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Stylowe oblicza
jesieni życia

W

iek emerytalny może
być radosny i pogodny.
Udowadniają to m.in.
dzierżoniowscy seniorzy, którzy co
roku w październiku obchodzą swoje
święto. W ramach Senioraliów 2020
zaplanowano m.in. wystawę zdjęć
stylowych podopiecznych Dziennego Domu Senior Plus, lokalne
zwiedzanie, wykład na tematy
zdrowotne i wydanie kalendarza
pokonkursowego z fotografiami
seniorów. Stylowymi i pięknymi,
jak ta na okładce.

Możesz zamienić mieszkanie komunalne na lepsze
strona 8-9

Dzierżoniowskie zabytki do renowacji
strony 4-5

Nowa miejska strona www
strony 13
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Estetyka

Sprzątnij po swoim psie, to nie kupa roboty!

P

od takim hasłem rusza właśnie kampania miejska,
zwracająca uwagę mieszkańców na problem
niesprzątania po swoich czworonożnych pupilach. Choć
jest to obowiązek, ślady na trawnikach wskazują, że
właściciele piesków nie zawsze się do niego poczuwają.
Dlatego właśnie strażnicy
miejscy będą w najbliższym
czasie zwracać szczególną
uwagę na wyprowadzających
psy właścicieli i, jeśli będzie to
potrzebne, rozdawać specjal-

ne, jednorazowe, papierowe,
biodegradowalne pakiety pozwalające w bezproblemowy,
szybki i higieniczny sposób
sprzątnąć to, co zostawiły
czworonogi. Przypominamy,

że zwierzęce odchody wrzucamy do koszów na odpady
zmieszane!
Jednocześnie na terenie
miasta w ramach kampanii
pojawią się specjalne tablice
miejskie. Może pod ich wpływem liczba właścicieli czworonogów lekceważących swe
obowiązki się zmniejszy.
- Kampania społeczna ma

Estetyka

Aktywność mieszkańców

Medal na Złote Gody?
Zgłoś to!

U

waga pary małżeńskie z wieloletnim stażem!
Będziecie obchodzić w tym roku jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego, ale ślub zawieraliście w innej
miejscowości niż Dzierżoniów? Koniecznie zgłoście się
do Urzędu Stanu Cywilnego.

Miejscowy Urząd Stanu
Cywilnego występuje sam
z inicjatywą nadania medali
tylko dla mieszkańców Dzierżoniowa, którzy zawarli małżeństwo w naszym mieście.
Dlatego pary jubilatów, które
pobrały sie poza nim, a wyrażą zgodę na przyznanie przez

Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie, powinny
zgłosić się wraz z dowodem
osobistym do USC w Dzierżoniowie do pok. nr 1, parter,
bądź zadzwonić pod nr tel.
74/645-08-44, 645-08-45,
645-08-46, 645-08-47.

przypominać o obowiązku
sprzątania po swoich pupilach, ale jeśli właściciele
czworonogów będą się uporczywie uchylać przed tym
obowiązkiem, nie skończy się
na pouczeniach – zapowiada
Mariusz Furgała, komendant
Straży Miejskiej Dzierżoniowa.

Porządkujemy
przestrzeń publiczną

M

asz wiatę postawioną bez pozwolenia,
niezgłoszony blaszany garaż albo starą komórkę,
której stan techniczny wskazuje na to, że nie powinna
być użytkowana? Takie obiekty muszą zniknąć.

Gmina Miejska Dzierżoniów w trosce o ład przestrzenny
oraz
estetykę
krajobrazu i najbliższego
otoczenia prowadzi przegląd
i inwentaryzację obiektów
typu garaże, komórki, czy też
budynki gospodarcze pod
kątem ich stanu technicz-

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

nego, a także zgodności ich
funkcjonowania z obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
budowlanego. Przegląd jest
prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Inwestycje

Wiemy już jak będzie przebiegała nowa S8

B

udowę nowej drogi ekspresowej z Wrocławia
do Kłodzka podzielono na trzy odcinki. Właśnie
wybrano rekomendowany, a przy okazji najlepszy dla
Dzierżoniowa, wariant przebiegu tej trasy. Kolejnym
krokiem przygotowania tej inwestycji będzie złożenie
wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.

- Z perspektywy Dzierżoniowa ważne jest, że
nowa trasa ósemki będzie
omijała obwodnicami Łagiewniki i Niemczę. Ozna-

cza to m.in szybszy dojazd
do Wrocławia i krótszy czas
dotarcia z „ósemki” do miasta – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Wybór wariantu rekomendowanego poprzedzony był
przeprowadzeniem
analizy
uwzględniającej aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne dla
każdego z proponowanych
rozwiązań.
Realizację około 80-kilometrowego odcinka przyszłej
S8 podzielono na krótsze

odcinki: Kłodzko-Ząbkowice
Śląskie, Ząbkowice Śląskie-Łagiewniki, Łagiewniki-Wrocław (Magnice). Taki podział
inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców,
a następnie realizacja będą
przebiegały sprawniej.

nika.
Efekty renowacji widać też
w parku u zbiegu ul. Świdnickiej i Piastowskiej. Pojawiło
się dużo nowych nasadzeń,
nowe nawierzchnie ścieżek i

mała architektura. Na miejsce
wrócił obelisk poświęcony
Januszowi
Kusocińskiemu.
Będzie też Aleja Dzierżoniowskich Sportowców.

Inwestycje

Parking i park na nowo

T

rwają prace remontowe parkingu przy
Przedszkolu Publicznym
nr 1. Ku końcowi zmierza
rewitalizacja Parku im.
Kusocińskiego.

Parking przy PP nr 1 zyska
nową nawierzchnię z kostki betonowej, oświetlenie i
zagospodarowanie zielenią.
Inwestycja zakończy się w
pierwszej połowie paździer-

Koszt remontu
parkingu przy PP 1:
ok. 200 tys. zł

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Koszt rewitalizacji Parku
im. Kusocińskiego:
ok. 500 tys. zł
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Inwestycje

Dzierżoniowskie zabytki do renowacji

P

rawie pół miliona złotych zdobytych przez
Dzierżoniów ze środków UE pozwoli na odnowienie kilku ważnych historycznie obiektów.
Pieniądze z Euroregionu
Glacensis umożliwią renowację Kaplicy Sadebecków, pomnika św. Jana Nepomucena
i wnętrza wieży ratuszowej.
Z budżetu miasta w całości
wykonany zostanie remont
dachu muzeum.
W trakcie renowacji kaplicy
Sadebecków obiekt zostanie
poddany konserwacji, kopułę pokryje miedziana blacha.

Kaplica Grobowa Sadebecków to niewielka rotunda w stylu klasycystycznym
wzniesiona w 1803 r. przez
jeden z najznamienitszych
dzierżoniowskich rodów. Kaplica, z zewnątrz otoczona
kolumnadą, przykryta jest
kopułą, którą wieńczy rzeźba
wykuta w piaskowcu. Przedstawia ona postać kobiecą,
personifikację nadziei, jednej z trzech cnót głównych.
Kaplica stanowiła centrum
ufundowanego przez Fryderyka Sadebecka pod koniec
XVIII w. cmentarza ewangelickiego. Zbudowano go na
planie zbliżonym do prostokąta. Otoczony był murem,
do którego przylegały kaplice grobowe. Do dzisiejszego

Odnowione będą tynki i kute
elementy metalowe. Znajdująca się na niej rzeźba kobiety
„Nadziei” będzie odrestaurowana w kolejnym etapie inwestycji. Kaplica zyska jednak
podświetlenie.
Iluminacja pojawi się także
przy pomniku św. Jana Nepomucena. Rzeźba przejdzie
profesjonalną konserwację, a
wokół niej pojawi się zieleń.

dnia jedyną jego pozostałością jest kaplica rodziny Sadebecków, której projektantem
mógł być Leopold Niederäcker. Cmentarz przetrwał
okres II wojny światowej, został zlikwidowany w latach
60. XX w. Na terenie byłego
cmentarza, od ul. Piłsudskiego, postawiono pawilon
gastronomiczny
„Atlantyk”,
zwany potocznie „barem pod
trupkiem”. W latach 80. bar
spłonął i nigdy już nie został
odbudowany. W miejscu tym
usytuowano później kamień z
pamiątkową tablicą informacyjną. W pobliżu kaplicy rośnie buk pospolity – pomnik
przyrody, jedno z najładniejszych drzew o pokroju zwisającym, mające ponad 200 lat.

Prace remontowe przy
ratuszowej wieży dotyczą
jej wnętrza. Obejmą wymianę instalacji elektrycznych,
montaż sieci lan LAN, instalację monitoringu, nowe
oświetlenie oraz instalację
oświetlenia do ekspozycji
wystaw.
Remont dachu muzeum
miejskiego już trwa. Polega
na wymianie elementów konstrukcyjnych dachu, wzmocnieniu elementów drewnianych, montażu dachówki i

elementów tytanowo-cynkowych wieżyczek, montażu
nowych rynien i rur spustowych i wymianie instalacji
odgromowej.
Informacje o zabytkach
dostępne są w ramkach poniżej oraz na stronie www.dzierzoniow.pl w zakładce „Kultura – Trakt Smoka”. Można je
przeczytać lub wysłuchać w
wersji audio, do której głosu
użyczył wybitny lektor – Tomasz Knapik.

Wieża ratuszowa ma 47
metrów wysokości, jest zbudowana na planie kwadratu.
Jej górną krawędź zamyka
taras widokowy z ozdobną
ażurową galerią i późnorenesansowym hełmem z iglicą zakończoną pozłacaną
kulą. Na początku XVII wieku dzięki bogatemu cechowi tkackiemu zyskała piękną
balustradę z herbem miasta i
godłem Habsburgów. W posadzkę wmurowana jest zagadkowa płyta astrologiczna
o nieznanym datowaniu. Z
galerii wieży można podziwiać przepiękne panoramy
na całą Kotlinę Dzierżoniowską z zamykającymi ją Górami Sowimi, Masywem Ślęży,
Wzgórzami Kiełczyńskimi i
Gilowskimi. Na wieży od południowej strony (poniżej tar-

czy zegarowej) znajduje się
kopia zaginionej w latach 80.
postaci z bębenkiem, upamiętniająca
legendarnego
dobosza ratującego miasto
z opresji podczas oblężenia przez wojska szwedzkie.
Wchodząc na wieżę ratuszową
można
zobaczyć
mechanizm
zabytkowego
zegara, który służył mieszkańcom przez kilka wieków.
W dolnej części wieży dzierżoniowskiego ratusza znajduje się warsztat menniczy,
który jest rekonstrukcją XIV-wiecznej mennicy miejskiej.
Samodzielnie można tam
wybić niezapomnianą pamiątkę - kopię halerza z 1352
roku z inicjałami MCR (Moneta Civitas Rychbach) na awersie i dolnośląskim orłem na
rewersie.

www.dzierzoniow.pl
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Barokowy pomnik św.
Jana Nepomucena wyrzeźbił
w 1733 r. Johann Christoph
Hampel. Rzeźbę ufundował
rzeźnik Siegfried, który dopuścił się bluźnierstw przeciwko św. Nepomucenowi i
wyznaniu katolickiemu. Na
cokole znajduje się łacińska
inskrypcja: „Język świętego
Jana Nepomucena pobożnie
pilni otaczają czcią i chronią,
bezbożni nieprzyjaciele go
znieważają, co poświadcza ta
figura”. Pomnik został przeniesiony w 1911 r. na teren

przy kościele pw. św. Trójcy
na skutek sporów na podłożu
religijnym pomiędzy katolikami i protestantami, którzy
chcieli, by w rynku stanęła
również figura Marcina Lutra.
Rozwiązaniem było usytuowanie obu pomników poza
ścisłym centrum miasta. 6
października 2002 r. figura
wróciła do rynku, ustawiono
ją na południe od pierwotnego miejsca (różnica wynosi
ok. 30 m) i znalazła się na osi
ul. Świdnickiej.

Muzeum Miejskie ma siedzibę w miejskim pałacyku
wzniesionym w 1897 r. dla
Hermanna Cohna, współzałożyciela firmy Cohn Gebrüder – jednej z pierwszych
tkalni
mechanicznych
w
Dzierżoniowie. Obiekt reprezentuje typ willi podmiejskiej,
rozplanowanej w otoczeniu
zieleni, łączącej stylistyczne cechy neoromanizmu,
neorenesansu i neobaroku
w powiązaniu z elementami architektury regionalnej.
Eklektyczna budowla przy-

ciąga wzrok przechodniów
ceglastą czerwienią elewacji, wzbogaconą piaskowcowym detalem oraz drewnem
belek ryglowych konstrukcji
w szczycie oraz zwieńczeniu wieży. Godne uwagi są
również wnętrza budynku:
okazała klatka schodowa z
ogromnym witrażem, oryginalne boazerie i piękne
stropy. Zachowane elementy
wnętrz, dzięki przeprowadzanym zabiegom konserwatorskim, stopniowo powracają
do dawnej świetności.

Inwestycje

Wspólnie po 10 tysięcy paneli fotowoltaicznych

T

o ambitny, ale możliwy do zrealizowania
projekt, dzięki któremu instytucje prowadzone
przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej będą
w znacznym stopniu korzystały z energii słonecznej.
Przedstawiciele
Dzierżoniowa, gminy Dzierżoniów, Bielawy, Pieszyc, Piławy Górnej, Łagiewnik i
Dzierżoniowskiego
Klastra
Energii podpisali 14 sierpnia
porozumienie o wspólnej realizacji projektu, umożliwia-

jącego wyposażanie szkół i
samorządowych
instytucji
w instalacje fotowoltaiczne.
- Pierwszym krokiem do realizacji tego celu będzie pozyskanie 7 milionów. To zadanie
utworzonej niedawno spółki
Energia Komunalna. Jestem

optymistą, że to się uda, bo
przecież od czasu, kiedy jako
samorządowcy
zaczęliśmy
mocniej współpracować i
powołaliśmy Stowarzyszenie
Ziemia Dzierżoniowska, trafiło do nas 41 dodatkowych
milionów zł, za które prowadzone są i liczne inwestycje i
tak zwane działania miękkie, z
których korzystają mieszkańcy – mówi Dariusz Kuchar-

ski, burmistrz Dzierżoniowa.
Oprócz realizacji samego
projektu Bielawa, Pieszyce i
gmina Dzierżoniów wyraziły
także chęć przystąpienia do
spółki Energia Komunalna,
która w energetyce będzie
pełnić podobną rolę jak WIK
(spółka gminna zajmująca się
gospodarką wodno-ściekową).

Spółka Energia Komunalna
ma pozyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w szkołach i instytucjach samorządowych
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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Estetyka

Czyszczenie Piławy

J

eszcze we wrześniu rozpocznie się czyszczenie
koryta rzeki Piławy. Prace polegające
na usuwaniu osadu nagromadzonego w dnie,
samosiejek drzew i krzewów będą prowadzone
na czterech newralgicznych odcinkach.

Dotyczy to terenu na wysokości ul. Żeromskiego,
przy moście przy ul. Kościuszki, przy ujściu potoku
Brzęczek (ul. Kopernika) i ujściu potoku Pieszyckiego (ul.
Brzegowa i Nowowiejska).
- Właścicielem rzeki jest
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Dzierżoniów zdecydował się na
współfinansowanie tej inwestycji, ponieważ tylko w
takim przypadku może być
ona wykonana w tym roku.
Potrzeba taka wynika nie tylko z powodów estetycznych.

Udrożnienie koryta rzeki ma
decydujący wpływ na jej
przepustowość, co przy coraz mniej przewidywalnej pogodzie, nagłych i intensywnych opadach, ma kluczowe
znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
Dlaczego rzeka Piława tak
szybko zarasta? Głównym
powodem jest położenie
rzeki i ukształtowanie terenu. Woda wpływająca do
Piławy z górskich potoków
niesie ze sobą osad, opa-

Udrożnienie koryta rzeki ma znaczenie przeciwpowodziowe,
więc miasto dofinansuje jej czyszczenie

dający na dno w miejscach,
w których nurt jest słabszy.
Dlatego też czyszczenie koryta naszej rzeki musi być
wykonywane częściej niż w
przypadku koryt rzecznych
nie znajdujących się w sąsiedztwie trenów górskich.
Inna kwestią jest to, co nie-

którzy wyrzucają do rzeki.
Niestety trafiają do niej np. lodówki, pralki, tapczany, szafy
i inny zużyty sprzęt domowy. Jeśli jesteśmy świadkiem
takich zdarzeń, prosimy o
zgłaszanie ich do dzierżoniowskiej Straży Miejskiej, tel.
74 645 08 88, 533 650 044.

Estetyka

Bezpieczeństwo

Wypowiedz się
w kwestii reklam

Straż Miejska
kontra smog

T

rwają prace nad „uchwałą reklamową”,
czyli przepisami umożliwiającymi uregulowanie
kwestii reklam w przestrzeni Dzierżoniowa.
Z dotyczącym tej kwestii projektem uchwały
będzie można się zapoznać od 5 do 26 października.
Konsultacje zaplanowano na 15 października.
Stworzenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z
jakich mogą być wykonane,
to trudne zadanie ze względu na obowiązujące przepisy
oraz konieczność znalezienia
rozwiązań, będących kompromisem pomiędzy prawem
do reklamowania się, a funkcjonalnością i estetyką przestrzeni publicznej.
Miasto chce wspólnie z
mieszkańcami i przedsiębiorcami wypracować optymalne
rozwiązania w celu pogodzenia wymogów estetycznych
z prowadzeniem biznesu. Z
projektem „uchwały rekla-

mowej” można się zapoznać
od 5 do 26 października w
godz. od 8.00 do 14.30 w
Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko „E”,
a także w BIP-ie i na stronie
internetowej urzędu.
Dyskusja publiczna nad
przyjętymi rozwiązaniami w
projekcie uchwały odbędzie
się 15 października o godz.
16.00 w Sali Rycerskiej ratusza.
Uwagi można składać do
9 listopada w formie papierowej na adres Urzędu Miasta,
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, lub elektronicznej na
adres: um@um.dzierzoniow.
pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.

T

ak, jak w poprzednim sezonie grzewczym,
tak i w tym strażnicy miejscy będą kontrolować
to, czym palimy w piecach. Nie mogą do nich trafić
śmieci lub opał o bardzo niskiej jakości.
W dzierżoniowskiej Straży Miejskiej działa zespół ds.
ekologii i ochrony środowiska. Tworzą go strażnicy ze
specjalnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami pozwalającymi na kontrolę systemów
grzewczych
pod
kątem
materiałów wykorzystywanych do palenia w piecach.
Szkolenie, które ukończyli, dotyczyło m.in. instalacji
grzewczych, systemów odprowadzania spalin i wentylacji w kontekście ochrony
środowiska.
Strażnicy mają prawo
wejść do domu w celu przeprowadzenia kontroli systemów grzewczych pod kątem
materiałów wykorzystywanych do palenia w piecach.
Nie wpuszczając ich właściciel nieruchomości popełnia
przestępstwo z art. 225 Ko-

deksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma
prawo wezwać policję. W
miejscu, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza, kontrolę można przeprowadzić całodobowo, a w
nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do
22.00. Przepisy prawa bardzo
rygorystycznie traktują osobę, która uniemożliwia przeprowadzenia takiej kontroli.
Grozi jej kara pozbawienia
wolności do lat 3.

Zawsze, kiedy widzisz
„dziwny” dym
wydobywający się
z komina,
interweniuj.
Zgłoś to
Straży Miejskiej
– tel. 74 645 08 88.

www.dzierzoniow.pl
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Bezpieczeństwo

By oddychać bez smogu

O

d ponad dwóch lat na terenie województwa
dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego. Wprowadziła ona ograniczenia i
zakazy w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa
stałe. Istnieją programy, dzięki którym mieszkańcy
mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł
ciepła na bardziej ekologiczne.

Pamiętajmy o zakazie stosowania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz
mieszanek produkowanych
z ich wykorzystywaniem,
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystywaniem tego
węgla, węgla kamiennego w
postaci sypkiej o uziarnieniu
poniżej 3 mm oraz biomasy
stałej o wilgotności w stanie
roboczym powyżej 20%.
Dopuszczalne jest używanie wyłącznie pieców i kotłów odpowiadające 5 klasie
pod względem granicznych
wartości emisji pyłu.
Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można wykorzystywać
pieców i kotłów niespełniających wymagań w zakresie
minimalnych
standardów
emisyjnych odpowiadających
klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

„Czyste powietrze”
Kompleksowy
program,
którego celem jest poprawa
efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jedno-

Cztery lata później nie będzie
można już wykorzystywać
pieców i kotłów niespełniających wymagań w zakresie
minimalnych
standardów
emisyjnych odpowiadających
klasie klasie 5 (do tego czasu muszą być zlikwidowane
piece i kotły odpowiadające
klasie 3 i 4 pod względem
granicznych wartości emisji
pyłu).
Mieszkańcy
posiadający
piece i kotły na paliwa stałe
mają możliwość uzyskania
dofinansowania na ich wymianę. Lokalnym programem
wspierającym od kilkunastu
lat działania w zakresie zmiany sposobu ogrzewania jest
Program Małych Ulepszeń.
Właściciele domów jednorodzinnych mają też możliwość
skorzystania z krajowego
programu „Czyste powietrze”.

rodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji
zanieczyszczeń
powietrza,
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. W
przypadku istniejących bu-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Program Małych Ulepszeń

Mieszkańcy Dzierżoniowa planujący wymianę
ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie
ekologiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Małych Ulepszeń
(Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr
V/51/19 z dnia 25 lutego 2019 r.). Dotacja wynosi
50% wartości nowego pieca, nie więcej jednak
niż 1.500 zł dla nieruchomości położonych
w ścisłym centrum miasta i 1.200 zł poza nim.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest przede wszystkim złożenie wniosku
przed likwidacją starego pieca.
Wniosek zawiera następujące dane: imię, nazwisko, adres i telefon wnioskodawcy, adres
i miejsce realizacji przedsięwzięcia, szacunkowy
koszt zadania, termin rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji oraz rodzaj władania nieruchomością.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta
w Dzierżoniowie w Biurze Obsługi Klienta,
stanowisko E. Szczegóły i wnioski na bip.
um.dzierzoniow.pl w zakładce REWITALIZACJA.

W 2019 r. z PMU wypłacono ponad 55 tys. zł
dotacji, w tym roku prawie 63 tys. zł
dynków mieszkalnych finansowane mogą być wydatki na
wymianę źródeł ciepła starej
generacji opalanych węglem
na:
• węzły cieplne;
• kotły na paliwo stałe
(węgiel lub biomasa);
• systemy ogrzewania elektrycznego;
• kotły gazowe kondensacyjne;
• pompy ciepła.
Zakres
przedsięwzięcia
może obejmować również
termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł
energii cieplnej i elektrycznej,
tj. kolektorów słonecznych i
mikroinstalacji fotowoltaicznych.
W celu ułatwienia mieszkańcom pozyskania pieniędzy z tego programu został

uruchomiony miejski punkt
konsultacyjny,
w
którym
można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach
uzyskania dofinansowania, a
także pomoc przy składaniu
wniosków. Ma on siedzibę w
Dzierżoniowskim Zarządzie
Budynków Mieszkalnych przy
ul. Bielawskiej 15, pokój 11a
(I piętro) oraz profil Czyste
Powietrze – Powiat Dzierżoniowski na Facebooku, gdzie
można znaleźć aktualności
o programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w
gminach.
Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do
czwartku w godz. 7.30-15.30,
w piątki w godz. 7.30-14.30,
tel. kontaktowy: 517 566 669,
e-mail:
czystepowietrze@
stowarzyszeniezd.pl
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Inwestycje

Możesz zamienić mieszkanie
komunalne na lepsze

P

osiadasz mieszkanie komunalne, nie masz
zaległości czynszowych i płacisz czynsz
regularnie? Chcesz polepszyć swoje warunki
mieszkaniowe? Masz szansę na zamianę lokali.
Miasto przygotowuje się do budowy przy ul. Prusa
dwóch nowych, 4-kondygnacyjnych budynków
komunalnych z windą dla 48 rodzin. Pierwsze
mieszkania zostaną oddane do użytku w 2021,
kolejne w 2022 r.

W
nowo
powstałych
obiektach znajdzie się 8 lokali o pow. 66,70 m2 (3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój
oraz pomieszczenie gospodarcze), 8 lokali o pow. 34,20
m2 (salon z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój
oraz pomieszczenie gospodarcze) oraz 32 lokale o pow.
od 44,00 do 48,40 m2 (salon
z aneksem kuchennym, pokój, łazienka, przedpokój oraz
pomieszczenie gospodarcze).
Wyposażenie lokali
Każde mieszkanie będzie
posiadało balkon, a lokale na
parterze samodzielny ogródek przydomowy. Lokale
wyposażone będą w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie
oraz ciepłą wodę użytkową
z sieci, instalację telewizyjną,
internet. W kuchni znajdą się
zlewozmywak oraz kuchenka elektryczna, a w łazience
- wanna lub prysznic, umywalka i toaleta. W ramach
wykończenia przewidziane są
panele w pokojach, aneksach
kuchennych i przedpokojach
oraz glazura w łazience i pomieszczeniu gospodarczym.
Na każdy lokal mieszkalny

przewidziane jest też jedno
miejsce postojowe.
Kto może liczyć na zamianę?
Oferty mogą złożyć najemcy lokali komunalnych
położonych na terenie miasta
Dzierżoniowa, jeśli opłacali czynsz za lokal systematycznie i nie mieli zadłużenia czynszowego w okresie
trzech lat od złożenia oferty.
Ich lokal musi być też wolny od osób trzecich, a sami
najemcy muszą mieć odpowiednie stałe dochody (patrz
ramka).
Szczegóły oferty
Zainteresowani
zamianą
lokali mogą składać oferty w
zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zamiana Prusa” do
31 grudnia do godz. 15.00 w
Biurze Obsługi Klienta Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul.
Bielawskiej 15 w Dzierżoniowie.
Oferta powinna zawierać zgodnie z wnioskiem o
przydział lokalu mieszkalnego: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres lokalu, jego
powierzchnię, liczbę pomieszczeń i wyposażenie,
deklarację o dochodach,

Uprawnionymi do złożenia ofert są najemcy lokali
komunalnych położonych na terenie miasta Dzierżoniowa,
posiadający stałe dochody. Wysokość dochodu brutto
przypadający na rodzinę:
• 1 osobowe gospodarstwo - od 1 800 zł do 3 600 zł,
• 2 osobowe gospodarstwo - od 2 700 zł do 5 400 zł,
• 3 osobowe gospodarstwo - od 3 600 zł do 7 200 zł,
• 4 osobowe gospodarstwo - od 4 500 zł do 9 000 zł,
• 5 osobowe gospodarstwo - od 5 400 zł do 10 800 zł,
• 6 osobowe gospodarstwo - od 6 400 zł do 12 600 zł,
*odniesienie do najniższej stawki emerytury w 2020 r.
W kolejnych latach może być podwyższona.

Ze szkicem lokali w nowych budynkach można
zapoznać się w siedzibie DZBM-u w pokoju 3
lub na stronie www. dzbm.info

Informacje o mieszkaniach
w nowych budynkach przy ul. Prusa:

WIZUALIZACJE

1. Przewidywana wysokość czynszu: - 9,50-10 zł/m2.
2. Opłata za ogródek przydomowy - 0,60 zł/m2/rok.
3. Opłata za miejsce parkingowe - 20 zł/miesiąc.
4. Opłaty niezależne od właściciela, tj. opłata za prąd,
ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie,
śmieci, internet, RTV, najemca opłaca zgodnie
ze zużyciem lub podpisanymi umowami.
5. Przed zawarciem umowy najmu konieczna jest
wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 12–krotności
miesięcznego czynszu – od ok. 4 100
do ok 8 000 zł.
6. Lokale nie podlegają sprzedaży.
7. Najemca będzie mógł przeprowadzić prace
wykończeniowe w zakresie położenia płytek
naściennych oraz malowania ścian.
8. Osoba/rodzina, która otrzyma pozytywną opinie
o zamianie lokalu, dotychczasowy lokal przekaże
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania kluczy
do nowego lokalu.

KOMUNALNY BUDYN

oświadczenie majątkowe i
uzasadnienie złożenia wniosku wraz ze wskazaniem, na
który lokal ma nastąpić zamiana.
Oferty rozpatrzy społeczna komisja mieszkaniowa,
uwzględniając standard i stan

techniczny zwalnianego lokalu (powierzchnia, wyposażenie, itp.), wysokość dochodów na członka rodziny
oraz przestrzeganie regulaminu porządku domowego w
obecnym miejscu zamieszkania.
www.dzierzoniow.pl
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Puszka narzędziem kreacji - wystawa street artu

W

ystarczy puszka z farbą i kawałek ściany, by
zrodził się pomysł na obraz. Puszka w ręce staje
się narzędziem kreacji, pozwala tworzyć świat inny niż
rzeczywisty, bardziej kolorowy. Puszka to siła i oddech
street artu Romana Mrozowskiego. To właśnie jego
prace można oglądać do 16 października w Galerii na
Piętrze w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Przygoda Romana Mrozowskiego ze sztuką uliczną
zaczęła się w szkole podstawowej. Zafascynowały go
graffiti i obrazy malowane na
starych wagonach. Potrafił im
się przyglądać godzinami, potem sam zapragnął robic coś
podobnego. Najpierw było
własne graffiti, zostawianie

hermetycznego środowiska.
A chciał mówić do wszystkich, miał ambicje artystyczne, zaczął więc tworzyć obrazy i dzisiaj tworzy postgraffiti.
Jego murale są znakomitym
narzędziem do nawiązania
dialogu z drugim człowiekiem.
Jednocześnie
pozwalają mu na wyrażenie

zowskiemu na rozbudzanie
własnej inwencji i zmianę
przestrzeni. Dzięki niemu
staje się ona ciekawsza i bardziej atrakcyjna. Jego murale

ry Roman Mrozowski stworzył wspólnie z Maciejem Cichoszem, znajduje się przy ul.
Diorowskiej. Ten interesujący
element sztuki przestrzennej

podpisu, zaznaczanie obecności. W kulturze miejskiej, do
której chciał się zaliczać, było
to uznawane za sztukę. Tworzył symbole zgodne z zasadami subkultury hip-hopu. To
był rodzaj ekspresji, który pozwalał mu się wypowiedzieć
w sposób czytelny dla dość

własnych emocji, na identyfikację ze światem, w którym
czuje się najlepiej oraz na odkrywanie rzeczy nieznanych,
które rodzi impuls i zderzenie z konkretną przestrzenią.
Street art to efektowna forma upiększania miasta, która
pozwala Romanowi Mro-

wzbogacają estetykę miasta.
Kolorowe lub monochromatyczne obrazy zachęcają do
kontaktu ze sztuką, skłaniają
do refleksji nad wartościami
kultury i... odwracają wzrok
od podupadających budynków.
Jeden z takich murali, któ-

powstał w ramach projektu „Dzierżoniów Pełen Pasji”
i jest niekonwencjonalnym
nawiązaniem do przeszłości miasta. Mural utrzymany
w czarno-białej kolorystyce
przypomina historię „Diory”,
zakładu ważnego dla wielu
mieszkańców Dzierżoniowa.

Wystawę Romana Mrozowskiego można oglądać w Galerii na Piętrze

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA
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Ozłoceni jubilaci – to są wyjątkowe pary

W

tym roku jubileusze Złotych Godów i związane
z nimi wręczanie Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie odbywają się w nieco innej formie. Tradycyjnie dwa razy w roku Dzierżoniów organizował
specjalną uroczystość. Poprzedzała ją uroczysta msza,
potem jubilaci z rodzinami i najbliższymi spotykali się
w sali ośrodka kultury. W trakcie tych uroczystości
wręczano medale nadane przez Prezydenta RP.

czowie (50 lat);
• Stefania i Andrzej Pęczalscy
(50 lat);
• Elżbieta i Ryszard Surusowie (50 lat);
• Zofia i Edward Rabczewscy
(50 lat).

• Halina i Stanisław Małkowie
(51 lat);
• Teresa i Tadeusz Pawlaczkowie (50 lat);
• Henryka i Henryk Jankiewi-

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali
(12 sierpnia):
• Irena i Jan Belkowie (51 lat);
• Władysława i Jerzy Grze-

Koronawirus wpłynął także na ten obszar życia. Ze
względów bezpieczeństwa w
tym roku medale, gratulacje i
życzenia kolejnych udanych
lat w związku przyznawane są
w mniejszym gronie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się
23 lipca, kolejne 12 sierpnia.
Dołączamy się do życzeń
Prezydenta RP i burmistrza Dzierżoniowa i gratulujemy serdecznie dzierżoniowskim
jubilatom.

gorczykowie (50 lat);
• Elżbieta i Edward Uchaczowie (50 lat);
• Kazimiera i Edward Filipkowie (50 lat);
• Halina i Jan Ostrowscy (50
lat);
• Marianna i Andrzej Stasińscy (50 lat);
• Ignaca i Józef Girgielowie
(50 lat).

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali
(23 lipca):
• Wiesława i Jerzy Rysiowie
(51 lat);
• Wanda i Zdzisław Czarneccy (51 lat);

Aktywność mieszkańców
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Młodzi naukowcy
odkrywają świat

T

aki tytuł nosi nowy projekt realizowany przez
dzierżoniowską Szkołę Podstawową nr 9
w ramach Erasmusa+. W jego ramach dzierżoniowscy
uczniowie nawiążą kontakty z rówieśnikami
z Hiszpanii, Grecji i Włoch.
Projekt „Young Scientists
Discover the World” potrwa
24 miesiące (od 1 grudnia
2020 r. do 30 listopada 2022 r.
SP 9 otrzymała na niego prawie 31 tys. euro dofinansowania. Wraz z nią projekt będą
realizować trzy inne podstawówki: hiszpańska CEIP Atenea z Torremolinos (15 km
od Malagi), grecka Primary
School of Lakkoma (blisko
Salonik) oraz włoska IC 47°
Sarria Monti z Neapolu.
Projekt podzielony jest na
cztery części związane z naukowcami wybranymi przez
szkoły:

1. Magiczna nauka - Maria
Skłodowska-Curie,
2. Niesamowita biologia - María Blasco Marhuenda (biolog molekularny, zajmuje
się nowatorskimi metodami
leczenia nowotworów),
3. Wszechwiedzący starożytnego świata – Arystoteles,
4. Błysk geniuszu - Leonardo
da Vinci.
Uczniowie poznając te postaci będą zgłębiać dziedziny
nauki przez nich reprezentowane, wykonując doświadczenia oraz spotykając się z
obecnymi przedstawicielami
nauki.

Dwujęzyczne,
pływające i tańczące

T

akie będą dzierżoniowskie przedszkolaki
i najmłodsi uczniowie szkół podstawowych.
Nabędą te umiejętności w ramach zajęć
dodatkowych przewidzianych na rok
szkolny 2020/2021.
W przedszkolach w grupach najmłodszych pilotażowo wdrożono „Międzynarodowy Program Powszechnej
Dwujęzyczności” - dwujęzyczne dzieci/bilingual future. W grupach najstarszych
odbywa się nauka tańca towarzyskiego. We wszystkich
grupach przedszkolnych zaś
- zajęcia pływania pn. „Rybka” w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obecnie w przedszkolach trwa nabór dzieci
do programu. Na realizację

zadania do końca tego roku
miasto planuje przeznaczyć
ok. 25 tys. zł.
W szkołach podstawowych w klasach 1-3 realizowany jest ministerialny
program powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”.
We wszystkich klasach szkoły podstawowej zaś - zajęcia
pływania pn. „Posejdon” dla
prawie 300 uczniów w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
na które miasto do końca
roku zaplanowało 28,5 tys. zł.
www.dzierzoniow.pl
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Zasady bezpieczeństwa w szkołach

1

września dzieci wróciły do nauki w swoich
klasach. Podstawowym modelem kształcenia
jest nauka stacjonarna w szkołach. Jakie procedury
bezpieczeństwa obowiązują?
Najważniejszą
zasadą
jest ta, że do szkoły mogą
uczęszczać
tyko
zdrowi
uczniowie – bez żadnych
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. Dzieci nie
mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych, gdy oni lub
domownicy przebywają na
kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
Uczniowie z młodszych klas
mogą być przyprowadzani
wyłącznie przez zdrowych
rodziców lub opiekunów - nie
mogą oni jednak przemieszczać się po terenie szkoły,
mogą przebywać tylko w wyznaczonym przedsionku lub
szatni, w maseczkach, z zachowaniem dystansu. Z jednym uczniem może przyjść
tylko jeden opiekun. Dyrektorzy poinformowali rodziców
uczniów o tym, z którego wejścia do szkoły mają korzystać
ich dzieci (w każdej szkole są
minimum dwa wejścia). Przekraczając teren szkoły jeste-

śmy zobowiązani do dezynfekcji rąk. Uczniom może być
też zmierzona temperatura.
Dzieci z danego oddziału
szkolnego przebywają tylko w jednej klasie, by ogra-

wyłącznie z własnych książek i przyborów szkolnych.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane
podczas
zajęć, mają być po ich zakończeniu dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
Na bieżąco są dezynfekowane także ciągi komunikacyj-

niczyć kontakty z innymi
uczniami. To nauczyciele
przychodzą do klas na lekcje. Dlatego uczniowie nie
muszą nosić maseczek ani
przyłbic podczas lekcji. Z
klas zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować.
Uczniowie mogą korzystać

ne, powierzchnie dotykowe
– poręcze, klamki, blaty w
salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, czy
włączniki oraz toalety. Sale
lekcyjne są wietrzone co
najmniej raz na godzinę - w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Pauzy w lekcjach organizują nauczyciele dla swoich

klas, adekwatnie do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45
minut. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem
nauczyciela. Jeśli pogoda
na to pozwala, korzystają z
boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi.
Wszyscy pracownicy szkoły, przemieszczając się na
terenie placówki, mają obowiązek używać indywidualnych środków ochrony osobistej – osłony na usta i nos.
Jeśli pojawi się sytuacja zagrożenia, możliwy będzie
również mieszany model
nauki. Dyrektor szkoły, po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie
pozytywnej opinii sanepidu, będzie mógł zdecydować, że część uczniów będzie uczęszczać do szkoły w
tradycyjnej formie, a część
uczyć się na odległość. Przy
większym zagrożeniu epidemiologicznym będzie można
zastosować model kształcenia zdalnego.

Bezpieczeństwo

Czuwają w drodze do szkoły

O

d pierwszego dzwonka dzierżoniowscy strażnicy
miejscy w sposób szczególny troszczą się
o najmłodszych uczniów i ich bezpieczeństwo.
Prowadzą działania pod nazwą „Bezpieczna droga
do szkoły”. Obserwują, czy kierowcy nie stwarzają
zagrożenia, a dzieci przechodzą przez jezdnię
w wyznaczonych do tego miejscach i przypominają
o odblaskach.

Pamiętaj:
• dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej
10 lat,
• pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany
iść lewą stroną drogi,
• jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w
miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa
się za odrębne,
• wyposaż dziecko w elementy odblaskowe, które
istotnie zwiększają ich poziom bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze sprawdzili oznakowanie w rejonach szkół, a o
stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowali zarządców drogi. Podczas akcji
w rejonach placówek eduka-
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cyjnych strażnicy pomagają
dzieciom przy przekraczaniu
jezdni na przejściach dla pieszych, przy okazji przypominając i ucząc najmłodszych
prawidłowego zachowania
się na drodze.
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Inwestycje

Zmiany w dzierżoniowskich przedszkolach

O

d września przedszkole na os. Błękitnym jest
placówką publiczną, miasto utworzyło też filię
Przedszkola Publicznego nr 2, która działa przy ul.
Złotej. Zupełnie inaczej wygląda też główna siedziba
publicznej „dwójki”.
PP 2 po remoncie

Najbardziej
odczuwalne
na co dzień zmiany związane są z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Dla dużej grupy
rodziców mają też one swoje
plusy, ponieważ z pomieszczeń przedszkolnych zniknęły m.in. dywany i wykładziny.
To niezwykle istotne dla wciąż
rosnącej liczby dzieci uczulonych na kurz i roztocza. W
czasie, kiedy przedszkola były

zamknięte, przeprowadzano
w nich drobne remonty i prace porządkowe w budynkach
oraz w ich otoczeniu.
Największe zmiany zaszły
w Przedszkolu Publicznym nr
2. W ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu
budynku do obowiązujących
przepisów
przeciwpożarowych wykonano także gruntowny remont pomieszczeń i
części wspólnych.

Estetyka

Usługi introligatorskie w bibliotece

N

aprawa książek, oprawa prac, tłoczenie i złocenie
napisów, bindowanie – tym wszystkim zajmuje się
pracownia introligatorska w filii Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie (przy SP nr 1).
Warto skorzystać z jej usług.

Czym zajmuje się introligator? Oferuje m.in. bindowanie - oprawę w okładki
twarde i miękkie za pomocą
bindownicy i termobindownicy. Jest to łatwy i szybki
sposób oprawy, idealny do
często używanych materiałów, instrukcji i podręczników. W ofercie pracowni jest
też oprawa „metalbind” - najtrwalszy system bindowania,
ponieważ zarówno okładki,
jak i dokumenty, zaciśnięte

są w metalowym kanale. Dokumenty nie są dziurkowane,
szyte czy klejone. W introligatorni można liczyć także na
tłoczenie i złocenie napisów
na okładkach i kanałach systemu „metalbind”.
Oprawiane są także dokumenty różnego formatu i grubości, również nietypowe. Do
wyboru są ozdobne okładki
papierowe i skóropodobne.
W ofercie nie może zabraknąć
kompleksowej naprawy ksią-

Pracownia introligatorska znajduje
się w filii dzierżoniowskiej
biblioteki przy ul. Sikorskiego 2

żek, klejenia i szycia okładek,
grzbietów, cięcia papieru,
tektury i innych materiałów.
Zakład czynny jest w dni
powszednie w godz. 10.0018.00, za wyjątkiem czwart-

ków – wówczas pracuje do
15.00. Kontakt telefoniczny
pod numerem 74 64 64 638.
Więcej informacji na stronie
www.mbp.dzierzoniow.pl w
zakładce „usługi”.
www.dzierzoniow.pl
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Korespondencyjne powitanie maluszków

M

asz dziecko urodzone w drugiej połowie 2019
r. lub na początku 2020 r.? Zgłoś się do Biura
Promocji. W tym roku powitanie przez burmistrza
najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa odbędzie
się w innej niż dotychczas formie. Nie będzie spotkania
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, ale rodzice nowo
narodzonych otrzymają pakiet powitalny z informacjami
na temat oferty dla rodzin w naszym mieście.

Uroczyste powitanie najmłodszych
mieszkańców
celebrujemy od kilku lat.
Dumni rodzice mają okazję
zapoznać się na nim z prorodzinną polityką miasta, wykonać pamiątkowe zdjęcia i
odebrać drobne upominki dla
milusińskich. Nie chcemy w
tym trudnym czasie pandemii
rezygnować z tej miłej trady-

Dzierżoniów ma dla swych
najmłodszych mieszkańców
pakiety powitalne

cji. Wiemy jednak, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Dlatego rodzice maluszków z
Dzierżoniowa otrzymają takie
pakiety pocztą.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Biurem Promocji, tel. 074 645
04 01, e-mail: promocja@
um.dzierzoniow.pl

Estetyka

Nowa strona Dzierżoniowa

I

nny wygląd, lepsza funkcjonalność, szybszy czas
ładowania strony i łatwiejszy dostęp do informacji.
Nowy serwis internetowy miasta dostosowany jest
także do osób z niepełnosprawnościami.
Od niedawna wszystkie
publiczne serwisy internetowe muszą spełniać unijne wymagania opisane w
standardzie WCAG 2.1. To w
uproszczeniu zbiór reguł dotyczących samej konstrukcji

strony oraz sposobu publikacji treści w taki sposób, aby
mogły z niego korzystać np.
niewidome i niedowidzące.
Nowa oficjalna strona miasta skupia się na informowaniu o działalności naszego sa-

Informacja dla użytkowników
z niepełnosprawnościami:
• użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury
mogą swobodnie poruszać się po serwisie
za pomocą klawisza Tab;
• nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych
dzięki udogodnieniom wprowadzonym pod kątem
czytników ekranów;
• w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli
domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola
formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich
widocznych elementach aktywnych strony w logicznej
kolejności. Pozwala to na wygodną obsługę serwisu
np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo
czy w znacznym stopniu niedowidzącym;
• linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych
- zawsze otwierają się w tym samym oknie.
Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę
nad swoją przeglądarką;
• dzięki odpowiedniemu kontrastowi tekstu
do tła materiały na stronie są czytelne także
dla osób słabiej widzących;
• teksty na stronie pisane są zrozumiałym językiem
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami
dostępności;
• zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy,
dzięki temu ich treść jest dostępna dla osób
niewidomych lub niedowidzących, krzystających
z czytników ekranu.
morządu. Pod adresem www.
dzierzoniow.pl
znajdziemy
także zapowiedzi organizowanych w mieście wydarzeń
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oraz informacje o sukcesach
odnoszonych przez mieszkańców.
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Ulgi w podatkach

D

zierżoniowscy przedsiębiorcy prowadzący
działalność gastronomiczną w centrum miasta,
budujący miejsca parkingowe, likwidujący bariery
architektoniczne i zmieniający ogrzewanie
na ekologiczne będą zwalniani z podatku
od nieruchomości. Ze zwolnienia będą mogły
także skorzystać nowe i rozwijające swoją
działalność firmy.
- Część nowych przepisów ma zachęcić do lokowania usług w staromiejski
centrum i przyczyniać się
do ożywienia rynku. Mają
one dać impuls do budowy nowych miejsc parkingowych. Za bardzo ważne
uważam preferencje podatkowe związane ze zmianą
sposobu ogrzewania, bo ta
musi następować również
w sektorze produkcji i usług
– mówi Dariusz Kucharski,
burmistrz
Dzierżoniowa.
Dzierżoniowscy
przedsiębiorcy od czerwca mogą
ubiegać się o zwolnienie z
podatku od nieruchomości w
ramach Pomocy De minimis,
gdy:
• prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie
centrum miasta (zwolnienie na maksymalnie 2 lata);
• budują lub przebudowują
ogólnodostępne parkingi
(zwolnienie na maksymalnie 2 lata);
• dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie z nieekologicznego na ekologiczne
(zwolnienie na maksymalny okres 2 lat);
• dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla
osób z niepełnoprawnościami (zwolnienie na maksymalny okres 3 lat).
Z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej mogą natomiast
skorzystać
przedsiębiorcy,
Przedsiębiorco, sprawdź,
na jakie ulgi możesz liczyć

którzy realizują nową inwestycję rozumianą jako:
• założenie nowego przedsiębiorstwa;
• rozbudowę
istniejącego
przedsiębiorstwa;
• dywersyfikację produkcji
przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie produktów
(usług) uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie;
• zasadniczą zmianę procesu
produkcyjnego.
Warto pamiętać, że wsparcie z Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej udzielane jest
na nierozpoczęty projekt inwestycyjny. Oznacza to, że
żadne prace budowlane czy
zakup maszyn/urządzeń nie
mogą rozpocząć się przed
złożeniem zamiaru korzystania pomocy publicznej.
Podjęcie przez przedsiębiorstwo prawnie wiążącego
zobowiązania, np. podpisanie umowy czy zamówienia,
oznacza rozpoczęcie projektu. Zwolnienie z podatku w
ramach Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej przysługuje od
roku następującego po roku,
w którym zakończono inwestycję początkową i przyznawane jest na okres 5 lat lub
do wykorzystania maksymalnej intensywności pomocy.
Informacji na temat zwolnień
z podatku od nieruchomości
udziela Marcin Szczepanowski, pracownik Wydziału Rozwoju Miasta, pok. nr 4, tel.
74 645 08 21.

Chcesz wynajmować
pokoje? Zgłoś to

T

aki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek
szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy)
należy zgłosić do ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie.
Ewidencję obiektów położonych w Dzierżoniowie
prowadzi burmistrz Dzierżoniowa. Zgłoszenie
do ww. ewidencji musi nastąpić przed
rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.
Co to są usługi hotelarskie?
Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów,
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na
ustawienie namiotów lub
przyczep samochodowych
oraz świadczenie, w obrębie
obiektu, usług z tym związanych.
Co to są inne obiekty hotelarskie?
Usługi hotelarskie mogą
być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą
m.in. wynajmowania:
• pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych przez
rolników (tzw. agroturystyka);
• samodzielnych pokoi;
• miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych
(salach);
• miejsc noclegowych w budynkach stałych;
• miejsc noclegowych w
ośrodkach wczasowych;
• miejsc noclegowych w
ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych;
• miejsc noclegowych w domach pracy twórczej;
• miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych;
• pokoi gościnnych/kwater
prywatnych.
Wpis do ewidencji
Obiekt musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
oraz minimalne wymagania,
dotyczące wyposażenia i
świadczonych usług, które
znajdziesz w załączniku nr 7
do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19
sierpnia 2004 r. w sprawie

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie.
Wniosek o dokonanie wpisu innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie na terenie Gminy
Miejskiej Dzierżoniów przedsiębiorca/rolnik może złożyć
osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w
Biurze Obsługi Klienta, stanowisko „D”. Wniosek można
również przesłać pocztą lub
za pomocą platformy ePUAP
(podpisany kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
lub podpisem zaufanym).
Formularz wniosku można
pobrać w wersji papierowej w
Biurze Obsługi Klienta, parter,
wejście „za żelazną bramą”
- stanowisko „D” lub w wersji elektronicznej ze strony
w w w.bip.um.dzierzoniow.
pl – zakładka Karty usług,
wnioski, druki / Działalność
gospodarcza.
Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
jak również bezprawne używanie nazw zastrzeżonych
dla ściśle określonego rodzaju obiektów, np. hotel,
motel, pensjonat, kemping,
pole biwakowe czy używanie oznaczeń, które mogą
wprowadzić klientów w błąd
co do rodzaju lub kategorii
obiektu hotelarskiego, zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny.
Więcej informacji można
uzyskać w Urzędzie Miasta
w Dzierżoniowie, stanowisko
„D”, w Biurze Obsługi Klienta,
tel. 74/645 08 48, e-mail jwiniarska@um.dzierzoniow.pl.
www.dzierzoniow.pl
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Senioralia 2020

P

aździernik to miesiąc, kiedy seniorzy mają okazję
poświętować. W tym roku Senioralia będą
związane z wystawą fotografii, specjalnym kalendarzem ze stylowymi seniorami (stąd okładka tego wydania „Gońca”), zwiedzaniem miasta z przewodnikiem,
wykładem medycznym i występami artystycznymi.
Jednym z elementów Dni
Seniora 2020 będzie wystawa
zdjęć seniorów z Dziennego
Domu Senior+ w dzierżoniowskim Centrum Seniora.
To fotografie zrobione w ramach projektu Stylowy Senior. Na konkurs o tej nazwie,
którego celem było pokazanie, że styl, klasa i elegancja
nie znają bariery wieku, wpłynęło 10 zgłoszeń. Jury jednogłośnie przyznało laury fotografii pani Jadwigi Miętki. To
właśnie jej zdjęcie znalazło
się na okładce tego wydania
„Gońca Dzierżoniowskiego”.
Pozostałe zdjęcia seniorów
znajdą się w specjalnie wydanym pokonkursowym kalendarzu. Organizatorami przedsięwzięcia były Dzienny Dom
Senior+ oraz Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie.
W ramach senioraliów zaplanowano w tym roku zwiedzanie Dzierżoniowa. W trzy
kolejne poniedziałki seniorzy
odwiedzą ratuszową wieżę
i kościół św. Jerzego, Młyn
Hilberta, synagogę, schron i
muzeum. Przy sprzyjających
warunkach
pogodowych
uczestnicy spacerów będą
mogli skorzystać z poczęstunku w ogrodzie Centrum
Seniora. Zapisy pod nr tel.
664 971 264.
Zwieńczeniem obchodów
senioralnych świąt będzie 26
października wykład „Zachowaj dobre zdrowie na długo”
dra. Iwaszko. Wykład uświetni
występ wokalny seniorów z
DDS+.
Październikowe
święto
seniorów będzie też okazją
do rozpoczęcia działalności
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów.
Osoby, które mają taki sprzęt
w postaci kul, wózków inwa-

lidzkich, sprzętu ortopedycznego itp., a nie używają go,
bo nie mają takiej potrzeby,
będą mogli podzielić się nim
z tymi, którym jest on niezbędny, i którym ułatwi on
funkcjonowanie na co dzień.
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Dzierżoniowscy seniorzy będą świętować Senioralia
także w tym roku



