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COVID-19
na pierwszym planie

M

aseczki, dezynfekcja, obostrzenia sanitarne…
Od 20 marca w całej Polsce obowiązuje
stan epidemii. Po okresie izolacji wracamy
do życia sprzed koronawirusa,
ale nie zapominamy o środkach ostrożności.
Dezynfekcja miejsc publicznych zakończyła się
w czerwcu, ale nadal dezynfekowane są
raz w tygodniu place zabaw. Wiele imprez
odwołanych zostało aż do końca roku.
Miasto utworzyło fundusz do walki
z koronawirusem, zaoferowało też
pomoc przedsiębiorcom. Ile kosztowała
Dzierżoniów walka z niewidzialnym wrogiem
i co udało się zdziałać w okresie pandemii?

Współtworzymy elektromobilność
strona 4

N

a ponad 7 hektarach za rondem przy ul. Strefowej
powstaje nowy zakład, w którym produkowane
będą części do baterii samochodów elektrycznych.
Inwestycja LS EV Poland będzie największą w historii
Dzierżoniowa pod kątem zainwestowanych środków.

Oświatowe innowacje
strony 12-13

U

czniowie otrzymali laptopy do nauki,
przedszkolaki będą miały innowacyjne
zajęcia dodatkowe, nowy system iPrzedszkole
i nowe oddziały przedszkolne.

Aktywne wsparcie
strony 14-15

T

ak nazywa się projekt, w ramach którego pomoc
otrzymują osoby bezdomne i rodziny, w których
występuje problem przemocy i uzależnień. Jego elementem jest lokalny telefon zaufania: 883-993-525.
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Aktywność mieszkańców

Wielkie serca mieszkańców Dzierżoniowa

T

rzy czerwone metalowe serca na nakrętki stanęły
w Dzierżoniowie za sprawą inicjatywy mieszkańców.
Od razu spotkały się z entuzjastycznym odzewem
– w kilka dni prawie się zapełniły. Zbiórka nakrętek
ma cel charytatywny.
Niezwykłe
pojemniki
stanęły na Alei Bajkowych
Gwiazd, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Piłsudskiego oraz
przy dzierżoniowskim Rynku. Dwa serducha zostały
zakupione dzięki hojności
mieszkańców - za pieniądze
ze zbiórki publicznej zor-

ganizowanej przez radnych
Jarosława Perlaka i Jarosława Rudnickiego. Trzecie serce ufundował pochodzący
z Dzierżoniowa przedsiębiorca, Marek Podleśny. Inicjatywa społeczna natychmiast potkała się z odzewem
mieszkańców, którzy bardzo

szybko zapełniają piękne
czerwone kosze nakrętkami.
Będą one opróżniane na bieżąco.
We
wszystkich
trzech
przypadkach cel zbiórki jest

charytatywny. Dwa serducha
zapełniają się na razie na na
rzecz Stowarzyszenia OREW
w Dzierżoniowie, trzecie na
rzecz chłopca po udarze.
Jednak cele zbiórki nie są stałe. Osoby potrzebujące, które
chciałby, aby w przyszłości
zbiórka odbywała się na ich
rzecz, proszone są o kontakt
z Markiem Podleśnym – tel.
697-309-218 lub Jarosławem
Rudnickim – tel. 500-078618.

Inwestycje

Rekreacja na Złotym

M

ieszkańcy mogą korzystać z kolejnego
zrealizowanego projektu Dzierżoniowskiego
Budżetu Obywatelskiego. Teren rekreacyjno-sportowy
„Złota Przystań” zaprasza.

Na os. Złotym znajdziemy
nie tylko urządzenia zabawowe i rekreacyjne, ale też
urządzenia plenerowe do
ćwiczeń fitness i zestaw do
street workoutu. Zagospo-

darowanie uzupełnia mała
architektura – ławki, kosze i
stojak na rowery, ogrodzenie,
monitoring, a także ozdobne
nasadzenia.

„Złota Przystań”
to kolejne miejsce
rekreacji na mapie
Dzierżoniowa

Aktywność mieszkańców

Czasy Solidarności
we wspomnieniach dzierżoniowian

T

aki tytuł nosi nowy projekt dokumentacyjny,
w którym wezmą udział mieszkańcy naszego miasta.
W tym roku mija 40 lat od powstania Solidarności,
więc do Cyfrowego Archiwum Dzierżoniowa trafią
relacje świadków historii ostatnich lat istnienia
PRL-u oraz pozyskane archiwalia.
Solidarność to pierwsza,
niezależna od władz krajów
komunistycznych,
legalna organizacja związkowa.
W nawiązaniu do jubileuszu
jej 40-lecia Fundacja Forum
Dialogu Między Kulturami,
przy wsparciu partnerskim
NSZZ Solidarność Region
Dolny Śląsk, Dzierżoniow-

skiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Powiatowej
Biblioteki
Publicznej w Dzierżoniowie
oraz Muzeum Miejskiego
Dzierżoniowa, prowadzi projekt dokumentacyjny „Czasy
Solidarności we wspomnieniach dzierżoniowian”. Jego
kontekst historyczny wyznaczają wydarzenia politycz-

ne i społeczne ostatnich lat
istnienia PRL-u, które inaugurują strajki i porozumienia
sierpniowe, dające początek
istnieniu Solidarności, a kończą wydarzenia, które doprowadziły do przełomu ustrojowego w Polsce.
W założeniach realizatorów przedsięwzięcie ma
utrwalać i upowszechniać
wiedzę na temat tamtych
wydarzeń, widzianych z perspektywy
indywidualnej
dzierżoniowian
zaangażowanych w ruch Solidarności.

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

Będą więc nagrywane relacje
wspomnieniowe świadków
historii oraz pozyskiwane archiwalia związane z tematyką projektową pochodzące z
prywatnych zbiorów. Zebrany
materiał trafi do Cyfrowego
Archiwum Dzierżoniowa dostępnego pod adresem dzierzoniowskiearchiwum.pl.
Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum
Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków
miasta.
Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Inwestycje

Koniec przebudowy Cichej, Szpitalnej i Okrzei

M

ożna już jeździć
ul. Cichą. Ta inwestycja zmieniła m.in.
wjazd do Dzierżoniowa
od strony Dobrocina.
Jest nowa droga,
powstała też ścieżka
rowerowa i mała
architektura wzdłuż
jezdni.

Fot. P. Pachura

W
pierwszym
etapie
zmodernizowano ul. Cichą na wysokości szpitala
oraz ulicę Szpitalną i Okrzei.
Drugi etap przebudowy ul.
Cichej
obejmował odcinek od skrzyżowania z ul.
Szpitalną
do
Dobrocina.
- Na to zadanie zdobyliśmy duże dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. Ostatecznie jest
to kwota 5 mln 718 tys. zł,
a wartość wszystkich robót
budowlanych wyniosła 10
mln 480 tys. zł. W efekcie
mamy odnowiony kolejną
drogę wjazdową do miasta - mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
Zakres rzeczowy obejmował:
przebudowę ulicy Cichej,

Ul. Cicha to kolejny
zmodernizowany
wjazd do miasta

Szpitalnej i Okrzei, przebudowę parkingu przy szpitalu
(przy ul. Szpitalnej), budowę
nowych miejsc parkingowych, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej i budowę miejsca dla
podróżnych z siłownią plenerową.

Do Dobrocina dojadą
teraz komfortowo nie
tylko kierowcy,
ale i rowerzyści

Ta duża inwestycja
realizowana była
w dwóch etapach

Oprócz drogi
powstała też przy
ul. Cichej siłownia
plenerowa

Fot. P. Pachura

Przebudowany został
m.in. parking przy
ul. Szpitalnej
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Inwestycje

Współtworzymy elektromobilność

N

a terenie o wielkości ponad 7 hektarów, za
rondem przy ul. Strefowej, powstaje nowy
zakład, w którym produkowane będą części do baterii samochodów elektrycznych. Inwestycja LS EV
Poland będzie największą w historii Dzierżoniowa pod
kątem zainwestowanych środków. To również jedna z
największych inwestycji na Dolnym Śląsku.

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości
podpisano 4 lutego w siedzibie WSSE
Invest-Park

LS EV Poland, który od
niedawna prowadzi już działalność w dzierżoniowskiej
podstrefie, zdecydował o budowie u nas nowego zakładu.
Będą w nim produkowane
moduły umożliwiające szeregowe podłączenie ogniw

akumulatorowych wykorzystywanych do produkcji akumulatorów litowo-jonownych
dla branży electromobility.
- To będzie największa dotychczasowa inwestycja w
Dzierżoniowie pod kątem
zainwestowanych nakładów.

Co produkowane jest w dzierżoniowskiej podstrefie?
• folia optyczna do ekranów LCD;
• kable światłowodowe;
• przewody do baterii zasilających samochody
elektryczne;
• części metalowe dla przemysłu elektrotechnicznego,
motoryzacyjnego i RTV;
• części do maszyn oraz form wtryskowych do tworzyw
sztucznych;
• zawory do instalacji przemysłowych;
• armatura wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa;
• kleje, uszczelniacze, piany poliuretanowe,
zaprawy murarskie;
• ceramiczne elementy do urządzeń przemysłowych;
• wyroby do spawania i cięcia;
• urządzeń do uzdatniania, oczyszczania
i filtrowania wody;
• akcesoria dachowe;
• metalowe elementy konstrukcyjne.

Na budowę nowego zakładu LS EV Poland przeznaczy
prawie 170 milionów zł netto, zakończy się ona w 2022
roku – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.
W dzierżoniowskiej podstrefie działalność prowadzi już
ponad dwadzieścia podmiotów. Wśród nich są firmy z ka-

pitałem polskim, krajów Unii
Europejskiej, amerykańskim
i koreańskim. Tylko w minionym roku do dzierżoniowskiego budżetu wpłynęło
ponad 5 mln zł z podatków,
jakie płacą funkcjonujące w
podstrefie firmy.

Bezpieczeństwo

Niszczyli przystanek - poniosą konsekwencje

S

zybka interwencja Straży Miejskiej możliwa była
dzięki zgłoszeniu telefonicznemu. Kiedy strażnicy
pojawili się na miejscu, dwóch mężczyzn wiedziało
już, że nie uniknie odpowiedzialności. Ponieważ jeden
z nich zachowywał się agresywnie, chwilę później
pojawił się patrol policji.
Za niszczenie w lipcu przystanku przy ul. Piastowskiej
(na wysokości os. Tęczowego) jednemu z mężczyzn
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu
lat, a ponieważ w trakcie prowadzonych czynności spraw-

ca dopuścił się znieważania
funkcjonariuszy, zagrożony
jest również kolejną karą pozbawienia wolności.
Drugi z zatrzymanych zeznał, że sprawcą zniszczeń
jest jego kolega. Przyznał się
też do zakłócania porządku

publicznego, za co policjanci
nałożyli mandat w wysokości
500 zł.
Sprawę zniszczenia mienia zgłoszono już formalnie
policji. Oprócz tego miasto
skieruje sprawę do sądu cywilnego, by sprawcy ponieśli
koszt napraw szacowanych
na kwotę 2 tys. zł.
Dzierżoniowscy strażnicy i
policjanci dziękują mieszkańcowi za interwencję i szybkie
powiadomienie o niszczeniu
wspólnego mienia.

Wandali, którzy niszczyli
przystanek, ujęto dzięki
interwencji mieszkańca

Inwestycje

Kilkadziesiąt starych pieców mniej

3

9,5 tys. zł – tyle pieniędzy trafi do mieszkańców
Dzierżoniowa, którzy w ubiegłym roku wymienili swoje stare, węglowe piece na nowe, bardziej
przyjazne środowisku. Dzierżoniów otrzymał na ten
cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

15 czerwca gmina podpisała umowę pożyczki na zadanie pn. „Zmiana sposobu
ogrzewania w Dzierżoniowie
w celu ograniczenia niskiej
emisji - Program Małych

Ulepszeń II”. Środki te zostaną przekazane jako dofinansowanie kosztów likwidacji
36 nieekologicznych źródeł
ciepła.

www.dzierzoniow.pl
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Bezpieczeństwo

Aktywne przejścia

D

ziałają już pierwsze aktywne przejścia
dla pieszych na ul. Piastowskiej. Są lepiej
widoczne i mają automatyczny mechanizm
uruchamiania oświetlenia, sygnalizujący
kierowcom moment zbliżania się pieszego
do przejścia.
Zadanie zrealizowano w
ramach
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przejścia wykonano przy
przejściu podziemnym pomiędzy os. Błękitnym i Kolorowym, obok ronda Polskiego
Państwa Podziemnego przy

przystanku
autobusowym,
pomiędzy os. Tęczowym a
Tesco i stacją paliw oraz obok
Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Takich rozwiązań będzie w
Dzierżoniowie więcej, m.in.
na ul. Kopernika przy Szkole
Podstawowej nr 9 i na ul. Zło-

Koszt budowy jednego aktywnego
przejścia to średnio 40 tys. zł
tej przy zakładzie meblarskim
„Zebra”. Kolejne trzy powstaną przy skrzyżowaniu ulic Ko-

pernika z Sienkiewicza. Prace
przy nich ruszą we wrześniu.

Bezpieczeństwo

Ponad 3 mln zł na walkę z COVID-em

N

ajkrótsze podsumowanie pandemii ze strony
miasta to kilkadziesiąt działań w różnych
obszarach na rzecz mieszkańców i ich bezpieczeństwa
i ponad 3 mln złotych na minusie. Tyle kosztowała
Dzierżoniów walka z koronawirusem przez
4 miesiące.

Od początku ogłoszenia
stanu epidemii w Dzierżoniowie ruszyły działania na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Uruchomiono
specjalny
numer telefonu alarmowego, na który można było zadzwonić w każdej sprawie.
Dyżurowali też psychologowie z ośrodka interwencyjnego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie.
Pracownicy Urzędu Miasta
i Dziennego Domu Senior

Plus w ramach akcji „Telefon do seniora” kontaktowali
się z najstarszymi mieszkańcami miasta, członkami organizacji kombatanckich i
senioralnych , by sprawdzić
ich samopoczucie i zaoferować pomoc. Dla chętnych
seniorów prowadzone były
spotkania on-line. Pracownicy OPS i strażnicy miejscy
pomagali w realizacji recept i
zakupach dla seniorów i osób
przebywających w izolacji.
Raz w tygodniu dezynfeko-
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Miasto zakupiło
zamgławiacz
- urządzenie
do dezynfekcji
pomieszczeń dla
dzierżoniowskiego
szpitala
wano przestrzeń publiczną,
a pracownicy instytucji, które
zostały zamknięte z powodu
pandemii – jak domy seniora,
szkoły i przedszkola – szyli maseczki wielokrotnego
użytku, które podczas patroli
rozdawali strażnicy miejscy.
Miasto
zorganizowało
zbiórkę wśród firm i osób
prywatnych, tworząc Fundusz Walki z Koronawirusem. Udało się zgromadzić
ponad 30 tys. zł, do których
dołożyło się miasto i zakupiło zamgławiacz (urządzenie
do dezynfekcji pomieszczeń)
dla dzierżoniowskiego szpitala. Radni zdecydowali też
o przekazaniu szpitalowi 150
tys. zł na zakup karetki.
Dzierżoniów jako pierwsze
miasto w regionie zdecydowało się także na zakup szybkich testów na COViD. Dzięki
temu przebadani zostali m.in.
strażacy czy pracownicy
OPS.

Nieprzerwanie – choć
z obostrzeniami – działał
Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej i pracowali radni miejscy – zarówno podczas komisji jak i sesji
on-line. Uchwalono również
specjalne lokalne ulgi dla
przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki epidemii.
Na środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji,
testy i inne koszty związane
z walką z pandemią (jak np.
koszty stacjonowania żołnierzy WOT) Dzierżoniów wydał
dotąd ponad 370 tys. zł.
Poza tym walka z koronawirusem oznacza dla miasta
dużo mniejsze wpływy do
budżetu z tytułu należnych
podatków. Tylko przez trzy
miesiące do urzędowej kasy
nie wpłynęło ponad 2 mln
813 tys. zł z tytułu podatku
PIT i CIT.
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Bezpieczeństwo

N

Bezpieczeństwo

Dzierżoniowskie firmy
wspierają walkę
z epidemią

a utworzonym przez miasto funduszu zebrano
12 tys. zł. To pieniądze przekazywane przez
firmy, stowarzyszenia i osoby prywatne. Niektóre
przedsiębiorstwa, jak np. Broen i Selena, oferują inne
formy wsparcia szpitala i mieszkańców.

Miasto utworzyło osobne subkonto po prośbie
przedstawicieli firm, które zadeklarowały chęć pomocy. Wszystkie wpłacone
pieniądze (nr subkonta: 34
9527 0007 0046 7773 2000
0002) przeznaczone są na
walkę z pandemią Covid-19.
Dzierżoniowski Broen sfinansował zakup 125 testów na koronowirusa dla

pracowników
szpitala.
- Bardzo dziękuję za każdą
formę wsparcia i za to, że w
niezwykle trudnym dla lokalnych firm i gospodarki okresie potrafimy się wzajemnie
wspierać. O kolejnych wpłatach i formach pomocy będziemy Państwa informować
- mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Wsparcie w walce z epidemią koronawirusa:
• Milczarek Michał PPU
Import-Eksport „TABPOL” ,
• MTP Spółka z o.o.
• Cooper Standard Polska
Sp. z o.o.
• KAMITEX-SERWIS Mi-

chał Kamieniecki
• Stowarzyszenie Nowoczesny Dzierżoniów
• SODIBO sp. z o.o.
• CONCEPT sp. z o.o.
• osoby fizyczne

Wspieramy
przedsiębiorców

83

dzierżoniowskich przedsiębiorców skorzystało
ze wsparcia oferowanego przez dzierżoniowski
urząd w związku z pandemią koronawirusa.
Wprowadzenie
stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu
epidemii,
spowodowało
znaczące
ograniczenia
w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Część przedsiębiorców objęta została
czasowym zakazem prowadzenia działalności, wiele
firm, ze względu na trudną
sytuację ekonomiczną, zostało zmuszonych do jej zawieszenia. Skutki odczuli także przedsiębiorcy handlujący
na targowisku miejskim.
Dzierżoniów, niezależnie
od pomocy rządowej, wprowadził dodatkowe formy
wsparcia, z których moga korzystać tylko przedsiębiorcy z
naszego miasta. Polegają one
na możliwości zwolnienia
z podatku od nieruchomości
i odstąpienia od poboru

czynszu najmu lub dzierżawy
nieruchomości
należących
do miasta oraz na przedłużeniu terminów płatności rat
podatku od nieruchomości.
Łączna kwota dodatkowej
pomocy samorządu wyniosła ponad 46 tys zł. Kwotowo
może się to wydawać niewiele, ale sporej grupie osób
prowadzących
działalność
pozwoliło to na przetrwanie
w tym najtrudniejszym czasie.
Wsparciem zostali objęci
przedsiębiorcy, którzy udokumentowali
pogorszenie
sytuacji finansowej (przedłużenie terminu płatności), zawiesili działalność lub znaleźli
się w wykazie podmiotów,
którym nakazano czasowe ograniczenie działalność
(zwolnienie z podatku od nieruchomości).

Inwestycje

Remonty w czasie pandemii

K

ilometry kwadratowe odmalowanych sal zabaw, klas, holi i galerii, remonty na korytarzach, w szatniach,
czy kuchniach, a także aranżacja terenów zielonych, szycie maseczek wielokrotnego użytku, czy porządki
w archiwach – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez publiczne szkoły i przedszkola w czasie
pandemii. Gruntowne remonty przeszło też wiele pomieszczeń w ośrodku kultury, bibliotece oraz baseny.
W sumie w czasie pandemii pracownicy jednostek organizacyjnych miasta wykonali własnymi siłami prace
porządkowe warte kilkaset tysięcy złotych.

Duże remonty zrealizowano w Dzierżoniowskim
Ośrodku Kultury. Większość
prac wykonali pracownicy
DOK-u, bez względu na stanowisko. W budynku głównym oprócz malowania ścian
w holu, pomieszczeniach
biurowych, galerii na piętrze,
odnowiono także podłogi,
przeprowadzono gruntowny
remont pomieszczenia dekoratorni z naprawą sufitu,
a kasę biletową i stanowiska działu organizacji imprez
przeniesiono do nowego
pomieszczenia. Nowy blask
zyskała także sala „Pegaz”,
gdzie wyremontowano in-

stalację elektryczną, wymieniono rozdzielnię, wykonano
cyklinowanie i lakierowanie
parkietu oraz malowanie.
Czas pandemii wykorzystano także w kinoteatrze. Tam
aktualnie przenoszona jest
z podziemia kina w nowe
miejsce kostiumeria amatorskiego ruchu artystycznego, wyposażona w pojemne
szafy. Pracownicy ośrodka
wyremontowali też garderoby artystów. Wyposażono je
w
profesjonalne
lustra
z oświetleniem. Naprawiono podłogę widowni kina,
udało się wprowadzić ponadto nowy system sprze-

Pracownicy DOK-u wyremontowali
m.in. garderoby artystów
daży biletów - w kasie kina
wreszcie można płacić kartą. W budynku głównym zainstalowano zaś biletomat,
w którym można kupić bilet na

imprezy i do kina nawet wówczas, gdy kasa jest nieczynna.
Oprócz remontów pracowano również nad przebudową
strony internetowej.
www.dzierzoniow.pl
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Pracownice SP 5
w czasie pandemii
odnowiły ogrodzenie
szkoły

Biblioteka, choć podobnie jak inne instytucje była
zamknięta dla klientów, tętniła życiem, ale nieco innym
niż zwykle. I tak na przykład
powstała maskotka biblioteki,
czyli Bibi. Sympatyczna su-

W Żłobku Miejskim w czasie zawieszenia działalności
zostało przeprowadzonych
wiele drobnych prac porządkowych, wśród nich polimeryzacja 500 metrów kwadratowych wykładzin PCV (500
m2). Pracownicy pomalowali
dwie sale zabaw, dwie szatnie,
sypialnię, jadalnię, korytarze
oraz żłobkową kuchnię. W
ogrodzie odnowiona została część urządzeń do zabaw,
podobnie jak w PP nr 7. Tam
też pracownicy odmalowali
drzwi zewnętrzne. Szyli poza
tym maseczki dla seniorów.
Do „maseczkowej akcji” włą-

czyli się pracownicy wszystkich placówek edukacyjnych
oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy. Ci ostatni koordynowali akcję, szyli, pakowali maseczki i dbali, by
rozdającym je strażnikom
miejskim ich nie zabrakło.
Sporo działo się także w szkołach podstawowych w czasie,
gdy były one zamknięte dla
uczniów. W SP 1 czas wykorzystano na drobne naprawy
- m.in. oświetlenia, elektryki
w klasach, czy hydrauliki w
toaletach. Wymieniono płytki na korytarzu i zadbano o
zieleń wokół budynku. Po-

dobnie w „Piątce” w czasie
kwarantanny pracownicy zajmowali się aranżacją terenów
zielonych - zasadzili nowe
rośliny, odnowili klomby, plewili, kosili i pomalowali całe
ogrodzenie wokół szkoły. W
SP 3 malowano na potęgę –
m.in. wejście do szkoły, małą
salę gimnastyczną, szatnie
wraz z łazienkami, wszystkie
poręcze i obicia drewniane
na korytarzach szkoły, portiernię oraz półki w bibliotece
szkolnej.

rykatka została wydziergana
przez pracownicę miejskiej
książnicy i przez czas pandemii oprowadzała najmłodszych czytelników po bibliotecznych zakamarkach. W
bibliotece nie zabrakło także

prac porządkowych – księgozbiory zostały zinwentaryzowane, a na potrzeby utworzenia działu dziecięcego w
filii biblioteki dokonano stosownej selekcji księgozbioru.
W tym czasie wprowadzo-

no też do księgozbioru 882
nowe książki, 30 filmów i 40
audiobooków. Dokonano też
demontażu sieci teletechnicznej w filii oraz przemeblowania.

Do MPB-P wprowadziła się surykatka Bibi.
W jej towarzystwie inwentaryzacja zbiorów
poszła szybko i sprawnie

Prace remontowe w czasie pandemii trwały także na terenie OSiR-u

Czas zamknięcia dobrze
wykorzystał również Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Renowacji poddano

basen kryty – usunięto przecieki niecki basenowej, uzupełniono fugi wokół niecki
basenu, brodziku i pod natry-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

skami, odmalowano kabiny
oraz drzwi w przebieralniach,
barierki, poręcze, sufit basenu
oraz ściany, parapety i scho-

dy. Renowacji poddano także system klimatyzacji oraz
sauny na basenie krytym.
Porządki i remonty dosięgły również obiekt hotelowy
OSiR-u. Nowy blask zyskała mała sala restauracyjna,
ościeżnice i drzwi wejściowe
do pokojów, a także niektóre
pokoje hotelowe. Wyremontowano kuchnię hotelową,
salę gimnastyczną przy ul.
Szkolnej, odmalowano nieckę basenu odkrytego. Na zewnątrz trwały bieżące prace
porządkowe – koszenie trawy, przycinanie żywopłotów,
plewienie.
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Patrole rowerowe dzierżoniowskiej straży miejskiej

W

Strażnicy
miejscy będą
patrolować
miasto na
rowerach tak
długo, jak
pozwolą
na to warunki
pogodowe

raz z rozpoczęciem wakacji ruszyły
w Dzierżoniowie patrole rowerowe straży
miejskiej. Funkcjonariusze na jednośladach pełnią
służbę w miejscach najczęściej uczęszczanych przez
mieszkańców, czuwając nad ich bezpieczeństwem.

Patrole na rowerach dojadą wszędzie tam, gdzie nie
dotrze patrol zmotoryzowany, a poruszają się szybciej
niż patrole piesze. Strażników
na rowerach można spotkać
w miejscach bardzo popularnych wśród mieszkańców
Dzierżoniowa. Nie brakuje ich
także na głównych ścieżkach
rowerowych.
Podstawowym zadaniem
funkcjonariuszy jest zapobieganie wszelkiego rodzaju

naruszeniom ładu i porządku
publicznego oraz wykroczeniom i przestępstwom.
Wszystkim cyklistom straż
miejska przypomina o zasadach bezpiecznego poruszania się na rowerach i bezwzględnego przestrzegania
przepisów ruchu drogowego, ale także o uprzejmości
zdrowym rozsądku na licznie uczęszczanych ścieżkach
rowerowych. Pamiętajmy, że
jeżdżą nimi również dzieci,

które bezwzględnie powinny
być wyposażone w kaski.
Nie zapominajmy, że przy
przejeżdżaniu przez jezdnię
należy zachować szczególną
ostrożność i stosować zasady ograniczonego zaufania

nawet wtedy, gdy cyklista ma
pierwszeństwo.
Zdarzenia
drogowe z udziałem rowerzystów i samochodów kończą się z reguły poważnymi
obrażeniami po stronie tych
pierwszych.

Bezpieczeństwo

Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

M

asz problem natury prawnej, ale nie masz
pieniędzy? Wydaje ci się, że sytuacja jest
beznadziejna? Wspomogą cię adwokaci, radcowie
prawni, doradcy obywatelscy i mediatorzy z punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Z pomocy może skorzystać każdy, kto nie może
ponieść kosztów odpłatnej
pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym
świadczona jest taka pomoc.
Podczas wizyty należy mieć
przy sobie dowód osobisty
albo inny dokument tożsamości. Na wizytę należy się
umówić telefonicznie. Do
punktów pomocy prawnej
w powiecie dzierżoniowskim obowiązuje rejestracja
pod numerem 74 832 36 64

w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy
i czwartki w godz. 7.30 15.30, we wtorki w godz. 7.30
- 16.30, a w piątki w godz.
7.30 – 14.30.
Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
• Poinformowanie
osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach

W Dzierżoniowie działają
trzy takie punkty:
1. Punkt nr 1 prowadzony przez radców prawnych
adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
Rynek 27, pok. 314, tel. 74/832-52-08
2. Punkt nr 2 prowadzony przez organizację Fundacja
w Służbie Wsi
adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie,
Rynek 27, pok. 314, tel. 74/832-52-08
3. Punkt nr 3 prowadzony przez adwokatów
adres: Urząd Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1, pok. 220, tel. 74/832-56-96

•

•

•
•

lub spoczywających na
niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
nieodpłatną mediację lub
sporządzenie
projektu
pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach

postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje:
• działania
dostosowane
do indywidualnej sytuacji
osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu, w tym - w razie
potrzeby - sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
• w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
• nieodpłatną mediację.
www.dzierzoniow.pl
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Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa dla Marka Pioruna

W

związku ze zbliżającymi się obchodami 30-lecia
samorządu terytorialnego Towarzystwo
Miłośników Dzierżoniowa kapituła Medalu za Zasługi
dla Dzierżoniowa przyznała to najwyższe lokalne
odznaczenia byłemu burmistrzowi Markowi Piorunowi.
Medal wręczono podczas sesji Rady Miejskiej
22 czerwca.
Marek Mieczysław Piorun
urodził się 12 maja 1950 r.
w Łagiewnikach, dzierżoniowianinem jest od ponad 40
lat. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, Akademię Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu
(kierunek: nauczyciel) i studia
podyplomowe na kierunku
„Zarządzanie w samorządzie”
w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu.
Karierę zawodową rozpoczynał w latach 1968-1978
jako księgowy, specjalista
ds. ekonomicznych, główny
księgowy i nauczyciel. 1 sierpnia 1978 r, został zatrudniony
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
jako kierownik w Dziale Sportu i Rekreacji. Po miesiącu
pracy objął stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, którą pełnił przez 13
lat w latach 1978-1991. Dzięki
pracy Marka Pioruna i innych
pasjonatów sportu wybudowano w 1979 r. wyciąg na
Wielką Sowę, a także obiekty
przy ul. Strumykowej. Ponad
20 lat był trenerem drużyn
piłki ręcznej w klubie sportowym Lechia oraz Żagiew.
Pełnił także funkcję prezesa
Okręgowego Związku Piłki
Ręcznej w Wałbrzychu oraz
wiceprezesa Lechii Dzierżo-

niów. Zamiłowanie do sportu, wiedza o jego znaczeniu
dla zdrowia i rozwoju dzieci
i młodzieży sprawiły, że Marek Piorun w swoich działaniach – już jako burmistrz,
konsekwentnie dążył do systematycznego rozwoju bazy
sportowej szkół.
W 1990 r. Marek Piorun
został radnym I kadencji Rady
Miejskiej oraz członkiem Zarządu Miasta. Od 1991 do
1998 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzierżoniowa, był także delegatem
Sejmiku
Samorządowego
w Wałbrzychu. Doświadczenia z okresu pełnienia zadań
zastępcy burmistrza i radnego pozwoliły na podjęcie decyzji w 2002 r. o kandydowaniu na stanowisko burmistrza,
które sprawował przez 12 lat.
W tym czasie przeprowadzono
gruntowną
modernizację SP 5, termomodernizację SP 9, wdrożono – w ramach partnerstwa
z Kluczborkiem i Serockiem – adresowany do 5550
uczniów projekt pn. „Każdy
może zostać omnibusem”
oraz wiele inicjatyw społecznych, pozwalających na
wzrost atrakcyjności szkolenie edukacji. Równie ważnym obszarem w działaniach

… i w związku z obchodami
30-lecia samorządu terytorialnego
uroczyście odsłonił tabliczkę
ze swym nazwiskiem na tablicy
zasłużonych w dzierżoniowskim
magistracie
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Były burmistrz Marek Piorun
został odznaczony Medalem
za Zasługi dla Dzierżoniowa...
burmistrza
były
starania
o podnoszenie atrakcyjności
inwestycyjnej Dzierżoniowa,
poszerzanie dzierżoniowskiej
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
a także utworzenie Funduszu
Poręczeń Kredytowych, Inkubatora Przedsiębiorczości czy
Gminnego Centrum Informacji.
Wiele starań burmistrza
skierowanych było na modernizację i przebudowę
dróg na obszarze miasta,
w newralgicznych miejscach
powstały ronda. Realizowano program rewitalizacji, dofinansowany w dużej mierze
ze środków zewnętrznych.
Zmodernizowano i odnowiono ratusz, dokonano rewitalizacji budynków Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci, Centrum
Aktywizacji Społecznej, rozbudowano
Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury, zmodernizowano targowisko miejskie.
Powstał Środowiskowy Dom
Samopomocy, kontynuowano budownictwo Towarzystwa Budownictwa Społecznego, utworzono Muzeum
Miejskie
Dzierżoniowa.
Wdrożono program „Piękna
Fasada”, dofinansowywano
remonty obiektów wpisanych
do rejestru zabytków, utworzono spółkę miejską Dzierżoniowski Zarząd Budynków
Mieszkalnych, przejęto dworzec kolejowy i obiekty towarzyszące od Polskich Kolei
Państwowych z przeznaczeniem na Centrum Przesiadkowe. Przejęto tereny od
ogródków działkowych pod

nowe obszary na budownictwo mieszkaniowe.
Urząd Miasta był pod kierownictwem Marka Pioruna
wzorem dla polskiej administracji samorządowej we
wdrażaniu
innowacyjnych
metod zarządzania i doskonalenia.
W 2014 r. Marek Piorun
nie ubiegał się o reelekcję,
uzyskał natomiast mandat
radnego powiatu dzierżoniowskiego, a następnie został powołany na funkcję
wicestarosty, którą pełnił
w
okresie
V
kadencji.
W 2018 r. został radnym
powiatu na VI kadencję.
- Bez ciągłego kształcenia
i podnoszenia umiejętności
trudno o sukces i widoczne efekty pracy – ta dewiza
przyświecała mu przez cały
okres pracy i ją właśnie przytoczył jako swoje motto podczas sesji. Podziękował też
ludziom, z którymi współpracował przez lata swojej zawodowej aktywności,
podkreślając, że sukces leży
w pracy zespołowej.
Marek Piorun ma za sobą
49 lat pracy w powiecie dzierżoniowskim, z czego 42 lata
w Dzierżoniowie. Jest działaczem kilku stowarzyszeń oraz
współzałożycielem i liderem
Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany,
miedzy innymi Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony został także przez
Związek Miast Polskich.
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Nowe oznaczenia dzierżoniowskich taksówek

N

umer boczny pozwala na łatwą i szybką
identyfikację danej taksówki, zwiększa poczucie
bezpieczeństwa osób korzystających z taksówek, a
także chroni licencjonowanych taksówkarzy przed
nieuczciwą konkurencją. Dzierżoniowskie taksówki
będą miały nowe oznaczenia boczne.

Dodatkowe oznakowanie
i wyposażenie chroni taksówkarzy przed wykonywaniem przewozów przez
osoby nieposiadające licencji
czy wykonywaniem przewozu poza obszarem, na który została wydana licencja.
Do końca 2022 roku przedsiębiorcy wykonujący krajowy
transport
drogo-

wy taksówką zobowiązani
są
do wymiany licencji.
W tym czasie będą też otrzymywać nowe oznaczenia
boczne i nowy identyfikator.
Osobom prowadzącym taką
działalność szczegółowych
informacji na temat przedłużenia i wydania nowych
licencji udziela w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko „D”,

Wzór nowych oznaczeń bocznych
dzierżoniowskich taksówek
tel. 74 645 08 48) Justyna Winiarska – pracownik Wydziału

Rozwoju Miasta UM w Dzierżoniowie.
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Smoki Edukacji dla najlepszych,
stypendia dla tancerzy

R

ok szkolny 2019/2020 zakończyło 2288 uczniów
podstawówek, w tym 2094 uczniów szkół prowadzonych przez miasto. Choć w szkołach nie zorganizowano uroczystych apeli, najlepsi ósmoklasiści
z dzierżoniowskich szkół odebrali w Sali Rycerskiej
Urzędu Miasta „Smoki Edukacji”. Sześciorgu uczniom
Szkoły Podstawowej nr 5 wręczone zostały zaś
stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej.
Statuetki „Smoków Edukacji” i stypendia burmistrza za
wyniki w nauce i osiągnięcia
naukowe w wysokości 600
zł otrzymali Filip Smolak uczeń Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie, Ada Kurek
ze Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte
w Dzierżoniowie oraz Karol

Jaśkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja
Kopernika w Dzierżoniowie.
Stypendia burmistrza Dzierżoniowa w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie
150 zł otrzymało zaś kilkoro
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów
Westerplatte w Dzierżoniowie: Kornelia Romaniuk, Julia

Stypendia artystyczne za osiągnięcia w tańcu
odebrało pięcioro uczniów SP 5

Lignar, Julia Opiłka, Michał
Dorużyński i Wojciech Madej. Wszystkie za osiągnięcia
w tańcu. Z okazji zakończenia
roku szkolnego 2019/2020
w Dzierżoniowie zostały
przyznane również stypen-

dia naukowe dla 316 uczniów
z celującymi i bardzo dobrymi
wynikami w nauce. Stypendia dyrektora szkoły za osiągnięcia sportowe trafiły zaś
do 25 uczniów kl. IV-VIII.

Najlepszym ósmoklasistom
z każdej szkoły wręczono na
koniec roku Smoki Edukacji

www.dzierzoniow.pl
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Co robić z problematycznymi odpadami?

N

ie wszystkie odpady wytwarzane w naszych
gospodarstwach domowych nadają się
do wyrzucenia do pojemników na odpady
zmieszane. W przypadku surowców wtórnych
nie ma wątpliwości, co z nimi robić.
A co w przypadku innych problematycznych śmieci?
Do problematycznych odpadów zaliczamy m.in.: odpady wielkogabarytowe (stare meble), zużyty sprzęt RTV
i AGD, gruz, odpady zielone
(trawę, liście, gałęzie), przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory,
opony. Wyżej wymienionych
odpadów nie należy także
pozostawiać przy pojemnikach na śmieci. Takie postępowanie zaśmieca okolice
pojemników i grozi grzywną.
Co można z nimi zrobić?
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Mieszkańcy Dzierżoniowa
mają możliwość legalnego
pozbycia się odpadów wielkogabarytowych wprost spod
swojej nieruchomości. Można to zrobić w wyznaczonych
terminach. Zbiórka w Dzierżoniowie odbywa się 6 razy
w roku. Najbliższe planowane
są w dniach 19-20 sierpnia,
28-29 października i 16-17
grudnia.
W
celu
usprawnienia
zbiórki teren miasta jest podzielony na dwa obszary. W
pierwszy dzień zbiórka odbywa się na zachód, w drugi na
wschód od linii przebiegającej

ulicami Kilińskiego, Kościuszki, Świdnickiej, Daszyńskiego,
Piastowskiej i Wrocławskiej.
Mapa zbiórki dostępna jest na
stronie www.zgpd7.pl w zakładce Ekomapa.
W czasie zbiórki odbierane
są meble, sprzęt RTV i AGD,
dywany, wózki dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów
oraz opony z aut osobowych – do 5 szt. jednorazowo. Mieszkańcy zabudowy
jednorodzinnej proszeni są o
wystawianie odpadów przed
nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej odpady
wystawiamy przy pojemnikach na odpady, w dniu zbiórki do godz. 8.00, lub dzień
wcześniej. Zabronione jest
wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych
dniach. Osoby wystawiające
odpady
wielkogabarytowe
przy pojemnikach poza terminami zbiórek podlegają karze grzywny.
Punkt zbierania odpadów
Odpady (jakie – patrz ramka) można też bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK dla mieszkańców Dzierżoniowa jest

zlokalizowany na ul. Bielawskiej 15B (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego). Działa
od poniedziałku do piątku w
godz. 11.00-19.00, a w soboty w godz. 8.00-16.00.
Zbiórka leków w aptekach
Do pojemników na odpady czy toalet nie można
wyrzucać również przeterminowanych leków. Po ter-

minie przydatności stanowią
one potencjalne zagrożenie
dla zdrowia i środowiska. Leki
należy dostarczyć do pojemników w wybranych aptekach
lub PSZOK. Lokalizacja aptek
zbierających przeterminowane lekarstwa znajduje się na
stronie www.zgpd7.pl w zakładce Ekomapa.

Co przyjmuje PSZOK?
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(można go także oddać sklepu, gdy kupujemy
nowe urządzenie tego samego rodzaju),
• odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) pochodzące
z pielęgnacji przydomowych terenów zielonych
(odpady te można także kompostować
w przydomowych kompostownikach),
• przeterminowane leki (leki można także wrzucać do
specjalnych pojemników zlokalizowanych w aptekach),
• odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw
domowych, w tym: resztki farb, lakierów, klejów,
żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
rozpuszczalniki, pozostałości po domowych środkach
do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin,
opakowania po chemikaliach,
• akumulatory (można je także przekazać podmiotom
zbierającym zużyte akumulatory lub w sklepach,
gdy kupujemy nowy akumulator),
• baterie (baterie można także wrzucać do pojemników
do zbierania baterii zlokalizowanych w szkołach,
urzędach, sklepach),
• meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości
nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
• zużyte opony, z wyłączeniem opon pojazdów
ciężarowych i rolniczych - jednorazowo do 5 sztuk,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz, płyty
kartonowo-gipsowe) w ilości nieprzekraczającej
300 kg/nieruchomość/tydzień. Można także
zamówić odpłatnie pojemnik na odpady budowlane
w firmie komunalnej.

Estetyka

Aleja Lilakowa Banku Spółdzielczego

T

aką nazwę otrzymała aleja w Parku im. Sybiraków.
Złożony w Urzędzie Miasta w 2019 roku wniosek
Zarządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa
uzyskał akceptację i wsparcie burmistrza.
Z oświadczeniem radnych w tej sprawie
można się było zapoznać na sesji 22 czerwca.
Zagospodarowanie
ciągu pieszego w parku lilakami
i ławkami to pomysł Banku
Spółdzielczego w Dzierżoniowie na uczczenie jubileuszu 70-lecia istnienia pla-

cówki. Zarząd banku i jego
pracownicy,
wypełniając
społeczną rolę biznesu na
rzecz społeczności lokalnej,
zorganizowali w wolnym od
pracy czasie akcję sadzenia

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Aleja Lilakowa to 96 lilaków posadzonych z okazji
70-lecia Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie

krzewów, w którą zaangażowały się całe rodziny. Radni
podziękowali im teraz za realizację projektu, który poprawia estetykę Dzierżoniowa.

A mieszkańcy mogą podziwiać ich dzieło, odpoczywając w otoczeniu 96 lilaków
rosnących po obu stronach
ciągu pieszego.
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Nauka programowania już od przedszkola

Z

ajęcia korekcyjne, muzykoterapia, treningi
umiejętności społecznych i zajęcia rozwijające
zainteresowania będą dodatkowo prowadzone
w dzierżoniowskim Przedszkolu Publicznym nr 2
w nowym roku szkolnym.
Skorzystają z nich dzieci
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, a rodzice nie
poniosą dodatkowych kosztów. Możliwe jest to dzięki realizacji projektu „ABC
przedszkolaka - wsparcie,
rozwój, integracja”. Pieniądze na jego zrealizowanie zdobyło Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.
Realizacja zajęć rozpocznie się od września i potrwa rok. Oprócz 540 godzin dodatkowych zajęć dla
dzieci, przedszkole wzbogaci się także o specjalistyczny stół terapeutyczny.
Jednym z innowacyjnych
elementów tego projektu będą przystosowane do
wieku uczestników zajęcia

z programowania robotów
edukacyjnych, które trafią do
przedszkola również w ramach pozyskanych środków.
Wartość
całego
projektu to kwota 114.366,44 zł,
wysokość
dofinansowania 99.366,44 zł, wkład
własny miasta: 15.000 zł.
Projekt
współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i
dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020. Liderem
projektu jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej,
a drugim partnerem projektu jest Gmina Łagiewniki.

Miasto pozyskało
środki z UE na
dodatkowe zajęcia
dla przedszkolaków

Jest to kolejny projekt PP2
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego na lata 20142020. Poprzedni - „Wspólna
Edukacja Bez Barier” - kosztował prawie 160 tys. zł,
dofinansowanie
wyniosło
150 tys. zł. Jego celem było
zwiększenie szans edukacyjnych oraz wyrównanie zdiagnozowanych dysproporcji
i deficytów u dzieci z PP nr
2 poprzez organizację do-

datkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
oraz
doskonalenie
umiejętności
i kompetencji zawodowych
nauczycieli niezbędnych do
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podobne
przedsięwzięcie
o nazwie „Bo przedszkole
uczy, bawi nas” realizowane
będzie od sierpnia w Niepublicznym Przedszkolu Europejska Akademia Dziecka
w Dzierżoniowie. Obecnie
placówka prowadzi rekrutację dla dzieci z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Aktywność mieszkańców

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa

B

yła Młodzieżowa Rada Miejska Dzierżoniowa,
będzie Młodzieżowa Rada Dzierżoniowa. Pierwsza
zakończyła kadencję w kwietniu. Wybory do tej drugiej
planowane są na październik.

Wybranych w nich zostanie
21 radnych. Kandydować na
radnego może uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej będący mieszkańcem Dzierżoniowa, który
w roku wyborczym ukończy
13 lat, a nie ukończy 18 lat.
Kandydaci startują w okręgu
wyborczym tożsamym z obwodem szkoły, w której realizują obowiązek szkolny lub
nauki.
Wybierać swoich przedstawicieli będą mogli uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych. Warunkiem kandydowania bę-

dzie posiadanie poparcia co
najmniej 30 uczniów z własnego okręgu wyborczego
posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.
MRD powstała, by wspie-

rać i i upowszechniać ideę
samorządową wśród młodzieży. Rada ma charakter konsultacyjny – może
przedstawiać Radzie Miejskiej
Dzierżoniowa oraz burmistrzowi opinie we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania samorządu
lokalnego, a w szczególno-

ści w sprawach dotyczących
młodzieży. Do zadań rady
należą także działania na
rzecz utrwalania postaw demokratycznych, wolontariatu, środowiska, ochrony praw
ucznia, współpraca z samorządem uczniowskim i innymi
organizacjami działającymi
na rzecz młodzieży.

II kadencja Młodzieżowej Rady
Miejskiej Dzierżoniowa zakończyła się w kwietniu.
W czerwcu młodzi radni pożegnali się oficjalnie
www.dzierzoniow.pl
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iPrzedszkole
– nowa technologia

Laptopy dla uczniów

O

d sierpnia 2020 r. w dzierżoniowskich przedszkolach publicznych wdrażany jest system
iPrzedszkole, który stanowi kompleksowe rozwiązanie
internetowe wspomagające zarządzanie w tych jednostkach. To efektywne narzędzie służące do ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych
dzieci w przedszkolu. Pełni też funkcję informacyjnokomunikacyjną w kontaktach z rodzicami oraz dziennika zajęć przedszkolnych.
Rodzice od września będą
mogli korzystać z aplikacji
dla rodziców na urządzenia
mobilne, takie jak tablet lub
smartfon. Po uruchomieniu
aplikacji będą mieli szybki wgląd do następujących
opcji: sprawdzenia jadłospisu, wysłania wiadomości
do nauczycieli lub dyrektora przedszkola, sprawdzenia
ogłoszeń
przedszkolnych,
sprawdzenia należności za
przedszkole, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu.
Od września rodzice, których dzieci będą uczęszczać
do przedszkoli publicznych,

za pomocą kart do czytników kart będą odnotowywać
obecność dziecka w przedszkolu. Na tej podstawie będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
Wychowanie
przedszkolne
będzie odbywało się na takich samych warunkach, jak
dotychczas - odpłatność za
pobyt dziecka w przedszkolu
wynosić będzie 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Odpłatność za wyżywienie od
września będzie wynosić 8 zł
za dzień.

37

laptopów, które Dzierżoniów otrzymał
w ramach programu „Zdalna szkoła”, trafiło
do uczniów. Miasto aplikuje o następne unijne
i krajowe środki na zakup komputerów
umożliwiających zdalną naukę.
Możliwe jest to dzięki
programowi „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego to
67.704 zł, dofinansowanie
ze środków skarbu państwa wyniosło 12.296 zł.
Przed przekazaniem użytkownikom komputery zostały przygotowane przez szkolnych informatyków, którzy
dostosowali je do potrzeb

uczniów i zainstalowali programy edukacyjne i ułatwiające zdalną naukę.

Przekazane uczniom laptopy
mają ułatwić im naukę

Inwestycje

Więcej miejsc dla przedszkolaków

O

d 1 września 2020 r. Przedszkole Publiczne
nr 2 funkcjonować będzie w dwóch budynkach,
przy ul. Mierniczej 2 i Złotej 8. Utworzone zostaną
nowe grupy. Znajdą w nich miejsce m.in. dzieci,
dla których zabrakło miejsca w przedszkolach
publicznych w Dzierżoniowie. Jest ich ponad 70.
Takie rozwiązanie zapewni
dzieciom stałe miejsca w PP
2 w Dzierżoniowie do końca
ich edukacji przedszkolnej.
Zainteresowani rekrutacją do
placówki przy ul. Złotej mogą

kontaktować się z dyrektorem przedszkola osobiście
lub pod numerem 780 051
223.
Od nowego roku szkolnego 2020/2021 do przedszko-

Drugi budynek PP 2 znajduje się przy
ul. Złotej 8 – to była siedziba OPS-u
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

li uczęszczać będzie ponad
1100 dzieci – ponad 600 do
przedszkoli publicznych, ponad 500 do przedszkoli niepublicznych. Sieć przedszkoli

publicznych od września zostanie też rozszerzona o niepubliczne do tej pory Przedszkole nr 3 na os. Błękitnym.

NOWA SIEĆ
PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
OD WRZEŚNIA 2020 R.
Lp

Nazwa przedszkola

Adres siedziby

1.

Przedszkole Publiczne
nr 1
im. Jana Brzechwy
w Dzierżoniowie

ul. Batalionów
Chłopskich 20

2.

Przedszkole Publiczne
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem
Specjalnym w Dzierżoniowie

ul. Miernicza 2

3.

Przedszkole Publiczne
nr 3 w Dzierżoniowie

os. Błękitne 26

4.

Przedszkole Publiczne
nr 7 w Dzierżoniowie

os. Tęczowe 3

dodatkowa
lokalizacja:
ul. Złota 8
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Kolejne laury SP 9 w eTwinningu

P

rojekt Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja
Kopernika w Dzierżoniowie „English with Friends
is..FUN!!!” zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie
„Nasz projekt eTwinning 2020” w kategorii wiekowej
7-10 lat.
Projekt realizowali w ubiegłym roku szkolnym uczniowie obecnych klas 5a i 5e
razem z rówieśnikami z Hiszpanii (CEIP Berango Merana)
i z Grecji (5th Primary School
NEAS SMYRNIS).

Uczniowie w ciekawy sposób doskonalili język angielski
oraz poznawali swoich partnerów, ich miasta, kraje oraz
tradycje i zwyczaje, np. świąteczne czy kulinarne. Każdy
etap projektu wymagał od

uczniów zarówno indywidualnej pracy, jak i współpracy w grupie – w szkole oraz
z uczniami ze szkół partnerskich (online). Wszystkie
aktywności miały na celu
uatrakcyjnienie procesu nauczania i wsparcie realizacji
podstawy programowej nauczania języka angielskiego
w klasie czwartej szkoły podstawowej.

W chwili rozpoczęcia realizacji projektu jego uczestnicy mieli w większości 9
lat i wszyscy pracowali na
TwinSpace (przestrzeń bezpiecznej współpracy uczestników projektu na platformie
eTwinning). Wymagało to
stałej współpracy uczniów
i nadzorujących ich pracę nauczycieli – koordynatorów.
Doświadczenie to przydało
się w pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, bo w minionym
roku szkolnym uczniowie
zrealizowali kolejne projekty,
pracując bardzo intensywnie
również podczas nauczania
online.
W Polsce w eTwinning zaangażowanych jest ponad 70
tys. nauczycieli. Cieszy więc
to, że właśnie pedagogom
z dzierżoniowskiej „Dziewiątki” często udaje się znaleźć
w czołówce nagradzanych
krajowych projektów eTwinningowych.

Aktywność mieszkańców

Wyjść z bezdomności

P

omagają w pielęgnowaniu zieleni, wykonują
drobne prace remontowe, porządkowe
i regularnie pracują z terapeutą. Dla dziewięciu
bezdomnych, którzy zdecydowali się wziąć udział
w projekcie „Aktywne wsparcie”, otwiera się szansa
na normalne życie.
Chcą ją wykorzystać. Dostają profesjonalne wsparcie
terapeutyczne i próbują wrócić do społeczeństwa poprzez pracę. To długi i trudny proces, jednak jeśli ten
projekt powoli wyjść z bezdomności choć jednej osobie, to warto go realizować.
Pamiętajmy, że nie każdy jest
bezdomny na własne życzenie. Czasem po prostu nie
jest w stanie sam sobie poradzić z przeciwnościami losu.
Pomaganie z wychodzenia z bezdomności to jeden

z głównych celów projektu
„Aktywne Wsparcie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Skierowany jest on
również do osób i rodzin, w
których występuje problem
przemocy i uzależnień. Ważnym elementem projektu
jest lokalny telefon zaufania
(883-993-525) dla osób dotkniętych przemocą lub uzależnieniami.
Pierwsze efekty działań
realizowanych w ramach
modułu „Bezdomność” wy-

9 bezdomnych ma szansę
zmienić swój los
w ramach programu
„Aktywne wsparcie”

glądają obiecująco, ponieważ
próbę zmieniania swojego
losu podjęło dziewięciu bezdomnych przebywających na
terenie Dzierżoniowa. Mają
oni zorganizowany czas w
ciągu dnia i co najważniejsze
- pracują. Na razie po kilka

godzin dziennie, pomagając
w drobnych pracach remontowych i pielęgnując zieleń w
należących do miasta obiektach użyteczności publicznej.
Są też pod stałą opieką terapeuty uzależnień.

www.dzierzoniow.pl
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Opieka wytchnieniowa odciąży opiekunów

O

piekujesz się na co dzień niepełnosprawnym
dzieckiem, schorowanymi rodzicami, bliskimi,
którzy są niepełnosprawni? Potrzebujesz pomocy,
odciążenia od codziennych obowiązków?
Skorzystaj za darmo z opieki wytchnieniowej.
Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”
finansowany jest ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma za zadanie
odciążyć opiekunów, którzy
na co dzień bezpośrednio zajmują się się swoimi schorowanymi, czy niepełnosprawnymi najbliższymi (osobami
zależnymi*), poprzez zapewnienie wsparcia i zastępstwa
w codziennych obowiązkach.

Jeśli potrzebujesz takiej formy wsparcia, zgłoś ten fakt
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul.
Szkolna 24, tel. 74 831 02 01
wew. 212 lub na adres e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl
OPS zaprasza też do współpracy osoby, które byłyby
zainteresowane pełnieniem
funkcji opiekuna. Wystarczy posiadać kwalifikacje
w zawodzie asystenta/opie-

kuna osoby niepełnosprawnej
bądź
doświadczenie
w udzielaniu im bezpośredniej pomocy/opieki. Zgłoszenia
są
przyjmowane
pod nr 74 831 02 01 wew.
212 lub na adres e-mail:

opsdz@opsdzierzoniow.pl
*Osoba zależna to ktoś, kto ze
względu na stan zdrowia lub wiek
wymaga stałej opieki osób, z którymi wspólnie zamieszkuje lub które
świadczą na jej rzecz opiekę.

Bezpieczeństwo

Aktywność mieszkańców

Lokalny
telefon zaufania

Zajęcia terapeutyczne
dla osób z Alzheimerem

W

twojej rodzinie występuje problem przemocy
domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy
dla kogoś będącego ofiarą przemocy domowej?
Skorzystaj z bezpłatnego, lokalnego telefonu
zaufania 883-993-525. Dowiesz się, na jakie
wsparcie możesz liczyć w Dzierżoniowie.
OPS uruchomił telefon
zaufania 6 lipca w ramach
programu „Aktywne wsparcie”. Korzystając z niego uzyskasz informacje o dostępnych
formach pomocy dla osób
i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej
i leczenia uzależnień oraz dostęp do bazy adresów i godzin urzędowania instytucji
o organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy
domowej, leczeniem uzależnień, prowadzących grupy
wsparcia, udzielających pomocy psychologicznej, praw-

nej i socjalnej.
Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00.
W pozostałych godzinach
można zarejestrować zgłoszenie zgodnie z instrukcją i
oczekiwać telefonu zwrotnego.
Konsultacji udziela Wojciech Kubasik – pracownik
socjalny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dzierżoniowie,
specjalista w zakresie pracy
socjalnej z osobą i z rodziną
z problemem przemocy domowej.

O

piekujesz się rodzicami, żoną, mężem, lub inną
osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera lub inne
zespoły otępienne? Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie zaprasza do nowo otwieranej
grupy, przeznaczonej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, których najczęstszą przyczyną jest
choroba Alzheimera. Liczba miejsc ograniczona.
W ramach wsparcia dziennego ŚDS oferuje zajęcia terapeutyczne dostosowane do
potrzeb i możliwości uczestników, opiekę pielęgniarską,
rehabilitację ruchową, wsparcie psychologa, wsparcie rodziny i opiekunów w procesie opieki nad osobą zależną
oraz ciepły posiłek w ramach
zajęć kulinarnych.
Ośrodek wsparcia dziennego jest usytuowany w par-

terowym budynku, bez barier
architektonicznych, otoczony
dużym ogrodem. Zajęcia prowadzone w miłej rodzinnej
atmosferze przez wykwalifikowaną kadrę.
Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-15.00 pod numerem tel.
74 830-39-97, kom. 507-343448, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie,
ul. Nowowiejska 88.

ŚDS otwiera nowa grupę dla osób
cierpiących na choroby otępienne
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

