

m2. Tunele, kładki i różnego
rodzaju przeszkody wykonano z wykorzystaniem naturalnego terenu oraz elementów
drewnianych i opon.
Plac zabaw tworzy strefa
wejściowa i dwie duże, oddzielone przestrzenie dla małych i większych psów.

Przeszkoda, tunel, równoważnia czy obręcz to
doskonały sposób na trening i zabawę z psem

Przypominamy, że osoby
korzystające z tego miejsca
nie są zwolnione z zasad zachowywania
bezpieczeństwa. Sposób korzystania z
placu zabaw dla psów opi-

Inwestycje

Po zmianach na os. Tęczowym

T

egoroczna inwestycja na Tęczowym zakończyła
remonty głównych ciągów komunikacyjnych tego
osiedla.
Przeprowadzone w ostatnich latach remonty i przebudowy dróg są efektem współpracy miasta i spółdzielni
mieszkaniowej. Tegoroczne
prace przebiegały na ponad
stumetrowym odcinku (na
wysokości budynków nr 5, 3

i 11) i dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej, budowy
nowego oświetlenia i przebudowy drogi, którą wyłożono
kostką. Roboty budowlane o
wartości 556 tys. zł zrealizowała dzierżoniowska firma
wyłoniona w przetargu.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

To kolejny wyremontowany
odcinek dróg osiedlowych

sany jest przy jego wejściu.
Prosimy by właściciele czworonogów wspólnie zwracali na to szczególną uwagę i
przypominamy o obowiązku
sprzątania po swoim psie.
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Inwestycje

Mamy więcej aktywnych przejść dla pieszych

W

ciąż jest jeszcze kilka miejsc w Dzierżoniowie,
które potrzebują takiej zmiany. Aktywne przejścia
sprawdzają się najlepiej nocą i przy złej pogodzie.
Łącznie jest ich już dziewięć. Wszystkie powstały w
tym roku.

Kolejne przejścia działają w miejscach prowadzących do szkół oraz instytucji kultury i sportu.
Trzy zainstalowano w okolicach skrzyżowania ul. Kopernika i Sienkiewicza (droga
do SP 9, do basenu krytego
i szkoły muzycznej. Jedno
przy Szkole Podstawowej 9 i

Koszt uruchomionych
nowych pięciu aktywnych
przejść zamknął się
kwotą 247 tys. zł

na ul. Złotej (droga do SP 3).
W tym roku cztery tego
typu przejścia powstały w
ramach budżetu obywatelskiego na ul. Piastowskiej. Ich
instalacja kosztowała 204 tys.
zł, ale miasto zdobyło dofinansowanie do tego zadania
w wysokości 102 tys 77 zł z
samorządu województwa.

Inwestycje

Rondo Solidarności

T

aką nazwę, na wniosek burmistrza Dzierżoniowa
Dariusza Kucharskiego i przedstawiciela NSZZ
Solidarność Piotra Majchrzaka, dzierżoniowscy radni
nadali skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i obwodnicy
Dzierżoniowa.
Uchwałę w tej sprawie
podjęto jednogłośnie, po
uzasadnieniu jej przez Piotra
Majchrzaka, który w bardzo
interesujący i syntetyczny
sposób przedstawił kontekst
działań ludzi solidarności
oraz ich wpływ na Dzierżoniów i jego rozwój.
- Ta propozycja i nazwa

ronda jest pewnego rodzaju hołdem dla samej idei
solidarności oraz licznych
mieszkańców Dzierżoniowa,
którzy w trudnym czasie potrafili iść pod prąd i ponosili
za to czasem bardzo bolesne
konsekwencje. Bohaterowie
solidarności żyją wśród nas,
często są to osoby bardzo

Skrzyżowanie ul. Świdnickiej i obwodnicy Dzierżoniowa
nosi nazwę Ronda Solidarności

skromne, które swoje wyjątkowe postawy traktowały, i
do dziś traktują, jako oczywisty obowiązek. Należy im
się za to ogromny szacunek,

dziękuję radnym za jednogłośne podjęcie tej decyzji mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Inwestycje

Przy ul. Wesołej powstał Wesoły Skwer

M

ieszkańcy ul. Wesołej i okolic wykonali naprawdę
świetną pracę, dzięki czemu zgłoszone przez nich
do budżetu obywatelskiego zadanie znalazło się w
gronie wybranych do realizacji.

Budowa placu zabaw dla
dzieci z huśtawkami, pia-

skownicą, zestawami zabawowymi, zestawem street

Kolorowo, bezpiecznie, międzypokoleniowo…

workout oraz urządzenia do
ćwiczeń na powietrzu, z których mogą korzystać starsi,
kosztowały 209 tys. zł. Teren
jest ogrodzony i wyposażony
w obiekty małej architektury

oraz oświetlenie z panelem
solarnym.
Nie jest to jedyna inwestycja realizowana w tej części
miasta - trwa jeszcze budowa
jednej z odnóg ul. Wesołej.

… czyli wesołe miejsce rekreacji na Wesołej

www.dzierzoniow.pl

5

Inwestycje

Park Kusocińskiego w nowej odsłonie

T

eren pomiędzy ulicami Piastowską, Złotą i
Świdnicką przeszedł gruntowną rewitalizację.
Efekty widać już teraz, ale prawdziwe piękno tego
miejsca zobaczymy wiosną. Zadanie zrealizowano w
ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W ramach inwestycji odremontowano alejki, zagospodarowano istniejącą zie-

leń, wykonano także liczne
nowe nasadzenia. W całym
parku są też nowe elemen-

ty małej architektury (lampy
ledowe, ławki kosze i stojaki
na rowery). Zmiany te można
zaobserwować najlepiej spacerując alejkami, do czego
zachęcamy.
W odnowione miejsce
wrócił też obelisk poświęcony pamięci Janusza Kuso-

cińskiego. Na terenie parku
zamontowano dwie tablice
przybliżające życiorys wyjątkowego sportowca i patrioty.
Powstanie tam również specjalna aleja upamiętniająca
znane postacie dzierżoniowskiego sportu.

Inwestycje

Nowy parking przy PP nr 1

P

race przy przebudowie parkingu przedszkola
polegały na na usunięciu starej asfaltowej
nawierzchni, wykonaniu odwodnienia, podbudowy,
ułożeniu nowej kostki i wykonaniu oświetlenia.
Inne tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa związane
ze sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikacją:
• przebudowa ul. Cichej,
Szpitalnej, Okrzei (zakończone);
• budowa czterech aktywnych przejść dla pieszych

na ul. Piastowskiej (zakończone);
• przebudowa odcinka drogi
na os. Tęczowym (zakończone);
• przebudowa ul. Złotej wraz
z budową ronda (w trakcie
realizacji);
• przebudowa jednej z od-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Parking przy PP 1

nóg ul. Wesołej (w trakcie
realizacji);
• budowa pięciu aktywnych

przejść dla pieszych na
drogach prowadzących do
szkół.
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Aktywność mieszkańców

Nowa strona internetowa dla biznesu

I

nvest in Dzierżoniów to zupełnie nowa strona
internetowa, zawierającą część oferty miasta,
dedykowana przedsiębiorcom i inwestorom.
Sprawdź, jakie informacje można na niej znaleźć.
Strona podzielona została
w taki sposób, aby każdy bez
trudu odnalazł interesujące
go wiadomości. W zakładce „Aktualności biznesowe”
znajdują się najświeższe informacje dla przedsiębiorców
związane z obowiązującymi
rozwiązaniami prawnymi w
czasie pandemii, propozycje
bezpłatnych spotkań i webinariów oraz wydarzenia gospodarcze.
W zakładce „COVID-19”
umieszczono
niezbędne wskazówki, jak załatwić
sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu w czasie

pandemii.
Zakładka „Oferta inwestycyjna” to opatrzony zdjęciami
opis wolnych terenów inwestycyjnych na terenie Dzierżoniowa.
W zakładce „Wsparcie dla
Inwestora” z kolei prezentujemy formy wsparcia dla
przedsiębiorców, takie jak:
zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zwolnienia
z podatku dochodowego w
ramach Polskiej Strefy Inwestycji, doradztwo gospodarcze prowadzone w ramach
Gminnego Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera (GCO-

Na stronę internetową Invest In Dzierżoniów
dedykowaną przedsiębiorcom możesz wejść:
• ze strony głównej miasta:
www.dzierzoniow.pl
wybierając podzakładkę
„Invest in Dzierżoniów”
• wchodząc bezpośrednio
na stronę:
www.investin.dzierzoniow.pl
• skanując kod QR:

IE), instytucje wpierające
biznes oraz Dzierżoniowską
Radę Przedsiębiorców, do
której aktywnego członkostwa zapraszamy wszystkich
przedsiębiorców oraz organizacje i instytucje mające siedzibę w Dzierżoniowie.
Informacje w części „Warto

zainwestować w Dzierżoniowie” pozwolą potencjalnym
inwestorom na zapoznanie
się z lokalnym rynkiem pracy,
firmami, które nam już zaufały i ulokowały swój biznes w
Dzierżoniowie, oraz z charakterystyką lokalnej gospodarki.

Aktywność mieszkańców

Programy pomocy dla przedsiębiorców

P

rowadzisz działalność gospodarczą w centrum
Dzierżoniowa? Możesz otrzymać z tego tytułu
pomoc de minimis w postaci zwolnienia z podatku od
nieruchomości. Sprawdź, na jakich warunkach.
Zwolnienie może otrzymać przedsiębiorca prowadzący w centrum miasta
działalność
gospodarczą
związaną z działalnością:
• ogródków gastronomicznych, kawiarnianych i piwnych,
• restauracji i innych stałych
placówek gastronomicznych, tj.: restauracje typu
fast food, kawiarnie, bary
mleczne, bary szybkiej obsługi, lodziarnie, pizzerie,
miejsca z żywnością na

wynos, a także bary, tawerny, koktajlbary, piwiarnie,
pubye, pijalni soków owocowych.
Co obejmuje zwolnienie?
Zwolnieniu z podatku od
nieruchomości
podlegają
położone w obrębie centrum
miasta grunty, budynki lub ich
część, budowle lub ich części bezpośrednio związane z
prowadzeniem działalności
gastronomicznej. Zwolnienie
przysługuje na maksymalny

okres 2 lat, liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
został złożony wniosek.
Jak uzyskać zwolnienie?
Należy przedłożyć wniosek wraz z formularzem informacji. Jakie są obowiązki
przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy de minimis
z tytułu prowadzenia działalności gastronomicznej w
centrum miasta? Nieprzerwane wykonywanie działalności, w związku z którą przedsiębiorca otrzymał pomoc,
przez okres 5 lat liczonych od
dnia udzielenia pomocy de

minimis.
Inne rodzaje preferencji
podatkowych dla dzierżoniowskich przedsiębiorców
zostaną omówione w kolejnych numerach „Gońca
Dzierżoniowskiego”.

Zeskanuj po więcej
informacji na temat
pomocy de minimis
www.dzierzoniow.pl
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Inwestycje

Takiej koniunktury gospodarczej
jeszcze w Dzierżoniowie nie było

W

czasie wielu pytań o przyszłość i rozwój
gospodarki to, co dzieje się w tej kwestii w
Dzierżoniowie, jest pewnego rodzaju ewenementem.
Jeszcze nigdy w historii miasta nie było tak wielu
inwestycji gospodarczych realizowanych w jednym
czasie.
Zacznijmy od koreańskiej
grupy LS, która otworzyła już
w Dzierżoniowie dwie fabryki:
LS EV Poland - produkującą
części samochodowe (w tym
podzespoły
elektroniczne
do akumulatorów pojazdów
elektrycznych) oraz LS Cable
and System Poland - wytwarzającą kable światłowodowe.
Obecnie LS EV kończy budowę kolejnej hali produkcyjnej na działce o wielkości
ponad 7 hektarów (za rondem na strefie). Ta największa
w historii miasta inwestycja

pod kątem zainwestowanych
środków (170 mln zł) związana jest z produkcją modułów
umożliwiających szeregowe
podłączenie ogniw akumulatorowych, wykorzystywanych
do produkcji akumulatorów
dla branży electromobility.
To jednak nie koniec, niedawno LS EV Poland kupiła
w Dzierżoniowie kolejną nieruchomość inwestycyjną o
powierzchni ponad 3,2 ha. Na
działce sąsiadującej z niemal
gotową halą powstanie kolejny zakład, w którym będą
produkowane
podzespoły

Kto jeszcze prowadzi inwestycje
w dzierżoniowskiej podstrefie?
1. RUPF Industries Poland - producent elementów
metalowych oraz metalowych połączonych z
gumą dla branży motoryzacyjnej;
2. Beewatec Sp. z o.o. - dostawca sprzętu do stanowisk pracy, logistyki i produkcji;
3. MCNS Polyurethanes Europe Sp. z o.o. - budowa
kolejnej hali produkcyjnej, laboratorium i części
biurowej;
4. Manokino Sp. z o.o. - zakup nieruchomości i parku
maszynowego wraz z oprogramowaniem w celu
uruchomienia centrum logistyczno-magazynowego. Siedziba firmy mieści się w nieruchomości
firmy Enan.
Opisane inwestycje realizowane są na terenie dzierżoniowskiej podstrefy. O kolejnych inwestycjach gospodarczych realizowanych na terenie Dzierżoniowa
w kolejnym wydaniu „Gońca”.

do pojazdów elektrycznych,
takie jak płyty połączeniowe

(ICB), złącza HV i szyny zbiorcze.

Grupa LS, która otworzyła już w Dzierżoniowie
dwie fabryki, buduje kolejny zakład

RUPF Industries Poland - inwestycja na ukończeniu

Beewatec Sp. z o.o. - inwestycja w trakcie realizacji

Rozbudowuje się także
MCNS Polyurethanes Europe Sp. z o.o.

Manokino Sp. z o.o. chce uruchomić centrum
logistyczno-magazynowe

Rozwój dzierżoniowskiej podstrefy WSSE Invest-Park
to także rozwój miasta

www.dzierzoniow.pl
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Estetyka

Nie rób dymu. Daj oddychać

P

od takim hasłem ruszyła miejska kampania
antysmogowa, której celem jest zwrócenie
uwagi na zanieczyszczenie powietrza. Akcja
ma charakter edukacyjny. Ma uświadomić
dzierżoniowianom, jakim zagrożeniem
jest smog oraz jak temu zjawisku zapobiegać.
Kampania
zaplanowana
jest wielotorowo. Na bilbordach miejskich pojawiła się
grafika z hasłem „Nie rób
dymu. Daj oddychać”. Strażnicy miejscy rozdają specjalnie przygotowane ulotki
informujące m.in. o tym, jak
prawidło palić w piecu, by
do atmosfery uwalniać jak
najmniej szkodliwych substancji. Pod hasłem miejskiej
kampanii w szkołach i przedszkolach organizowane będą
także konkursy. W mediach
społecznościowych pojawią
się również informacje i filmy,
zarówno dotyczące smogu,
prawidłowego palenia w piecu czy kominku, jak i informacje na temat skutków, któ-

re wywołuje smog (są wśród
nich takie choroby, jak astma
czy nadciśnienie).
- Celem kampanii jest
zwrócenie uwagi na problem

zanieczyszczenia powietrza.
Nie każdy wie, co ma wpływ
na powstawanie smogu oraz
jakie negatywne skutki on
ze sobą niesie. Edukacja to
podstawa, wiele zależy bowiem od świadomości samych mieszkańców – mówi
burmistrz Dariusz Kucharski.
- Podczas kampanii chcemy
przekonać mieszkańców, że
jakość powietrza zależy w

dużej mierze także od nich
samych.
Kampania to kolejny krok
w walce ze smogiem. Na
rzecz poprawy jakości powietrza miasto działa już od
wielu lat. Chcesz sprawdzić,
jaki jest stan powietrza w
Dzierżoniowie? Zajrzyj do zakładki na stronie internetowej
https://www.dzierzoniow.pl/
page/jakosc-powietrza.

Estetyka

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2021 r.

N

ajbardziej wygodny sposób, w jaki możemy
pozbyć się ze swoich domów dużych
i kłopotliwych rzeczy, np. mebli, sprzętu elektrotechnicznego i opon, mając przy tym pewność, że trafią
w odpowiednie miejsce, to zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Warto wiedzieć, w jakich
terminach ZGPD 7 zaplanował takie zbiórki w 2021 r.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Zbiórce podlegają odpady wielkogabarytowe, m.in.
meble (szafy, wersalki, krzesła, itp.) dywany, materace,
wykładziny, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów,a także zużyty sprzęt elek-

tryczny (telewizory, monitory,
komputery, drukarki, lodówki,
pralki, roboty kuchenne, żelazka, itp.) oraz opony z aut
osobowych – jednorazowo
do 5 szt. Zbiórką nie są objęte: okna, drzwi, ceramika sanitarna, odpady zielone, odpady niebezpieczne.
Wystarczy, że wystawimy niepotrzebne już rzeczy
przy pojemnikach na odpady lub przed dom (w przypadku osób mieszkających
w domkach jednorodzinnych). Trzeba to zrobić do
godz. 8.00 w dniu zbiórki.
Szczegółowych
informacji
na temat akcji i gospodarowania odpadami udzielają
pracownicy Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego,
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38
(II piętro, pokój 203, 204),
tel. 74 831 50 02, fax. 74 831
50 30, biuro@zgpd7.pl, w godzinach od 7.30 do 15.30.
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Bezpieczeństwo

Ekologicznie i ekonomicznie - pal od góry!

O

dpowiednio rozpalając i używając pieców
węglowych możemy oszczędzić nawet do 30%
paliwa i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do 80%.
Żeby było zdrowiej i taniej, wystarczy zmienić nawyki.
Co znaczy odpowiednio?
Wystarczy tylko rozpalać „od
góry” czyli przy rozpalaniu
pieca najpierw położyć warstwę węgla, a następnie rozpałkę. W ten sposób unikamy
kłębów czarnego dymu wydobywającego się z komina i
sami nie wdychamy trujących

oparów. Podobny, niechciany
efekt kłębów dymu, mamy
również przy dorzucaniu zbyt
dużej ilości węgla do rozpalonego pieca.
Fakt, że zawarte w dymie
niebezpieczne dla zdrowia
substancje
wylatują
kominem, nie powoduje, że

w cudowny sposób one znikają. Co więcej – to, co z pieca wydostaje się do mieszkania, pomimo że niewidoczne,
jest również bardzo szkodliwe. Kluczowe znaczenie ma
również jakość węgla, którym
palimy. Najlepiej sprawdzić to
samemu. Porównaj, ile ciepła
dostarcza najtańszy węgiel
i jaka jest częstotliwość dokładania do pieca, z tym, jak
wygląda to w przypadku węgla o wyższej kaloryczności.

Odpowiednie
rozpalanie w piecu
węglowym ma znaczący
wpływ na nasze zdrowie

PORADNIK DOBREGO PALACZA
1. Jeżeli masz piec węglowy lub na drzewo, wykorzystuj technikę spalania, która oszczędza pieniądze i ogranicza emisję zanieczyszczeń (rozpalaj od
góry).
2. W dniach, w których jest znaczne przekroczenie
poziomu zanieczyszczeń, ogranicz swoją aktywność
na powietrzu. Zrezygnuj z biegania lub wieczornych
spacerów (najczęściej w pogodny, słoneczny, bezwietrzny zimowy dzień jakość powietrza pogarsza
się, szczególnie w godzinach wieczornych).

Sprawdź, czy właściwie palisz w piecu
Palenie od dołu
Ogromna emisja zanieczyszczeń powstaje w chwili, gdy podpalasz
węgiel od dołu lub wrzucasz dużą ilość na rozgrzany żar. Wówczas
z podgrzewającego się paliwa (jeszcze nie pali się ono w wierzchniej
warstwie) wydobywa się ogromna ilość palnych pyłów i gazów, które
nie zdążyły się spalić. W ten sposób w „komin idzie” 30% twoich pieniędzy przeznaczonych na zakup węgla, a jednocześnie trujesz swoich sąsiadów. Efekt wizualny to kłęby czarnego dymu wydobywającego się z komina.

3. Kupuj węgiel dobrej jakości. Pamiętaj, że
uchwała antysmogowa zakazuje spalania węgla brunatnego (dotyczy to także ekogroszku wytwarzanego z węgla brunatnego), a także węgla kamiennego
w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów
i flotokoncentratów węglowych oraz biomasy (np.
drewna) o wilgotności powyżej 20%.
4. Dobrze wysezonowane drewno (minimum dwa
lata) to większa kaloryczność, a także mniejsza emisja. Wilgotność drewna opałowego poniżej 20% jest
wymogiem prawnym.
5. Jeżeli kominek nie jest twoim jedynym źródłem
ogrzewania, w dniach, w których występuje duże
zanieczyszczenie, nie rozpalaj go. Kominek to źródło
dużej emisji pyłów i benzo(a)pirenu.

Zmieniając technikę spalania na „palenie od góry” lub „palenie kroczące” zaoszczędzisz pieniądze, a z twojego komina będzie wydobywać się mniej zanieczyszczeń - wszyscy będziemy więc oddychać
czystszym powietrzem.

7. Sprawdzaj jakość powietrza. Na stronie www.
dzierzoniow.pl w wysuwanej zakładce znajdziesz
aktualny stan powietrza w Dzierżoniowie. Możesz na
swoim smartfonie zainstalować bezpłatną aplikację
pn. „Jakość powietrza w Polsce”.

Źródło: czysteogrzewanie.pl

6. Spalając drewno w kominku nie ograniczaj
dopływu powietrza, gdyż jego zbyt mała ilość powoduje niepełne spalanie, a tym samym duże zanieczyszczenie.

www.dzierzoniow.pl
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Bezpieczeństwo

Kontrola pieców - nie pozwalajmy się truć

Z

początkiem sezonu grzewczego Straż Miejska w
Dzierżoniowie rozpoczęła wzmożone kontrole
posesji, podczas których sprawdzane są paleniska
kotłów i pieców grzewczych oraz paliwo wykorzystywane do ogrzewania.
W ramach kompleksowej
kontroli posesji sprawdzana
jest także jej czystość, sposób
pozbywania się nieczystości
płynnych, jak i inne obowiązki
wynikające z przepisów prawa, którymi są m.in.:
• numer porządkowy posesji;
• złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• sposób gromadzenia oraz
pozbywania się odpadów

komunalnych;
• rodzaj urządzenia wodno-kanalizacyjnego;
• rodzaj urządzenia grzewczego;
• w wypadku posiadania
przez właściciela posesji
psa - jego obligatoryjne
szczepienie.
Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Dzierżoniowie są upoważnieni do kontroli posesji na
terenie miasta, a jej uniemoż-

Strażnicy sprawdzają, czym
dzierżoniowianie palą w piecach
liwianie jest przestępstwem
określonym w kodeksie karnym.
W wypadku podejrzenia
nielegalnego spalania odpadów prosimy o kontakt telefoniczny z dzierżoniowską

Straży Miejskiej pod nr telefonu 74 645 08 88. Kontrole
prowadzone przez funkcjonariuszy Straż Miejskiej w
Dzierżoniowie odbywają się
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

instalacji fotowoltaicznych,
na likwidację kotłów węglowych w ciepłowniach? Swoje
propozycje, uwagi lub pomysły można przesyłać na adres:
fst@dekarbonizacja2030.pl
Program
Sprawiedliwej
Transformacji to jedno z działań wynikających z deklaracji,

pod którą podpisało się ponad 30 samorządowców z
regionu Wałbrzyskiego i Kotliny Kłodzkiej. Jej celem jest
całkowita likwidacja pieców
na paliwa stałe do 2030 r.
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wodoru w transporcie.

Bezpieczeństwo

Odchodzimy od węgla

D

zierżoniów rozpoczął prace nad Programem
Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2030.
Pozwoli to na pozyskiwanie, wspólnie z innymi
samorządami, dużych unijnych pieniędzy na działania
proekologiczne.
Zachęcamy do dyskusji
na co, według mieszkańców,
należy położyć największy

nacisk. Na dopłaty do wymiany pieców węglowych,
dopłaty do indywidualnych

Aktywność mieszkańców

Współpraca z NGO w 2021 roku

1

milion 700 tys. zł przeznaczy w przyszłym roku
Dzierżoniów na dofinansowanie działań
na rzecz mieszkańców, prowadzonych przez
lokalne organizacje pozarządowe.
- Opracowując założenia
budżetowe na przyszły rok
zwracałem uwagę na konieczność oszczędności. Ze
względu na zbyt wiele niewiadomych, wynikających z
sytuacji covidowej, dla bezpieczeństwa
finansowego
musimy mieć zabezpieczenie
i możliwości działania w nieprzewidzianych sytuacjach.
Jak wszyscy widzimy, jest ich
niestety coraz więcej. Dziękuję przedstawicielom dzierżoniowskich NGO-sów za
zrozumienie i dobrą współ-

pracę podczas konsultacji
poprzedzających
przydział
środków, których wysokość
będzie niższa od tegorocznych o 20% – mówi Dariusz
Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

W 2021 r. we współpracy
z organizacjami pozarządowymi
realizowane będą
następujące zadania publiczne:
• pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• zadania realizowane w zakresie ratownictwa
i ochrony ludności;
• edukacja, oświata, turystyka i krajoznawstwo
oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
• ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
• działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
• zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
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Aktywność mieszkańców

To nie praca, to służba drugiemu człowiekowi

O

pracy socjalnej w czasach zarazy, o tym dlaczego
OPS nie działa jak pogotowie, chociaż to służba,
o współpracy, wolontariacie i wielu nowych
zadaniach opowiada Anna Skrzyńska, dyrektor
dzierżoniowskiego OPS-u.

Dlaczego chciała Pani
zostać dyrektorem dzierżoniowskiego OPS?
- Praca w pomocy społecznej zawsze dawała i daje
mi ogromną satysfakcję, to
właśnie w tym ośrodku zaczęłam pracę w 2013 roku.
Nie myślałam wówczas, że
kiedyś zostanę dyrektorem
jednostki. Nie jestem osobą, która ma potrzebę bycia
szefem dla funkcji. Zdecydowałam się zostać dyrektorem
OPS- u, bo tak po ludzku kocham pracę na rzecz drugiego człowieka.
Często słyszy się, że praca
społeczna jest bardzo trudna. Pani też tak uważa?
- To nie jest praca, to jest
służba drugiemu człowiekowi. Jest rzeczywiście bardzo
trudna i wymagająca, każdy
nasz klient jest inny i każdego
należy traktować indywidualnie. Problemy podopiecznych nie są łatwe do rozwiązania, stykamy się z całym
spektrum nieszczęść. Nie
ma tu gotowych schematów
rozwiązań. To, co sprawdziło
się w przypadku jednej rodziny czy osoby, niekoniecznie
sprawdzi się u kogoś innego.
W tym zawodzie bezustannie
mamy do czynienia z ludzkimi emocjami, dlatego ważne
jest, by w każdej sytuacji być
spokojnym i opanowanym.
Pracownicy socjalni posiedli
umiejętność
dostosowania
przekazu do osób, które się
do nas zgłaszają.
Mam wrażenie, że OPS
ogarnia wszystkie trudne
dziedziny, którymi żadna
inna instytucja się nie zajmuje. A jednocześnie dla dobra
podopiecznych musi współ-

pracować z wieloma instytucjami. Jak wygląda ta współpraca – z policją, sądami,
szpitalem, pogotowiem?
- To na nas spoczywa obowiązek pomocy mieszkańcom Dzierżoniowa, dlatego
kiedy pojawia się jakikolwiek
problem społeczny, staramy
się go rozwiązać, niezależnie

- Bardzo dobrze współpracuje nam się z służbami
mundurowymi - policją, strażą miejską. Pomimo panującej sytuacji nigdy nie odmówiono nam wsparcia. Często
współpracujemy z sądem i
tam też możemy liczyć na
wyrozumiałość i dążenie do
wspólnego osiągnięcia celu
dla dobra mieszkańców. Jednak znacznie gorzej sytuacja
wygląda ze służbą zdrowia,
a mianowicie z pogotowiem
ratunkowym oraz niektórymi lekarzami POZ. Wierzę,
że wynika to tylko z obecnej

Anna Skrzyńska,
dyrektor OPS w Dzierżoniowie
Ukończyła Wyższą
Szkołę Techniczno–Ekonomiczną o specjalności
menadżerskiej, tytuł
magistra uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu
na kierunku administracja publiczna. Specjalizację z zakresu Organizacji
Pomocy Społecznej uzyskała w 2019 r. W latach
2014-2018 była członkiem Rady Nadzorczej w SM w Dzierżoniowie, a od
2018 r. urzędnikiem wyborczym w gminie Niemcza.
Od 2013 r. pracuje w ośrodkach pomocy
społecznej w Dzierżoniowie i Pieszycach.
Była również pracownikiem Urzędu Skarbowego.

od tego, jakiej dziedziny życia dotyczy. Bardzo często
odbieramy telefony dotyczące trudności w zakupieniu
szczepionki,
niemożności
dodzwonienia się do przychodni, czy też odmowy
wysłania karetki. Czasem
można odnieść wrażenie, jakbyśmy mieli być lekarstwem
na wszystko. Czas, w jakim
obecnie się znajdujemy, jest
bardzo trudny dla wszystkich
służb, jednak bez względu na
to powinniśmy być wsparciem dla siebie. Niestety, z
przykrością stwierdzam, że
nie zawsze tak jest.
System działa więc czy
nie?

trudnej sytuacji, a nie ze złej
woli. Jestem przekonana, że
musimy wciąż pracować nad
wspólnym systemem działania ze względu na dobro
mieszkańców, doskonalić go.
Pytałam o to, bo mieszkańcy - wasi podopieczni i
ich sąsiedzi - często w sytuacjach trudnych domagają
się spektakularnych efektów, najlepiej od razu. Dlaczego OPS nie działa, jak np.
pogotowie?
- Nasza praca i działania
nie są spektakularne, raczej
są to działania długofalowe. Pracownicy, pomimo
zagrożenia epidemicznego,

w nagłych przypadkach wychodzą w teren. Jednak nie
zawsze się to dostrzega, bo
nie podjeżdżamy na sygnałach ubrani w kombinezony i
nie wzbudzamy takiego zainteresowania. Po prostu wykonujemy swoją pracę zgodnie
z przepisami i nastawieni na
pomoc drugiemu człowiekowi.
Na czym polegają codzienne zajęcia pracowników socjalnych?
- W obecnej sytuacji
oprócz bieżącej pracy, czyli przyjmowania wniosków,
przeprowadzania wywiadów i
udzielania niezbędnej pomocy, bardzo mocno włączyliśmy się w akcję wspierania
dzierżoniowskich seniorów.
Pracownicy socjalni rozpoznają sytuację i wdrażają pomoc - są to nie tylko zakupy,
ale i wiele drobnych przysług,
jak wyniesienie śmieci czy
wyprowadzenie pieska. Cieszę się, że mamy dość dużą
grupę wolontariuszy, którzy
wspierają nas w tych działaniach.
Możemy powiedzieć, że
pracownik socjalny koncentruje swoją uwagę przede
wszystkim na funkcjonowaniu społecznym, które jest
nadrzędnym celem pracy
socjalnej. Jest on jednocześnie diagnostykiem, profilaktykiem lokalnych problemów
społecznych oraz animatorem
samopomocowych
przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania tych problemów. Stwarza odpowiednie
warunki życia osobom, które
zostały ich pozbawione oraz
zapobiega patologiom. Pracownicy socjalni organizują
pomoc materialną, pomagają
w znalezieniu pracy czy lokalu mieszkalnego oraz oferują
pomoc specjalistów. W przypadku zagrożonego zdrowia lub życia dziecka muszą
podjąć bardzo trudną decyzję
o odebraniu go rodzinie. Prawww.dzierzoniow.pl
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cownicy w ośrodku łączą trzy
bardzo ważne cechy: kompetencje zawodowe, doświadczenie życiowe i autentyczne zainteresowanie drugim
człowiekiem oraz chęć niesienia pomocy.
Jak sytuacja pandemii
zmieniła waszą pracę? Zamknęliście się na ludzi?
- Ta sytuacja chyba zmieniła nas wszystkich. Dla
mnie najważniejsze jest bez-

pieczeństwo
pracowników
i mieszkańców. Praca jest
trudna z powodu braków
kadrowych, ponieważ i nas
nie omija koronawirus i często pracujemy w niepełnym
składzie. Nigdy jednak nie
zamknęliśmy się na ludzi. Nie
wyobrażam sobie sytuacji, w
której pozostawiamy mieszkańców bez wsparcia i opieki. Mamy ustalone godziny
przyjęć, aby ograniczyć bezpośredni kontakt do sytuacji
niezbędnych, jednak nie po-

zostawiamy nikogo bez pomocy.
Przyszło Pani pełnić funkcję w ciekawych czasach, nie
żałuje Pani wyboru?
- Objęcie stanowiska w
okresie pandemii to ogromne
wyzwanie, każdy dzień jest
jedną wielką niewiadomą i nie
wiem, co przyniesie kolejny
dzień i tydzień. Pomimo bardzo trudnych chwil nie żałuję
swojej decyzji. Ta praca daje

mi ogromną satysfakcję. Mam
świetny zespół kierowników i
pracowników, na który mogę
liczyć. Są to osoby bardzo zaangażowane w swoją pracę i
wykonujące ją z należytą starannością.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję.
ROZMAWIAŁA:
Magdalena Sośnicka

Aktywność mieszkańców

Kontynuacja „Aktywnego wsparcia”

O

środek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
zakończył pilotażowy etap realizacji programu
profilaktycznego „Aktywne wsparcie” dla mieszkańców
Dzierżoniowa. Program powstał po dokonaniu diagnozy
problemów społecznych w kontekście sytuacji osób i
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania projektowe są
finansowane ze środków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w
Dzierżoniowie. Adresowane
są do dwóch grup odbiorców
i realizowane w dwóch modułach:
Pierwszy dotyczy osób
bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością, mieszkańców
ze środowisk narażonych na
wykluczenie społeczne. Ce-

lem działań była aktywizacja
i profilaktyka zmierzające do
wychodzenia z bezdomności.
W ramach projektu osoby te
miały możliwość podejmowania prac na rzecz miasta
oraz korzystania ze wsparcia
specjalisty z zakresu profilaktyki uzależnień - dbały o
zieleń otaczającą budynki
miejskie (np. Dzienny Dom
Senior+, Muzeum Miejskie,
SP nr 9, Środowiskowy Dom
Samopomocy, PP nr 2 i 3).

OPS zwraca się z prośbą
do mieszkańców Dzierżoniowa o wsparcie
uczestników projektu w
formie rzeczowej i przekazywanie do mieszkań
aktywizujących mebli,
sprzętu AGD i pościeli.

Uczestnicy zaangażowali się
w prace na rzecz miasta
oraz remont świetlicy i lokalu przeznaczonego dla osoby
bezdomnej.
Drugi moduł dedykowany
był osobom i rodzinom z problemem przemocy i uzależnień. Tu celem było udzielenie wszechstronnej pomocy i

wsparcia osobom i rodzinom
zagrożonym występowaniem
zjawiska przemocy w rodzinie. Zrealizowano działania
edukacyjno-profilaktyczne z
zakresu występowania, zapobiegania, ochrony i radzenia
sobie ze zjawiskiem przemocy domowej.
Ze względu na dotychczasowe
zainteresowanie
projektem podjęto decyzję o
jego kontynuacji. Osoby dotknięte problemem przemocy domowej i uzależnień oraz
osoby bezdomne zainteresowane udziałem w projekcie
mogą się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Szkolnej 24.
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Chcesz pomóc, zostań wolontariuszem seniora

O

środek Pomocy Społecznej poszukuje
wolontariuszy chętnych do pomocy
dzierżoniowskim seniorom oraz innym mieszkańcom
potrzebującym wsparcia w czasie nowych ograniczeń
związanych z pandemią koronawirusa.
Ze względu na fakt, że
w nowych obostrzeniach
wprowadzono zalecenie pozostawania w domach osób
po 70. roku życia, potrzebna jest większa liczba osób,
które będą pomagać przede
wszystkim w zrobieniu codziennych zakupów.
W dzierżoniowskim OPS-ie
jest już grupa wolontariuszy,

część pracowników tej placówki działa też woluntarystycznie po godzinach swojej
pracy. Pełnoletni mieszkańcy,
chętni do udzielania takiej
pomocy, mogą się kontaktować z OPS-em pod numerem
telefonu: 74 831 02 01 wew.
206, lub mailowo:w.kubasik@
opsdzierżoniów.pl.
Wolontariuszem
można

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

też zostać w ramach pomocy
sąsiedzkiej. Prosimy, by w tym
wyjątkowym czasie porozmawiać z sąsiadami i upew-

nić się, czy mieszkające obok
nas osoby starsze potrzebują
pomocy w zakupach czy w
wykupie leków.
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Z

okazji powołania Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Dzierżoniowie, w 75. rocznicę
działalności harcerstwa na ziemi dzierżoniowskiej,
odsłonięto 5 listopada tablicę pamiątkową przed
Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Obelisk z tablicą
dla wszystkich, którzy są historią, dniem dzisiejszym
i przyszłością harcerstwa na naszym terenie, powstał
z inicjatywy Sowiogórskiego Kręgu Instruktorskiego
dzięki 75 fundatorom.
Odsłonięcia tablicy dokonali podharcmistrz Sławomir
Dudziński i harcmistrzyni Krystyna Waś, którzy kierowali
Hufcem Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP podczas poprzednich jubileuszy. W trakcie
jednego z nich, na 60-lecie,
hufiec otrzymał od Rady
Miasta Medal za Zasługi dla
Dzierżoniowa.
Uroczystość odbyła się z
zachowaniem obowiązujących limitów osobowych. Natomiast planowane wcześniej
spotkanie historyczno-wspominkowe w salach muzeum
zostało przez organizatorów
przełożone na niedzielę 30
maja 2021 r. Dzień ten będzie

poświęcony pamięci patrona
Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej
ZHP harcmistrza Władysława
Reniewickiego w 30. rocznicę jego odejścia na wieczną
wartę.
Dzięki dużej hojności 75
fundatorów tablicy, Sowiogórski Krąg Instruktorski zakupił dodatkowo elementy
umundurowania dla 6. Harcerskiej Drużyny Nieprzetartego Szlaku „Czarne Stopy”.
To prezent na 20. urodziny
drużyny, która prowadzona
jest przez druhnę Sylwię Wilk
(liderkę projektu posadowienia obelisku z tablicą pamiątkową) w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w

Uroczystość
odsłonięcia
tablicy
pamiątkowej
można było
śledzić na
facebooku SKI

Piławie Górnej.
Inicjatorzy
wydarzenia zapowiadają na wiosnę
druk małego harcerskiego
wydawnictwa historyczno-wspominkowego, w którym
znajdzie się pełna lista funda-

Fot: Sowiogórski Krąg Instruktorski

75 lat harcerstwa ziemi dzierżoniowskiej

torów obelisku i tablicy. Zostaną oni także uwiecznieni w
siedzibie Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP oraz otrzymają pamiątkowe medale i
przypinki.
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Zostań rodziną zastępczą.
Dołącz do nas!

P

od takim hasłem ruszyła kampania
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, zachęcająca
do pełnienia funkcji zawodowej i niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastępczej.
Jeśli jesteś w stanie zapewnić dziecku, które z różnych powodów nie może
wychowywać się w domu
rodzinnym, opiekę, bezpieczeństwo i swój czas, zostań
rodziną zastępczą. Wszystkie
chętne osoby muszą spełnić określone warunki oraz

przejść szkolenie organizowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie.
Szczegółowe informacje
pod numerem tel. 74 83398-95 codziennie w godz.
8.00-15.00.

www.dzierzoniow.pl
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Bezpłatne szkolenia z narzędzi cyfrowych

D

zierżoniów przystąpił do realizacji projektu
„Latarnicy w akcji: świętokrzyskie, dolnośląskie”,
który ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców. W jego ramach w centrum seniora,
bibliotece i środowiskowym domu samopomocy
odbędzie się cykl szkoleń z wykorzystywania narzędzi
cyfrowych dla osób w wieku 44-64 lata oraz 65+.
Te umiejętności okazują
się być szczególnie przydatne
w dobie epidemii COVID-19,
kiedy zdalne załatwianie
spraw staje się codziennością, a umiejętność poruszania się w internecie ułatwia
życie. Główną rolę w projekcie odgrywają specjalnie
przeszkoleni trenerzy kompetencji cyfrowych (tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej), którzy uczą dorosłych Polaków
nie tylko obsługi komputera,
ale przede wszystkim możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych na rzecz
rozwoju zawodowego oraz

osobistego, wskazują, jakie
korzyści płyną ze znajomości
e-usług publicznych.
Dzierżoniów uczestniczy
w projekcie w charakterze
partnera – użyczając nieodpłatnie miejsca (sale dydaktyczne wraz ze sprzętem
komputerowym) na potrzeby
bezpłatnych zajęć z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców naszego miasta – w
Centrum Seniora, bibliotece
oraz Środowiskowym Domu
Samopomocy.
Szkolenia będą realizowane od października 2020 r. do
grudnia 2021 r. dzięki finan-

sowemu wsparciu Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Organizatorzy zapewniają program dostosowany do
potrzeb różnorodnych grup
docelowych: w wieku 44-64
lata i powyżej 65. roku życia.
W zajęciach mogą brać
udział np. pracownicy samorządowi, nauczyciele, przed-

siębiorcy,
przedstawiciele
organizacji pozarządowych i
mieszkańcy, którzy chcieliby
wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe.
Wszelkie pytania związane
z projektem proszę kierować
na adres e-mail: di@di-art.
com.pl lub tel. 660 413 989.
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Zwróć bilety w DOK-u do końca roku

K

upiłeś bilety na koncert lub spektakl organizowany
przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, który w
związku z epidemią został odwołany? Zwróć je, a otrzymasz zwrot pieniędzy. Masz czas do końca 2020 roku.
Bilety należy zwracać drogą elektroniczną, wysyłając
na adres bilety@dok.pl e-mail
zawierający:
• w tytule: zwrot biletów, tytuł i datę wydarzenia,
• w treści: imię i nazwisko /
numer rachunku banko-

wego, na który mają trafić
pieniądze,
• załączniki: skany biletów i
paragonu w formacie PDF
lub wyraźne zdjęcie w formacie JPG.
Za wszelkie utrudnienia
przepraszamy.
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Zimowe szaleństwa z OSiR-em

P

ółkolonie zimowe dla dzieci z klas 1-5 organizuje
dzierżoniowski ośrodek sportu. Nabór potrwa
do świąt. W programie m.in. zjazdy na nartach,
wycieczki, pływanie i wiele atrakcji.

Półkolonie
organizowane przez OSiR będą się odbywały w dwóch terminach:
4-8 oraz 11-15 stycznia.
W programie m.in. wyjazdy

na narty do Rzeczki, kino,
basen, gry i zabawy na hali
sportowej.
Organizatorzy
zapewniają codziennie dwa
posiłki (śniadanie i obiad),

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

przejazdy, bilety wstępu, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, opiekę instruktorów,
karnety oraz opiekę wycho-

wawcy. Koszt to 550 zł dla
dzieci z Dzierżoniowa i 700
zł dla pozostałych. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu
74 645 05 41 wew. 384 lub na
e-mail: imprezy@hotelosir.pl
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Specjalny telefon dla dzierżoniowskich seniorów

S

eniorzy, zwłaszcza ci po 70. roku życia,
powinni zostać w domu. Osoby, które nie mają
rodziny, sąsiadów lub przyjaciół mogą liczyć
na pomoc dzierżoniowskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zrobieniu zakupów spożywczych
i Straży Miejskiej w pomocy w wykupie leków.
O dużej solidarności wśród
dzierżoniowskiego
społeczeństwa i wielkich sercach
mieszkańców przekonaliśmy
się już w czasie pandemii,
kiedy to najczęściej sąsiedzi
mocno wspierali seniorów
będących w grupie szczególnego ryzyka.

Jeśli jednak ktoś nie może
liczyć na takie wsparcie, to
pomocy dzierżoniowskim seniorom udzielą pracownicy
OPS-u (podstawowe zakupy
spożywcze) i dzierżoniowscy strażnicy miejscy (wykup
leków). Wystarczy w ciągu
dnia zadzwonić pod numer

513 120 453.
Prosimy o przekazanie tej
informacji seniorom, a przed

wszystkim o sprawdzanie, jak
tym czasie radzą sobie nasi
starsi bliscy i sąsiedzi.
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29. tom Rocznika Dzierżoniowskiego

N

W tym wydaniu możemy
poznać m.in. dzieje firmy budowlanej Klatta, przeczytać
o współpracy Dzierżoniowa i
niemieckiego miasta Warendorf, poznać historię pałacu
w Ostroszowicach, obozową
rzeczywistość polskich jeńców wojennych w Mościsku
z 1939 r., wspólnotę Braci
Morawskich w Piławie Górnej. Przeczytamy też o dzia-

łalności na rzecz miasta Anny
Grużlewskiej, Elżbiety Nowakowskiej-Akkermans i Bogdana Pelczara, Iwony Cegiełki
i Jarosława Rudnickiego, a
także o jubileuszach Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, firmy Broen Poland,
SP 5, ZS nr 2, PP 1 i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Znajdziemy tu również
wybór wierszy Zygmunta

Fot. K. Janeczko

ajważniejsze wydarzenia 2019 roku w formie
rocznika jest już w sprzedaży. Wydawnictwo
przygotowało i wydało Towarzystwo Miłośników
Dzierżoniowa, przy finansowym udziale Dzierżoniowa.

Iwaszkiewicza oraz sylwetki
Leszka Łazora, Janusza Kaczmarzyka, Józefa Mikluszki,
Antoniego Ziółkowskiego i
Bronisława Kocoła.

Rocznik dostępny jest w
Muzeum Miejskim przy ul.
Świdnickiej 30 (tel. 74 646
461) w cenie 35 zł.

16.00.
• Plastyka dla dzieci i młodzieży – prowadzi Alina
Makieła. Pomysłowe i łatwe
prace do samodzielnego
wykonania. Termin: środy,
godz. 16.00.
• Sekcja wokalna – prowadzi
Paulina Lenda-Kozub i Piotr
Kozub - przybliżenie historii
muzyki, wykłady i playlisty
dla wokalistów i instrumen-

talistów. Dla członków sekcji wtorkowe lekcje online.
Do zajęć on-line szykują
się również „Ślężanie” prowadzeni przez Annę Trzeciak
i Lubomira Szmida. W programie spotkań online będą
wędrówki do miejsc niezwykłych, m.in. do garderoby Zespołu Pieśni i Tańca „Ślężanie”
i cykl „Mażoretka - kto to?”.
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DOK-ładnie w sieci

S

ekcje Amatorskiego Ruchu Artystycznego przy
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury działają dalej,
mimo zamknięcia instytucji kultury, ale… w internecie. Sprawdź, na co można liczyć w dziedzinie teatru,
muzyk, tańca i plastyki.
Wiesz, gdzie można znaleźć w sieci nasz ośrodek
kultury? Na stronie www.dok.
pl i na facebooku @dzierzoniowski.osrodek.kultury. Na
co możemy liczyć w ramach
pakietu DOK-ładnie w sieci?
• Teatr Kątem – prowadzi
Grzegorz Stawiak - monodramy młodych aktorów przez pryzmat kamerki smartfona. Spojrzenie
adeptów Teatru Kątem w
kontekście dziedzictwa narodowego - epizodów z III

części „Dziadów” A. Mickiewicza. Termin: co drugi
piątek.
• Grupa Taneczna Evenement - prowadzi Wojciech
Koguciuk - „DOK-budzik” gimnastyka dla wszystkich,
którzy tęsknią za zajęciami ruchowo-tanecznymi.
Termin: poniedziałki, godz.
10.00 - osobno dla wszystkich i osobno dla członków
sekcji (dla nich także zajęcia i próby online). Termin:
wtorki i czwartki od godz.

www.dzierzoniow.pl

