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- Korzystamy z takiej moż-
liwości, ponieważ to znacz-
nie ułatwi i przyspieszywszy 
szczepienia mieszkańców. 
Wzięliśmy na siebie całą or-
ganizację i logistykę, a po 
stronie rządowej jest jedynie 
dostarczanie szczepionek. 
Dziękuję prezesowi szpita-
la powiatowego za pomoc 
i dobrą współpracę – mówi 
Dariusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa.

Hala dzierżoniowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ma odpowiednią przestrzeń, 
zaplecze i dużą liczbę miejsc 
parkingowych. Zorganizowa-
no tam trzy odrębne punkty. 
Przez cały czas w punkcie 
szczepień dyżuruje lekarz. 
Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 

8.00-16.00. Każdego dnia 
szczepionkę może tu przyjąć 
ponad 400 osób. Obsługą 
rejestracji zajmują się pra-
cownicy techniczno-admi-
nistracyjni, a kawalifikację do 
szczepień przeprowadza do-
datkowy zespół medyczny.

Do punktu (ul. Strumyko-
wa 1) wejdziemy bocznym 
wejściem do hali. Pierwszym 
miejscem jest strefa, w której 
trzeba wypełnić ankietę, na-
stępnie mieszkaniec skiero-
wany zostanie do poczekalni. 
Kolejnym krokiem jest ba-
danie wykonane przez służ-
by medyczne i przejście do 
jednego z czterech punktów 
szczepień. Jest też specjalna 
strefa, w której trzeba odcze-
kać 15 minut przed opusz-
czeniem hali OSiR-u.

Burmistrz Dariusz Kucharski zdecydował o utworze-
niu w Dzierżoniowie punktu szczepień masowych. 

Powstał on w hali dzierżoniowskiego OSiR-u. Ruszył 
11 maja.

Szybsze szczepienia mieszkańców Dzierżoniowa  
Bezpieczeństwo

Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą przyjmować szczepionki w 
Punkcie Szczepień Powszechnych, w Szpitalu Powiatowym 
oraz w przychodniach lekarskich

W maju rozszerzyliśmy ak-
cję „Kupuj lokalnie w Dzierżo-
niowie” o jarmark lokalnych 
produktów. Można się w nie 
zaopatrzyć w każdą drugą 
niedzielę miesiąca na placu 
targowym. 

W pierwszym jarmar-
ku udział wzięło kilkunastu 
wystawców, m.in. gospo-
darstwo agroturystyczne 
„Szczypiorki”, „Dyniowy za-

kątek”, Serowarnia Lutomierz, 
„Jagodowe pole”, „Domowa 
spiżarnia”, Gospodarstwo 
Banaś, Sernica Dolnośląska, 
„Owcze Delicje” czy Gospo-
darstwo Malinowskich. Chęt-
ni na kolejne jarmarki wy-
stawcy mogą zgłaszać się do 
DZBM-u mailowo na adres: 
biuro@dzbm.info.pl lub tele-
fonicznie pod numerami 74 
646 46 00. Placowe to 50 zł.

Sery owcze i krowie, przetwory mięsne, świeże 
warzywa i owoce, miody, pierniki, przetwory owo-

cowe i warzywne - soki, sałatki, kiszone ogórki czy 
korniszony – wszystko „zRęcznie Zrobione” - można 
kupić co miesiąc na jarmarku zdrowej żywności  
i rękodzieła w Dzierżoniowie.

zRęcznie Zrobione – jarmark zdrowej 
żywności i rękodzieła

Aktywność mieszkańców

Jak się zarejestrować do Punktu Szczepień 
Powszechnych?

•	 infolinia 989 
•	 online przez e-rejestrację: https://pacjent.ereje-

stracja.ezdrowie.gov.pl/auth
•	 dodatkowa rejestracja telefoniczna w Dzierżo-

niowie - 576 283 480; 576 284 535; 576 283 850 

Mieszkańcy w wieku powyżej 70. roku życia mają 
możliwość zaszczepienia się w miejscu zamieszkania. 
Zainteresowani mogą się kontaktować w tej sprawie 
pod nr tel. 74 645 08 30.

Kupujących zapraszamy 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 

10 października, 14 listopada i 12 grudnia w godz. 11.00-14.00
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Obwodnica to odciążenie ulic miasta z ruchu 
tranzytowego. Odcinek od strefy ekonomicznej do drogi 
Dzierżoniów-Pieszyce ma być dostępny dla kierowców na 
przełomie lipca i sierpnia. Kolejny do drogi Dzierżoniów-
Bielawa - do września 2023 r. 

Ul. Ogrodowa i Strzelnicza zyskają 
nowe oblicze

W tegorocznym budżecie Dzierżoniowa na pozimowe 
naprawy dróg przeznaczono ponad 350 tys. zł

Przypominamy, że nieba-
wem rozpoczną się prace na 
drugim etapie pomiędzy dro-
gami Dzierżoniów-Pieszyce, 
Dzierżoniów-Bielawa. Koń-
czą się też prace polegające 

na podniesieniu linii wysokie-
go napięcia na istniejącym już 
odcinku od dzierżoniowskiej 
podstrefy do drogi Dzierżo-
niów-Pieszyce. 

Zakres inwestycji obejmu-
je przebudowę jezdni, chod-
ników i zjazdów, wymianę 
oświetlenia ulicznego oraz 
rozbudowę odwodnienia 
drogi.

Wyłoniony w przetargu 
wykonawca zapewni dojazd 
do posesji dla mieszkańców. 
Z uwagi na szeroki zakres 

prac możliwe są niedługie 
okresy, w których dojazd do 
części nieruchomości będzie 
utrudniony. Za utrudnienia 
spowodowane wprowadze-
niem czasowej organizacji 
ruchu przepraszamy. 

Inwestycja zostanie w ca-
łości zrealizowana w tym 
roku.

Pierwsze remonty, wyko-
nywane masą asfaltową na 
zimno, przeprowadzono na 
tych drogach jeszcze zimą. 
To doraźne, ale konieczne 
działanie związane jest z bez-
pieczeństwem ruchu i na-
szych aut. 

W lutym prace realizo-
wano na nawierzchniach 
brukowych. Kostkę kamien-
ną uzupełniono m.in. na 
Rondzie Żołnierzy Wyklę-
tych, w Rynku, na ul. Mio-
dowej, Osadniczej, Boha-
terów Getta i os. Różanym.  
Docelowe remonty uzależ-
nione są głównie od warun-

ków atmosferycznych. Gdy są 
one dobre, zaczynają działać 
otaczarnie, w których ku-
powana jest „gorąca masa”. 
Pierwsze takie prace przepro-
wadzono na przełomie marca 
i kwietnia na ul. Kilińskiego i 
Świdnickiej (w obrębie skrzy-
żowania z ul. Kościuszki). Po 
okresie złej pogody realizo-
wane były na ul. Sikorskiego 
i Złotej (od ronda Niemieckie-
go w kierunku ul. Zachodniej). 
Potem rozpoczęto naprawy 
dróg w pojedynczych miej-
scach w całym mieście.

Ponadto, na prośbę dział-
kowców działkowców i 

mieszkańców, których pose-
sje położone są na drogach 
gruntowych i szutrowych, 
wyrównano nawierzchnie 
i uzupełniono kruszywa na 
ul. Kamiennej, odnodze ul. 
Wesołej, ul. Diamentowej, 
drodze pomiędzy ogrodami 

działkowymi na przedłuże-
niu ul. Lawendowej, drodze 
wzdłuż ogrodów działko-
wych, prowadzącej od ul. 
Złotej (na wysokości grani-
cy Dzierżoniowa w kierunku 
Włók).

Trzeci etap budowy obwodnicy rozpocznie się 
od drogi Dzierżoniów-Bielawa, a skończy na 

skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie 
Górnej. Obwodnica ma być gotowa w ciągu 36 
miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą final-
nego etapu.

Te dwie ulice nie były remontowane od wielu 
lat. Jeszcze w czerwcu się to zmieni. Zadanie 

wpisuje się w cykl inwestycji zmieniających starówkę 
Dzierżoniowa i jej najbliższe sąsiedztwo. 

Nowowiejska Korczaka, Złota, Armii Krajowej, 
Kolejowa, Świdnicka, Kolejowa i Ząbkowicka - na 

tych drogach w pierwszej kolejności przeprowadzono 
naprawy drogi po zimie. 

Budowa ostatniego etapu obwodnicy Dzierżoniowa

Remont Strzelniczej i Ogrodowej

Naprawy drogi po zimie - co decyduje o terminie?

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje
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Jedyna pozostałość po istniejącym u zbiegu ul. 
Piłsudskiego i Daszyńskiego cmentarzu zyskała 

nową elewacją i kopułę dzięki dofinansowaniu z Fun-
duszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska 2014-2020.

Obok dużych i ważnych w skali miasta inwestycji 
drogowych od kilku lat w Dzierżoniowie prowa-

dzone są mniej spektakularne prace drogowe, nie-
zwykle ważne dla poszczególnych grup mieszkańców. 

Nową instalację elektryczną, oświetlenie klatki 
schodowej, sieć LAN i monitoring zamontowa-

no we wnętrzu dzierżoniowskiej wieży ratuszowej. 
Partnerem projektu było nasze miasto partnerskie 
Lanškroun.

Odnowiona Kaplica 
Sadebecków 

Ulica Przedwiośnie w budowie

Wieża z monitoringiem
Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Zakończenie robót budowlanych 
na ul. Przedwiośnie planowane 

jest do końca sierpnia

Wyremontowany zabytek można podziwiać 
na widokówkach z opisami w języku polskim i 

czeskim wydanych w ramach projektu „Renowacja 
kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie”

Projekt „Modernizacja wieży ratuszowej w 
Dzierżoniowie” to jeden z kilku mikroprojektów, 

na które udało się pozyskać dofinansowanie z 
funduszy unijnych

Zakres prac obejmował 
zagospodarowanie terenu, 
izolację fundamentów i ścian, 
naprawę pęknięć, roboty we-
wnątrz kaplicy (skucie i po-
łożenie tynków, odgrzybia-
nie ścian, wymiana posadzki, 
hydrofobizacja), badania 
stratygraficzne, wymianę ist-

niejącego pokrycia kopuły, 
obróbki blacharskie, tynki ze-
wnętrzne i malowanie elewa-
cji, renowację bram, kamien-
nego gzymsu wieńczącego i 
betonowej nakrywy cokołu. 
Wartość projektu to ponad 
200 tys zł. Partnerem projek-
tu było miasto Lanškroun.

Wśród nich wyróżnia się 
budowa ul. Przedwiośnie. - 
Jej mieszkańcy wyszli w mi-
nionym roku z propozycją 
uczestniczenia w realizacji 
tego zadania i zaproponowali 
wykonanie dokumentacji bu-
dowlanej. Sfinansowali koszty 
projektu wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i potrzebnymi 

specyfikacjami technicznymi, 
w zamian oczekując wykona-
nia tego zadania w tym roku. 
Dogadaliśmy się w chwilę – 
mówi Dariusz Kucharski, bur-
mistrz Dzierżoniowa. 

Przedwiośnie to droga 
wewnętrzna prowadząca do 
domków jednorodzinnych w 
sąsiedztwie ul. Korczaka. Te-

goroczna inwestycja obejmu-
je dwustumetrowy odcinek 
z kostki, budowę chodników 

i instalacji oświetlenia wraz z 
kanalizacją deszczową. 

Dzierżoniów otrzymał na 
to zadanie dofinansowanie 
z Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Glacensis w 
ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska–Polska 
2014-2020. Celem projektu 
było zwiększenie odwiedzal-
ności regionu pogranicza. 
Modernizacja umożliwia pre-

zentowanie zwiedzającym 
galerii obrazów czy zdjęć i 
zapewnia im bezpieczeń-
stwo.

Wartość projektu to ok. 
170 tys. zł. Oficjalne otwar-
cie wieży i kaplicy Sadebec-
ków oraz wizytę czeskiego 
partnera zaplanowano na 25 
czerwca.
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Na terenach byłego dworca PKS przy ul. Prochowej 
w Dzierżoniowie powstanie nowe centrum han-

dlowe. Efekt zmian wiążących się także z zagospoda-
rowaniem południowej części starówki zobaczymy  
w drugiej połowie przyszłego roku.

Efekt, który zobaczymy po przeprowadzeniu prac, 
pokaże, jak mocno i na lepsze zmieni się staro-

miejskie centrum. Pierwszym etapem będzie rewita-
lizacja na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Pocztowej, 
czyli na Wale Szwedzkim.

Nowy park handlowy przy dzierżoniowskiej starówce 

Wał Szwedzki – zmieni się staromiejskie centrum

Inwestycje

Inwestycje

Trwają uzgodnienia dotyczące 
nowego obiektu handlowo-
usługowego

Jeden poziom nowego 
obiektu handlowo-usługo-
wego ma być dostępny od 
ulicy Prochowej, drugi będzie 
znajdował się na wysokości 
marketu Netto. Na obu po-
ziomach funkcjonować mają 
parkingi, łącznie na około 
130-150 miejsc postojowych. 
Przewidywana powierzchnia 
handlowa - 8000 m2. 

Obiekt ma być architek-
tonicznie wkomponowany 
w otoczenie. Inwestycja jest 
już na etapie uzgodnień. Pry-
watny inwestor zapowiada, 
że oprócz sieciówek będzie 
też przestrzeń dla lokalnych 

przedsiębiorców. 
Jednocześnie z rozpoczę-

ciem inwestycji mają ruszyć 
prace związane z remontem 
uszkodzonego muru opo-

rowego, który jest własno-
ścią firmy budującej centrum 
handlowe. - Remont muru i 
modernizacja ul. Prochowej 
są ze sobą sprzężone. Inwe-
stor zadeklarował przystąpie-
nie do prac jesienią tego roku, 
więc miasto będzie mogło 
wreszcie równolegle ruszyć z 
modernizacją ul. Prochowej. 
Ze względów technologicz-

nych trzeba rozebrać mur i 
nawierzchnię ulicy. Jeste-
śmy na etapie projektowa-
nia. Planujemy remont od ul. 
Batalionów Chłopskich do 
ronda przy synagodze, a ulica 
Prochowa ponownie będzie 
dwukierunkowa - mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Zakres planowanych prac 
to:
•	 aranżacja terenów zielo-

nych, w tym: m.in; pielę-
gnacja istniejącej zieleni, 
nowe nasadzenia, rekulty-
wacja gleby na podstawie 
dokumentacji wykonanej 
przez eksperta Polskiej Izby 
Ekologii,

•	 wzmocnienie wału, w tym 
remont muru oporowego 
przy ul. Mierniczej, 

•	 budowa amfiteatru w miej-
scu, w którym odbywa się 
„Poezja na Murach”,

•	 remonty schodów na Wale 
Szwedzkim i przy murach 
obronnych,

•	 iluminacja murów i wieży 
ciśnień,

•	 przebudowa ciągów pie-
szo-rowerowych i ich 
oświetlenie,

•	 utwardzenie terenu w ob-

rębie międzymurza dla po-
trzeb ekspozycyjnych,

•	 montaż małej architektury 
- ławki, kosze na śmieci, ta-

blice informacyjne i gablo-
ty, pergole i trejaże,

•	 monitoring.

W najbliższym czasie ogło-
szony zostanie przetarg na 
wyłonienie wykonawcy. In-
westycja finansowana będzie 
z budżetu Dzierżoniowa oraz 
z puli 8 mln zł, które trafiły 

do naszego miasta w ramach 
pomocy dla gmin podgór-
skich.
W kolejnych etapach rewita-
lizacji staromiejskiego cen-
trum prace będą prowadzo-
ne m.in. w rynku i w parku 
im. Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa.

Wzniesiony w 1633 r. wał znajduje się w południowej części murów obronnych Dzierżoniowa. Był on 

jednym z elementów systemu fos i wałów ziemnych, zwanych „szwedzkimi”. Rozpościera się z niego 

przepiękny widok na mury obronne, stare miasto oraz góry. Pierwszy pierścień murów został ukoń-

czono pod koniec XIII w. Drugi był budowany i rozbudowywany przez około 400 lat (XIV-XVII) wraz z 

rozszerzaniem się miasta.
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Cyfrową komunikację z mieszkańcami i elektro-
niczne załatwienie wszystkich najważniejszych 

urzędowych spraw umożliwia dzierżoniowianom pro-
jekt o nazwie „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. 
To 27 usług elektronicznych dotyczących m.in. podat-
ków i opłat związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z których można skorzystać bez przy-
chodzenia do urzędu.

Skorzystaj z 27 urzędowych e-usług
Inwestycje

Uruchomienie pełnej, 
elektronicznej obsługi klienta 
poprzedzone zostało moder-
nizacją istniejących w urzę-
dzie sieci i konieczną budo-
wą sieci LAN, zapewniającej 
bezpieczeństwo i szybkość 
transmisji danych. W ramach 
zdobytych z Unii Europejskiej 
funduszy zakupiony został 
odpowiedni sprzęt i oprogra-
mowanie.

Projekt zapewnił integra-

cję systemów dziedzinowych, 
systemów informacji prze-
strzennej z systemem ePUAP 
oraz innych dostarczonych 
systemów informatycznych.

Najważniejsze e-usługi, ja-
kie świadczył będzie dzierżo-
niowski urząd w ramach re-
alizowanego projektu, można 
podzielić na trzy grupy. Są to: 
e-płatności, e-dokumenty 
(wnioski, zaświadczenia) oraz 
inne e-usługi.

Wprowadzone e-usługi 
mają usprawnić proces wy-
miany informacji pomiędzy 
gminą a jej mieszkańcem na 
wielu poziomach i w wielu 
dziedzinach.

W ramach projektu miesz-
kańcy Dzierżoniowa oraz 
wszyscy klienci urzędu będą 
mogli skorzystać z usługi e-
-powiadomienia. Proces 
powiadamiania będzie re-
alizowany poprzez wysył-
kę wiadomości e-mail, SMS. 
Osoba zarejestrowana i speł-
niająca kryteria grupy doce-

lowej za pomocą e-Powiado-
mień otrzyma indywidualną 
informację związaną z po-
datkami i opłatami lokalnymi 
osób fizycznych, podatkami 
i opłatami lokalnymi osób 
prawnych, podatkiem od 
środków transportowych dla 
osób fizycznych i prawnych. 
Informacja będzie dotyczy-
ła zbliżających się terminów 
płatności, zaległości podat-
kowych, terminów dostar-
czenia deklaracji lub informa-
cji podatkowej. Użytkownicy 
e-usług będą też mieli moż-

liwość wzięcia udziału w 
konsultacjach społecznych, 
zgłosić usterkę czy zarezer-
wować wizytę w konkretnym 
wydziale UM.

W projekcie uwzględnio-
no również zakres dotyczący 
budżetowania oraz konsulta-
cji społecznych. Klient urzędu 
zyskał możliwość realnego 
wpływu na kierunki rozwoju 
miasta. Dzięki dostarczonym 
systemom mieszkańcy za 
pośrednictwem e-platfor-
my mogą ukierunkowywać 
przepływ środków budżetu 

obywatelskiego oraz propo-
nować inicjatywy społeczne, 
które są poddawane następ-
nie pod konsultacje.

Warto podkreślić, że 
wszelkie działania projektowe 
zapewniają bezpieczeństwo 
komunikacji, informacji oraz 
danych. Informacje na po-
trzeby świadczenia e-Usług 
zostaną udostępnione tylko 
osobom uwierzytelnionym 
za pośrednictwem platformy 
ePUAP.

e-dokumenty

•	 e-zaświadczenie księgowość 

•	 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP

•	 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

•	 wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w 

obowiązującym MPZP

•	 wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w 

obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego

•	 zgłaszanie wniosków do projektu budżetu

•	 informacja o zamówieniach publicznych i monitorowanie 

wybranych zamówień

•	 informacja o planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie 

realizacji wybranych zadań

•	 zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawar-

tych umów

•	 zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST

•	 zgłaszanie wniosku o informację publiczną – rejestr udzielo-

nych dotacji

e-usługi

•	 e-Dziennik

•	 e-Powiadomienia

•	 e-Obsługa rady

•	 e-Platforma Projektowa

•	 e-Mapa zagrożeń 

•	 e-Usterka 

•	 e-Konsultacje społeczne

•	 e-Zarządzanie obsługą klientów

Wymienione e-usługi umożliwiają złożenie wspomnianych 

wniosków i uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną za po-

średnictwem nowego systemu informatycznego wdrożonego 

przez urząd. Odpowiednio opracowany formularz wniosku o 

wydanie zaświadczenia wraz z możliwością dokonania opłaty 

osadzony na platformie ePUAP umożliwia podpisanie go za 

pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

e-płatności

•	 opłaty za użytkowanie wieczyste 

•	 podatek rolny od osób fizycznych

•	 podatek rolny osób prawnych

•	 podatek od nieruchomości osób fizycznych 

•	 podatek od nieruchomości osoby prawne

•	 podatek od środków transportu

•	 opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

e-Płatności umożliwiają przeglądanie oraz dokonywanie opłat 

za zobowiązania, np. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu czy z tytułu podatków. Niezbędne do tego jest posia-

danie profilu zaufanego.
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W SP 5 działa Centrum 
Rehabilitacji, z usług którego mogą 
korzystać uczniowie wszystkich 
dzierżoniowskich podstawówek

- Projektem „Trzymaj się 
prosto! Zajęcia sportowe z 
elementami gimnastyki ko-
rekcyjno-kompensacyjnej” 
objęte są wszystkie publicz-
ne szkoły podstawowe w 
Dzierżoniowie. Jego celem, 
oprócz korekcji wad posta-
wy u dzieci, jest też większa 
aktywność uczniów oraz 
wyrabianie nawyków dbania 

o własne zdrowie. Korzysta 
z tego prawie czterystu naj-
młodszych uczniów – mówi 
Dariusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa.

W zajęciach uczestniczą 
najczęściej uczniowie klas I-
-III. Dzierżoniów przepro-
wadza w tej grupie wiekowej 
coroczne badania postawy. 
Rodzicom uczniów z wadami 

postawy proponowany jest 
udział w zajęciach gimnastyki 
korekcyjnej. Bezpłatne zaję-
cia rozpoczęły się w maju i 
potrwają do końca grudnia. 

Wartość projektu to kwota 75 
tys. zł, ale 34 tys. miasto zdo-
było z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu.

Uczniowie dzierżoniowskich szkół zagrożeni wadą 
postawy korzystają z dodatkowych zajęć przy-

gotowanych przez miasto.

Trzymają się prosto
Bezpieczeństwo

TAK
Produkty, które można umieszczać w lodówce społecznej:

przede wszystkim takie, które sam mógłbyś zjeść i chciałbyś 

dostać;

żywność, która jest świeża i nie przekroczyła terminu ważności 

do spożycia określonej na opakowaniu;

produkty suche: kasze, ryże, makarony, mąki, cukry, ciastka itd. 

(wszystkie muszą być w nieuszkodzonych opakowaniach);

produkty w opakowaniach zamkniętych typu konserwy, słoiki, 

próżniowe itp.;

sery, jogurty, twarogi w oryginalnie zamkniętych opakowaniach;

zapakowane pieczywo i inne wyroby piekarnicze;

warzywa i owoce;

wyroby i przetwory własne, np. ciasto, zupa, starannie i szczelnie 

zapakowane, z naklejonym opisem i datą przygotowania;

produkty o charakterystycznym zapachu włożone do szczelnych 

opakowań;

produkty płynne itp. umieszczone w szczelnym pojemniku, tak 

aby nie rozlały się podczas wyciągania.

NIE
Produkty, których nie należy umieszczać w lodówce społecznej:

nadpsute i przeterminowane, wykazujące oznaki popsucia, mające 

nietypowy zapach, kolor lub wydęte wieczka;

już napoczęte;

które przekroczyły termin przydatności do spożycia - adnotacja 

„należy spożyć do”;

surowe jajka oraz produkty na ich bazie;

surowe mięso oraz produkty z niego przyrządzone;

wymagające głębokiego schłodzenia i mrożonki;

wymagające warunków chłodniczych, które przebywały poza 

lodówką dłużej niż 30 minut;

produkty, które miały kontakt z odpadami spożywczymi, komunal-

nymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady.

Społeczna lodówka daje 
nie tylko szansę na wzięcie 
udziału w akcji pomocowej 
dla potrzebujących, ale też na 
wpisanie się w ekologiczny 
trend „no waste” - czyli nie-
marnowania jedzenia. 

Można w niej zostawiać 
takie produkty spożywcze, 
które sami chcielibyśmy zjeść 
- to najprostsza zasada do za-
pamiętania. W lodówce moż-
na umieszczać tylko produkty 
świeże, nieprzeterminowane 
oraz te, które minimalnie są 
po terminie określony jako 

„najlepiej spożyć przed”, ale 
nie przekroczyły daty „należy 
spożyć do”.

W specjalnej chłodziarce 
można również zostawiać 
produkty suche: kasze, ryże, 
makarony, mąki, cukry, ciast-
ka itd. (wszystkie muszą być 
w nieuszkodzonych opako-
waniach), produkty w opa-
kowaniach zamkniętych typu 
konserwy, słoiki, próżniowe, 
sery, jogurty, twarogi w ory-
ginalnie zamkniętych opako-
waniach oraz pieczywo, wa-
rzywa i owoce. Osoby, które 

chcą pomóc potrzebującym, 
mogą również przekazywać 
wyroby własne – przetwory, 
ciasto, gotowe dania staran-
nie i szczelnie zapakowane, 
z naklejonym opisem i datą 
przygotowania.

To świetna okazja, by np. 
po domowym przyjęciu czy 
świętach przekazać nadmiar 

dobrego jedzenia osobom 
w potrzebie. Lodówka jest 
czynna całą dobę, każdy ma 
do niej swobodny i oczywi-
ście nieodpłatny dostęp. 

Inicjatywa została zre-
alizowana dzięki dyrekcji 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie oraz funda-
cji Weź Pomóż.

Od 12 maja w Dzierżoniowie działa społeczna 
lodówka. Specjalna chłodziarka stanęła przy 

wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej od ul. 11 lis-
topada. Z lodówki może skorzystać każdy, kto ma taką 
potrzebę. 

Nie wyrzucaj, podziel się jedzeniem
Aktywność mieszkańców

JEDZ, DZIEL SIĘ, CZĘSTUJ!

W lodówce możn zostawiać 
produkty żywnościowe 

lub je brać, jeśli ich 
potrzebujemy.
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Internetowo można się 
spisać również w urzędach 
gmin i wojewódzkich urzę-
dach statystycznych na spe-
cjalnie przygotowanych w 
tym celu stanowiskach kom-
puterowych przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego, a także 
na infolinii spisowej, obsłu-
giwanej przez pracowników 
statystyki publicznej pod nu-
merem 22 279 99 99. Z uwagi 
na epidemię wywiady bezpo-
średnie nie będą realizowane 
do odwołania.

Rachmistrzowie telefo-
niczni rozpoczęli pracę 4 
maja. Jeśli przed tym czasem 
się spisaliśmy, nikt nie będzie 
już dzwonić w tej sprawie.

Spis ludności to podsta-
wowe badanie i źródło da-
nych z zakresu statystyki 
ludności, które ma na celu 
zebranie informacji o jej sta-
nie i strukturze wg ustalo-
nych cech demograficznych 
i społeczno-zawodowych, w 
oznaczonym momencie, na 
określonym terytorium. Za-
planowany na 2021 r. spis jest 
w pełni realizowany przy uży-
ciu interaktywnego formu-
larza spisowego dostępnego 
na stronie internetowej GUS.

Po raz pierwszy samospis 
internetowy jest obowiązko-
wy. Oczywiście jeśli ktoś (np. 
ze względu na zaawanso-

wany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) nie bę-
dzie się w stanie samospisać, 
pomogą mu w tym rachmi-
strzowie. 

Obowiązkiem spisowym 
są objęte osoby fizyczne stale 
zamieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach nie 
będących mieszkaniami na 
terenie Polski, osoby fizycz-
ne bez miejsca zamieszkania, 
a także mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia nie będące 
mieszkaniami.

Zachęcamy do samospi-
su. Respondenci na własnych 
urządzeniach uzupełniają 
wymagane dane w interak-
tywnej aplikacji. Każda oso-
ba dokonująca samospisu 
jest uwierzytelniana w sys-
temie teleinformatycznym. 
Aby uzyskać dostęp do da-
nych, używa się unikalnego 
hasła. Aplikacja na bieżąco 
sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubryki. 
Respondenci, którzy nie będą 
mogli samodzielnie się spi-
sać, zostaną spisani jedną z 
dwóch innych metod:
•	 wywiadu telefonicznego 

wspieranego programem 
komputerowym (CATI) 

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego 

wydłużeniem do 30 września br. informujemy, że 
podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego 
jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie 
https://spis.gov.pl/.

Spisz się
Aktywność mieszkańców

Pamiętaj!

•	 tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 

99 99 lub poprzez aplikację dostępną na stronie www.rachmistrz.stat.gov.pl 

•	 jeśli zweryfikowaliśmy rachmistrza i jesteśmy pewni, że dzwoni do nas w celu prze-

prowadzenia spisu, to zgodnie z ustawą nie możemy odmówić podania danych 

•	 warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl 

•	 rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer 

konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w 

formularzu spisowym nie ma. Jeśli je usłyszysz – to może wskazywać na próbę wyłu-

dzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję. 

Apelujemy o ostrożność i pomoc osobom starszym w bezpiecznym zrealizowaniu 

obowiązku spisowego.

Szanowni Państwo

Jesteśmy w trakcie najważniejszego, obowiązkowego 

badania statystycznego. Narodowy Spis Powszechny 

Ludności i Mieszkań to czas, kiedy państwo, zadając 

wszystkim obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozo-

wać m.in. ilu nas jest i jak żyjemy. Obowiązkową metodą spisu jest spisanie 

się przez internet. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to gorąco zachęcam 

do skorzystania z aplikacji spisowej dostępnej na stronie www.spis.gov.

pl, ogólnopolskiego telefonu 22 279 99 99 lub stanowiska do samospi-

su utworzonego w Biurze Obsługi dzierżoniowskiego urzędu, w którym 

można skorzystać z pomocy pracowników UM. Od 17 maja rachmistrze 

spisowi dzwonią do tych z Państwa, którzy jeszcze się nie spisali. Dla wła-

snego bezpieczeństwa proszę zwrócić uwagę na numer telefonu, z którego 

dzwoni rachmistrz. W przypadku Dzierżoniowa jest to numer telefonu 22 

828 88 88. 

Burmistrz Dzierżoniowa

    Dariusz Kucharski

•	 wywiadu bezpośrednie-
go prowadzonego przez 
rachmistrza spisowego i 
rejestrowanego na elek-
tronicznym urządzeniu 
przenośnym (CAPI)

Wobec każdego re-
spondenta jest dobierana 
i stosowana jedna, odpo-
wiednia dla niego metoda. 
Bardzo ważne jest przy tym 
bezpieczeństwo danych. 
Aby zapobiec sytuacji, w 
której zobowiązany do spisu 
mieszkaniec Polski nie ma 
możliwości dokonania sa-
mospisu, ustawa zobowią-
zuje do udostępnienia od-
powiedniego pomieszczenia 
i sprzętu do realizacji samo-
spisu urzędy statystyczne i 
pozostałe jednostki statysty-
ki publicznej, urzędy woje-
wódzkie, urzędy obsługujące 
wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów miast oraz gmin-
ne jednostki organizacyjne. 
Listę tych miejsc znajdziemy 
na stronie GUS i stronie spisu.

Loteria promująca spis
Wraz ze spisem ruszyła lo-

teria. Jej organizatorem jest 
firma Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. 
Niedźwiedzia 2a. Adres stro-
ny internetowej: https://lote-
ria.spis.gov.pl.

Do udziału w loterii upraw-
nione są pełnoletnie oso-
by fizyczne, które spiszą się 
przez internet. Zaplanowano 
7 losowań (7 i 21 maja, 8 i 18 
czerwca, 2, 9 lipca, losowanie 
nagród głównych - 14 lipca), 
transmitowanych na żywo 
poprzez stronę internetową 
loterii oraz w mediach spo-
łecznościowych GUS, na 
kontach w serwisach Youtube 
oraz Facebook.

Nagrodami w loterii są kar-
ty podarunkowe o wartości 
500 zł i 1000 zł każda oraz 16 
samochodów miejskich mar-
ki Toyota Yaris. Liczba nagród 
we wszystkich losowaniach 
została podzielona równo na 
16 województw.
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- Dziękuję mieszkańcom 
za ogromne wsparcie, rad-
nym za dobrą współpracę, 
pracownikom urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych 
miasta za dobrą realizację 
wyznaczanych zadań. Ja-
kość współpracy i skupienie 
na celu, którym jest dalszy 
rozwój Dzierżoniowa, przy-
nosi widoczne i odczuwalne 
korzyści. Jest jeszcze dużo 
pracy, więc… do pracy - dzię-

kował po udzieleniu abso-
lutorium Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Raport zawiera najważ-
niejsze informacje o społecz-
nej i gospodarczej kondycji 
Dzierżoniowa i o działaniach 
całego dzierżoniowskie-
go samorządu. Znajdują się 
w nim najistotniejsze dane 
m.in. o finansach, wykona-
nych inwestycjach, ale też 
o podejściu do zarządzania 

miastem. W poszczególnych 
rozdziałach znajdziemy infor-
macje o tym, co widoczne dla 
nas wszystkich, ale też opisy 
mniej widocznych, jednak 
ważnych działań i ich efek-
tów. Raport konstruowany 
jest w sposób umożliwiają-
cy porównanie najnowszych 
danych z latami poprzednimi. 
W tym roku raport przygoto-
wano także formie dostępnej 
dla osób z niepełnospraw-
nościami. Dokument opubli-
kowany jest na stronie www.
dzierzoniow.pl, w zakładce 
„Miasto”. Są tutaj także rapor-
ty z poprzednich lat.

Dzierżoniowscy radni udzielili burmistrzowi abso-
lutorium, potwierdzające prawidłowe wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu. 30. sesja Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa VIII kadencji i debata na temat raportu 
odbyła się 31 maja w formie wideokonferencji. 

Raport o stanie Dzierżoniowa za 2020 rok

W porządku obrad zna-
lazły się także trzy projek-
ty dotyczące sporządzenia 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. Chodzi o te-
reny położone po stronie po-
łudniowej ul. Kilińskiego przy 
granicy z Pieszycami, przy 

ul. Batalionów Chłopskich 
pomiędzy linią kolejową i ul. 
Paderewskiego oraz terenu 
przy ul. Świdnickiej pomiędzy 
obwodnicą i Nowizną. 

W ostatniej części obrad 
radni przyjęli sprawozdania 
rzeczowe za 2020 rok Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy i Dziennego Domu 
Senior+. Przedstawiono także 
sprawozdanie z realizacji pro-
gramu Dzierżoniowska Karta 
Dużej Rodziny oraz z wyko-
rzystania gminnego zasobu 
nieruchomości. 

Dzierżoniowscy radni zde-
cydowali 26 kwietnia także o 
pozbawieniu tytułu Hono-
rowego Obywatela Dzierżo-
niowa śp. księdza kardynała 

Henryka Gulbinowicza. W 
wyniku dochodzenia ka-
nonicznego w 2020 Stolica 
Apostolska podjęła wobec 
niego decyzje dyscyplinarne, 
m.in. zakazała używania insy-
gniów biskupich oraz pozba-
wiła prawa do pochówku w 
katedrze. Podobne uchwały 
podjęło już większość samo-
rządów, które w przeszłości 
nadały takie tytuły śp. Henry-
kowi Gulbinowiczowi.

Dzierżoniowscy radni przyjęli trzyletni program 
wspierania rodzin. Określa on zadania, które 

na rzecz mieszkańców będą realizowane do 2023 
r. Zmieniły się także zasady, na podstawie których 
przyznawane są stypendia dla uzdolnionych artystycz-
nie młodych mieszkańców.

Kwietniowa sesja – sprawozdania i decyzje
Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Przygotowywane co roku raporty 

o stanie miasta to obraz tego, jak 

wygląda jego sytuacja w różnych 

dziedzinach życia

- Informacje o porzuco-
nych samochodach przeka-
zywane są właśnie najczę-
ściej w kontaktach strażników 
z mieszkańcami. Ze względu 
na fakt, że każdy taki pojazd 
blokuje miejsce parkingo-
we i źle wpływa na estetykę, 
zwracamy na to szczególną 
uwagę. Problemem w jesz-
cze szybszym pozbywaniu 
się wraków aut nie jest brak 

wiedzy o miejscach, w któ-
rych się one znajdują, ale wy-
nikająca z przepisów długa 
procedura pozwalająca na 
usunięciu auta zgodnie z lite-
rą prawa. Część takich pojaz-
dów znajduje się na terenach 
prywatnych i w takich przy-
padkach nie ma możliwości 
podejmowania działań przez 
strażników – mówi Mariusz 
Furgała, komendant Straży 

Miejskiej Dzierżoniowa.
Podmiotem fizycznie usu-

wającym niedopuszczone do 
ruchu auta jest wyłaniana w 
przetargu firma. Koszt usu-

nięcia jednego pojazdu to 93 
grosze. Ta symboliczna wręcz 
cena wynika z faktu, że firma 
zajmuje się także utylizacją 
pojazdów. 

Dwadzieścia w minionym i siedem w tym roku - 
to liczba aut, które porzucone przez właścicieli 

blokowały miejsca parkingowe i drogi. Ich usuwaniem 
zajmują się dzierżoniowscy strażnicy. 

Wraki znikają z parkingów i miejsc publicznych
Bezpieczeństwo

Porzucone przez właścicieli, niedopuszczone 
do ruchu pojazdy można zgłaszać do Straży 
Miejskiej Dzierżoniowa
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Powołana przez burmi-
strza rada jest organem o 
charakterze konsultacyjnym 
i opiniodawczo-doradczym. 
Pandemia nieco spowolniła 
jej działania i zweryfikowa-
ła plany, ale członkinie Rady 
Kobiet regularnie spotykają 
się online i nie zaprzestają 
działań. Jednym z nich było 
wsparcie kampanii przeciw-
ko przemocy wobec kobiet, 
by zwrócić uwagę na pro-
blem przemocy fizycznej, 
psychicznej i ekonomicznej 
dotyczącej kobiet i dziew-
cząt. W 2020 r. w powiecie 
dzierżoniowskim założo-
no 113 niebieskich kart. 95 
z nich dotyczyło przemocy 
wobec kobiet.  Pomoc i in-

formacje, zarówno dla ofiar 
przemocy, jak i jej świadków, 
udzielane są pod lokalnym 
numerem telefonu zaufa-
nia: 883 993 525 (czynny jest 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 17.00-20.00).

W naszym mieście na 
ok. 180 ulic jest tylko jedna 
„żeńska” - Zofii Nałkowskiej, 
a przecież wiele wybitnych 
kobiet swoimi osiągnięciami 
zasłużyło na upamiętnienie 
ich imienia. Dlatego Dzierżo-
niowska Rada Kobiet  zgłosi-
ła inicjatywę nazwania nowo 
powstałych ulic, także rond 
czy skwerów nazwiskami ko-
biet.  

Przyłączyła się także do 
ogólnopolskiej akcji „Różowa 

skrzyneczka”, której celem 
jest walka z wykluczeniem 
menstruacyjnym oraz zapew-
nienie szerokiego dostępu do 
bezpłatnych środków higieny 
w przestrzeni publicznej. Do 
czterech dzierżoniowskich 
szkół podstawowych i Ze-
społu Szkół nr 3  trafiły skrzy-
neczki wypełnione środkami 
higienicznymi.

Nieobce są członkiniom 
rady także działania proeko-
logiczne. W ramach akcji 
„Nasza Planeta - Nasz Dom” 
na targowisku miejskim DRK 
rozdawała torebki wielorazo-
wego użytku, którymi można 
zastąpić jednorazowe foliów-
ki podczas zakupów owoców 
i warzyw. 

Akcja „Różowa skrzyneczka”,  kampania przeciwko 
przemocy wobec kobiet czy inicjatywa nazwania 

nowo powstałych ulic  imionami i nazwiskami kobiet 
to tylko niektóre z ostatnich działań Dzierżoniowskiej 
Rady Kobiet.

Doradzają i działają
Aktywność mieszkańców

Działania Dzierżoniowskiej Rady Kobiet można na bieżąco 
śledzić na fanpage’u DzierżoniowskaRadaKobiet

Z uwagi na przygotowania 
do remontu parku im. Miłoś- 
ników Dzierżoniowa inaugu-
racja konkursu w tym roku 
będzie nietypowa. Zamiast 
skweru w parku kwietnymi 
kompozycjami zostaną ob-
sadzone bowiem kamienne 
gazony na terenie miasta. W 
akcji wezmą udział członko-
wie Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa.

Mieszkańcy, instytucje, 
firmy, placówki oświatowe, 
stowarzyszenia, itp., a tak-
że wspólnoty mieszkanio-
we mogą zaś pochwalić się 
swoimi osiągnięciami na polu 
ukwiecania i zazieleniania 
miasta w ramach konkursu. 
Tradycyjnie obowiązują czte-

ry kategorie: 
I - okna i balkony, 
II - ogródki przy domkach 

jednorodzinnych, 
III - ogródki przy blokach 

wielorodzinnych 
IV – ogródki i skwery przy 

placówkach oświatowych, 
pawilonach handlowych, 
usługowych i innych. 

Zgłoszenia przyjmowane 
są do 31 lipca. Wyniki pozna-
my do 15 października.

Jak się zgłosić?
Wystarczy wypełnić kartę 

zgłoszenia dostępną w ak-
tualnościach na stronie TMD 
(https://www.tmd.dzierzo-
niow.pl/assets/news/2021-
05-14/index.pdf) lub w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
i dołączyć do niej maksymal-
nie 5 zdjęć w formie papiero-
wej lub na płycie CD. Jeżeli 
nie ma możliwości wykona-
nia zdjęcia, należy zaznaczyć 
to na karcie zgłoszenia. 
Zgłoszenie można dostar-
czyć osobiście do Biura Ob-

sługi Klienta Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie, drogą pocz-
tową na adres: Urząd Miasta, 
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów 
z dopiskiem „Konkurs piękno 
kwiatów i zieleni wokół nas” 
lub mailowo na adres: kon-
kurskwiatowy@wp.pl.

Mimo pandemii nie rezygnujemy z upiększania 
otoczenia. Po raz 26. burmistrz, Towarzystwo 

Miłośników Dzierżoniowa i Rodzinna Firma Kwiaciarska 
Maria zapraszają do udziału w konkursie „Piękno kwi-
atów i zieleni wokół nas”.

Piękne kwiaty i zieleń po raz 26.
Estetyka 

Twój balkon lub okno kipi zielenią? 
Posadziłeś w ogrodzie zjawiskowe 
kwiaty? Pochwal się nimi!
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Partnerstwo zostało 
utworzone w ramach pro-
gramu Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej URBACT 
III, którego ideą jest wspie-
ranie współpracy i wymiany 
know-how między miastami. 
URBACT podkreśla kluczową 
rolę, jaką miasta odgrywają w 
obliczu coraz bardziej złożo-
nych przemian społecznych, 
pomaga miastom wypraco-
wać praktyczne, innowacyjne 
i zrównoważone metody, łą-
czące wymiary ekonomicz-
ne, społeczne i środowisko-
we. Umożliwia im dzielenie 
się dobrymi praktykami i zdo-
bytymi doświadczeniami ze 

wszystkimi profesjonalistami 
zaangażowanymi w politykę 
miejską w Europie.

W projekcie, który po-
trwa do końca przyszłego 
roku, uczestniczą także Bra-
ga (Portugalia), Bratysława 
(Słowacja), Glasgow (Wielka 
Brytania), Gävle (Szwecja), 
Heraklion (Grecja), Jihlava 
(Czechy), Kłajpeda (Litwa), La 
Rochelle (Francja), Manresa 
(Hiszpania), Mouscron (Bel-
gia), Ozalj (Chorwacja), Reg-
gio Emilia (Włochy), Schie-
dam (Holandia), Solingen 
(Niemcy), Tallinn (Estonia), 
Veliki Preslav (Bułgaria), Vesz-
prém (Węgry) i Trim (Irlandia).

W każdym mieście part-
nerskim zostaną powołane 
lokalne grupy Urbact skupia-
jące przedstawicieli różnych 
środowisk miejskich. Rolą 
grupy będzie analiza 17 ce-
lów zrównoważonego roz-
woju w kontekście miasta i 
jego przyszłości. Grupy będą 

dzieliły się doświadczeniami i 
przykładami dobrych praktyk 
miast uczestniczących w sieci 
Urbact. Przygotują plan dzia-
łań na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju 
na poziomie miasta z wyko-
rzystaniem metod partycypa-
cyjnych i współtwórczych.

Dzierżoniów dołączył do nowo uruchomionej sieci 
19 miast europejskich, której celem jest realizacja 

Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokal-
nym. Cele te zostały określone przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych i polegają na eliminowaniu 
ubóstwa oraz zapewnieniu ludziom godności i dobrej 
jakości życia, przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska naturalnego.

POI ma na celu pomaganie 
potencjalnym inwestorom w 
szybkim przejściu od etapu 
wyboru terenu inwestycyjne-
go, poprzez asystowanie przy 
wszystkich niezbędnych pro-
cedurach administracyjnych i 
prawnych, aż do opieki poin-
westycyjnej.

W punkcie pomoc znajdą 
również lokalni przedsiębior-

cy, którzy będą potrzebowali 
konsultacji w kwestiach roz-
woju przedsiębiorstwa, za-
chęt inwestycyjnych, oferty 
wsparcia instytucji otoczenia 
biznesu. 

Informacji w POI udziela 
Ewa Straszak tel. 74 645 08 79, 
e-mail: estraszak@um.dzie-
rzoniow.pl, investin.dzierzo-
niow.pl 

Zamierzasz zainwestować w Dzierżoniowie? 
Skorzystaj z Punktu Obsługi Inwestora. Działa  

w ramach Wydziału Rozwoju Miasta i oferuje pomoc  
w procedurze realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Punkt Obsługi Inwestora (POI)
Aktywność mieszkańców

Globalne cele dla miast
Bezpieczeństwo

W czym pomoże POI?

•	 Wybranie optymalnego terenu inwestycyjnego pod planowaną 

działalność.

•	 Asystowanie inwestorowi w niezbędnych procedurach admini-

stracyjnych i prawnych w trakcie realizacji projektu.

•	 Organizacja spotkań i wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie 

gminy i udzielanie informacji nt. instytucji wspierających biznes.

•	 Wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie 

i/lub informowanie o wydarzeniach (targi, misje, konferencje).

•	 Informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez 

Dzierżoniów oraz WSSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

•	 Opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm już działających 

na terenie gminy).

Miejscowy Urząd Stanu 
Cywilnego występuje sam 

z inicjatywą nadania medali 
tylko dla mieszkańców Dzier-

żoniowa, którzy zawarli mał-
żeństwo w naszym mieście. 
Dlatego pary jubilatów, które 
pobrały sie poza nim, a wyra-
żą zgodę na przyznanie przez 
Prezydenta RP medali za dłu-
goletnie pożycie, powinny 

zgłosić ten fakt telefonicznie 
do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dzierżoniowie pod nr   tel. 
74/645-08-44, 645-08-45, 
645-08-46, 645-08-47.

Uwaga 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.

Medal na Złote Gody? Zgłoś to!
Aktywność mieszkańców



12

www.dzierzoniow.pl     

Na zwolnienia mogą liczyć 
przedsiębiorcy, którzy reali-
zują na terenie miasta nową 
inwestycję rozumianą jako:
•	 założenie nowego przed-

siębiorstwa,
•	 rozbudowę istniejącego 

przedsiębiorstwa,
•	 dywersyfikację produkcji 

przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie produktów 
(usług) uprzednio niepro-
dukowanych w przedsię-
biorstwie,

•	 zasadniczą zmianę proce-
su produkcyjnego.

Zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości podlegają 
położne na terenie miasta 
budynki lub ich części, bu-
dowle lub ich części, a także 
zajęte pod nie grunty, bezpo-

średnio związane z realizacją 
nowej inwestycji i prowadze-
niem przedsiębiorstwa.

Kontynuacja polityki mia-
sta w zakresie tworzenia 
przyjaznego klimatu dla biz-
nesu poprzez zwolnienia z 
podatku od nieruchomości 
przyczyni się do dalszego 
rozwoju gospodarczego. 

Rozwiązania zapro-
ponowane w uchwale nr 
XXV/239/20 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z 28 grudnia 
2020 r. w sprawie udzielenia 
przedsiębiorstwom pomocy 
publicznej stanowiącej regio-
nalną pomoc inwestycyjną w 
formie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości mają na 
celu uproszczenie i uspraw-
nienie procedury.

Inwestujący przedsiębiorcy mogą ubiegać się o okre-
sowe zwolnienie z podatku od nieruchomości  

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Pomoc 
ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego 
Dzierżoniowa.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Aktywność mieszkańców

1. Na jaki okres przysługuje zwolnienie?

Regionalna Pomoc Inwestycyjna przysługuje od roku następują-

cego po roku, w którym zakończono realizację nowej inwestycji. 

Zwolnienie przysługuje na okres 5 lat lub do wykorzystania mak-

symalnej intensywności pomocy.

2. Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Na etapie planowania inwestycji należy przedłożyć na urzędowym 

formularzu zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej.

Wsparcie udzielane jest na nierozpoczęty projekt inwestycyjny, co 

oznacza, że żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń 

nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zgłoszenia zamiaru ko-

rzystania z pomocy publicznej. Podjęcie przez przedsiębiorstwo 

prawnie wiążącego zobowiązania, np. podpisanie umowy czy za-

mówienia, oznacza rozpoczęcie projektu.

3. Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa korzystającego z regio-

nalnej pomocy inwestycyjnej?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania nowej inwesty-

cji przez okres co najmniej 5 lub 3 lat, w zależności od wielkości 

przedsiębiorcy, liczonych od daty zakończenia inwestycji.

Dzierżoniów zdobył 1 mln 636 tys. zł z Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. Czemu posłużą te 

pieniądze?

Łatwiejszy dostęp do mieszkań DTBS-u
Inwestycje

- Te środki powiększą ka-
pitał Dzierżoniowskiego To-
warzystwa Budownictwa 
Społecznego. Pozwoli to na 
obniżenie kwoty, którą trzeba 
wnieść przy przystąpieniu do 
DTBS-u. W tej chwili jest to 
około 30% wartości mieszka-
nia. Dzięki zdobytym pienią-
dzom możliwe będzie obni-
żenie jej do poziomu 15-20%. 

To bardzo ważne, ponieważ 
możliwie jak najniższa kwo-
ta tak zwanej kaucji zwięk-
szy dostępność do mieszkań 
DTBS-u – mówi Dariusz Ku-
charski, burmistrz Dzierżo-
niowa. 

Przy ul. Sowiogórskiej po-
wstaje małe osiedle domów 
budownictwa społecznego. 
Obok dwóch istniejących 

budowany jest trzeci, a już 
w drugiej połowie roku roz-
pocznie się budowa czwarte-
go domu wielorodzinnego z 
windą i parkingami podziem-

nymi. 
W tym roku powstanie tak-

że chodnik łączący ul. Sowio-
górską z pobliskim marketem 
i stacją benzynową.

Kaucja konieczna do przystąpienia 
do DTBS-u zmniejszy się dzięki 

funduszom z KZN

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami - asystent osobisty

Dla pięciorga dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i siedmiu osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności pomoc w postaci opieki wytchnieniowej oferuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Z pomocy asystenta 
osobistego może zaś skorzystać dziesięć osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc oferowana jest w ramach programów „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” i „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” - 2021, ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a finansowanych ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem mogą się zgłaszać do dzierżoniowskiego OPS-u przy ul. Szkolnej 24, tel. 74 
831 02 01 lub na adres e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl
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W 2017 r. podczas remon-
tu dworca z 1855 r. znalezio-
no dwa zabytkowe, kolejowe 
sejfy. Jeden z nich zamknięty, 
co rozpalało przez jakiś czas 
wyobraźnię mieszkańców co 
do jego zawartości. Miesz-
kańcy mieli nadzieję na jakieś 
„skarby” z przeszłości. I choć 
ostatecznie okazał się pusty, 
marzenia o skarbach skrywa-
jących tajemnice z dawnych 
lat pozostały. Postanowiliśmy 
więc przywrócić obiektowi 
dworca (dziś Sowiogórskiego 
Centrum Komunikacyjnego) 
symboliczny sejf, tym razem 
z zawartością, by marzenia o 
skarbach rozpalały także wy-
obraźnię przyszłych pokoleń. 
Poprosiliśmy naszych miesz-

kańców o to, by złożyli w nim 
to, co chcą zachować czy 
przekazać następcom. Swo-
je dzieła, symbole, rodzinne 
pamiątki, wizje przyszłości… 
Cząstkę siebie samych.

- Jak zwykle mieszkańcy 
nas nie zawiedli i przynieśli 
naprawdę ciekawe rzeczy, 
które za 100 lat mogą ucie-
szyć naszych prawnuków. Są 
to zarówno podarki od osób 
prywatnych, jak i od stowa-
rzyszeń czy instytucji z Dzier-
żoniowa. Jest ich naprawdę 
sporo. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy wnie-
śli swój wkład w powstanie 
tej niezwyklej kapsuły czasu 
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa, który wraz z prze-

wodniczącym Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa Andrzejem 
Darakiewiczem dokonał uro-
czystego zamknięcia zabyt-
kowego sejfu. Klucze zdepo-
nowano w specjalnej kasetce, 
która zaspawana  będzie 
przechowywana przez cały 
wiek w gabinecie włodarzy 
miasta.

Tak symbolicznie Dzier-
żoniów uczcił święto swego 

patrona - św. Jerzego. Wyda-
rzeniu towarzyszyło otwarcie 
wystawy fotograficznej Su-
deckiego Towarzystwa Fo-
tograficznego ze zdjęciami 
zachęcającymi do spacerów 
po mieście i mieszkańców, i 
odwiedzających Sowiogór-
skie Centrum Komunikacyjne, 
na którego ścianach prace są 
prezentowane.

Zdjęcia, koszulki, dokumenty, listy, książki, bilety 
autobusowe, albumy, płyty, kalendarze, radyjko, 

a nawet rękawice bokserskie czy zeszyt z j. polskiego 
i wiele innych ciekawostek dokumentujących nasze 
życie w Dzierżoniowie zamknęliśmy 23 kwietnia  
w kapsule czasu aż do roku 2121. 

Kapsuła czasu zamknięta - dziękujemy darczyńcom
Aktywność mieszkańców

W kapsule znalazło się 
wszystko, co mieszkańcy 

Dzierżoniowa chcieli 
przekazać potomnym

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej uruchomił telefon za-
ufania 6 lipca w ramach pro-
gramu „Aktywne wsparcie”. 
Korzystając z niego uzyskasz 
informacje o dostępnych 
formach pomocy dla osób i 
rodzin dotkniętych proble-
mem przemocy domowej i 

leczenia uzależnień oraz do-
stęp do bazy adresów i go-
dzin urzędowania instytucji 
o organizacji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy 
domowej, leczeniem uzależ-
nień, prowadzących grupy 
wsparcia, udzielających po-
mocy psychologicznej, praw-

nej i socjalnej.
Telefon działa od ponie-

działku do piątku w godzi-
nach od 17.00 do 20.00. W 

pozostałych godzinach moż-
na zarejestrować zgłoszenie 
zgodnie z instrukcją i oczeki-
wać telefonu zwrotnego.

W twojej rodzinie występuje problem przemocy 
domowej lub uzależnień? Szukasz pomocy dla 

kogoś będącego ofiarą przemocy domowej? Skorzys-
taj z bezpłatnego, lokalnego telefonu zaufania 883-
993-525. Dowiesz się, na jakie wsparcie możesz liczyć 
w Dzierżoniowie. 

Lokalny telefon zaufania
Bezpieczeństwo

Opieka wytchnieniowa. Potrzebujesz? Skorzystaj!

Opiekujesz się osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera lub inne zespoły otępienne? Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Dzierżoniowie zaprasza do grupy dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. 

W ramach wsparcia dziennego ŚDS oferuje zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, 
wsparcie psychologa, wsparcie rodziny i opiekunów w procesie opieki nad osobą zależną oraz ciepły posiłek w ramach 
zajęć kulinarnych. 
Ośrodek pomaga zarówno osobom chorym, którzy znajdują w nim opiekę specjalistów i miłą atmosferę, jak i ich rodzinom, 
które, mimo trudów opieki, nie muszą rezygnować z pracy zawodowej. 
 
Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 pod numerem tel. 74 830-39-97, kom. 507-343-448, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88, www.sdsdzierzoniow.pl
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Program jest skierowany 

do mam dzieci młodszych i 

starszych oraz kobiet, które za 

chwilę zostaną mamami. Tu 

będzie można nawiązać znajo-

mości i przyjaźnie, a czas upły-

nie na zajęciach dla ducha i cia-

ła. W tym czasie dzieci zostaną 

pod czujnym okiem opiekunek 

dając wytchnienie mamom. 

Zajęcia będą się odbywały 

dwa razy w tygodniu w zależ-

ności od zapotrzebowania. 

Na spotkaniach mam zaprasza-

ni eksperci będą poruszali kwe-

stie zdrowia i urody, wychowa-

nia, żywienia dzieci, organizacji 

czasu i realizacji swoich ma-

rzeń, także tych zawodowe.

Spotkania będą nieodpłat-

ne. Zainteresowane panie 

mogą się zgłaszać do siedziby 

TPD przy ul. Nowowiejskiej 73, 

tel. 664 971 267.

Zadanie będzie realizowa-

ne w ramach konkursu na re-

alizację zadania publicznego 

z zakresu pomocy społecz-

nej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób pn.: 

„Prowadzenie miejsc w ramach 

placówki opiekuńczo-wycho-

wawczej wsparcia dziennego”. 

W obiekcie przeprowadzo-

no remont. Na ten cel miasto 

pozyskało w minionym roku 

130 tys. zł z Ministerstwa Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej. Pieniądze zewnętrzne uda-

ło się również pozyskać na jego 

funkcjonowanie - w tym roku 

jest to kwota 32 tys. zł. 

- W Klubie Senior+ organi-

zowane będą spotkania i zaję-

cia edukacyjne, rehabilitacyjne, 

kółka zainteresowań, spotkania 

z psychologiem, elementy te-

rapii zajęciowej, a także spotka-

nia wyjazdowe i uczestnictwo 

w wydarzeniach kulturalnych. 

Inną formą wsparcia będzie np. 

pomoc w załatwianiu spraw 

administracyjnych, o co często 

zwracają się seniorzy. Oczywi-

ście będziemy dostosowywać 

ofertę zajęć bazując na po-

trzebach uczestników - mówi 

Dorota Pieszczuch, zastępca 

burmistrza Dzierżoniowa.

Zainteresowanych senio-

rów zapraszamy do korzystania 

z tej oferty. Zapisy prowadzi 

dzierżoniowski OPS, w którym 

w Biurze Obsługi Klienta moż-

na pobierać i składać wnioski.

Od lipca rusza nabór do Klubu Mamuśki prowadzo-
nego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. To 

miejsce, w którym mamy będą mogły spotykać się, 
wymieniać poradami, informacjami, a także wspierać 
w macierzyństwie i kobiecości. 

Jego funkcją będzie przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu, rozpowszechnianie aktywności 

kulturalnej i fizycznej wśród seniorów oraz integracja 
międzypokoleniowa. Dzierżoniowski Klub Senior+ 
będzie się mieścił na parterze budynku przy ul. Kra-
sickiego 25.

Klub Mamuśki zaprasza

Rusza dzierżoniowski Klub Senior+

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Czym różni się Klub Senior+ od Centrum Seniora?

W Centrum Seniora (ul. Świdnicka 35) funkcjonuje Dzienny Dom 

Senior +, miejsce dla osób skierowanych przez ośrodek pomocy 

społecznej, w trudnej sytuacji, samotnych i potrzebujących specjali-

stycznego wsparcia w codzienny życiu. Prowadzi zajęcia dla senio-

rów w godzinach rannych i południowych (do godziny 16.00). 

Klub Senior + (ul. Krasickiego 25) - jest alternatywą dla Centrum Se-

niora i rozszerzeniem oferty kierowanej do starszych mieszkańców. 

Zajęcia prowadzone w nim będą popołudniami (od godziny 14.00).

Ze względu na koniecz-
ność brania przez rodziców 
dodatkowych wolnych dni w 
okresie pandemii, przerwa w 
funkcjonowaniu przedszkoli 
będzie w tym roku o połowę 
krótsza. 

Co więcej, w czasie za-
mknięcia jednego przedszko-
la, pozostałe placówki będą 

pracować. Ma to ułatwić 
rodzicom zorganizowanie 
opieki w czasie wakacji. Dwa 
tygodnie, przez które rotacyj-
nie zamknięte będą placówki, 
posłużą do przeprowadzenia 
prac remontowych, których 
nie da się zrealizować w cza-
sie codziennego funkcjono-
wania.  

W czasie zamknięcia jed-
nego z przedszkoli rodzie, 
którzy tego potrzebują, mogą 

korzystać z opieki w innej 
dzierżoniowskiej placówce 
publicznej. 

W „normalnych” czasach w wakacyjnej przerwie 
dyżur pełniło tylko jedno z dzierżoniowskich 

przedszkoli publicznych.

Dzierżoniowskie przedszkola rotacyjnie na wakacje
Bezpieczeństwo

Terminy dwutygodniowych przerw w dzierżoniowskich przed-
szkolach publicznych:

•	 Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Batalionów Chłopskich 20 - 

przerwa od 9 do 20 sierpnia 

•	 Przedszkole Publiczne nr 3, os. Błękitne 26 - przerwa od 26 

lipca do 6 sierpnia

•	 Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Miernicza 2, filia - ul. Złota 8 - 

przerwa od 1 do 16 lipca

•	 Przedszkole Publiczne nr 7, os. Tęczowe 3 - przerwa od 19 

do 31 lipca
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Po koronawirusowych zawirowaniach życie społeczne wraca do normy, wracają też w miarę możliwości wyda-
rzenia i imprezy wakacyjne. Co robić w lipcu i sierpniu? Lato w mieście też może być ciekawe, nawet przy 

zachowaniu pewnych wymogów sanitarnych. 

Lato w mieście 2021
Aktywność mieszkańców

„Coolturalne Piątki” - Rynek
W każdy piątek lipca i sierpnia (do 20 sierpnia) w godz. 16.00-18.00 za-

praszamy na dzierżoniowski rynek. 

25 czerwca - koncert piosenek z bajek Walta Disney’a w wykonaniu 

teatru muzycznego Wit-Wit z Gliwic. 

2 lipca - „Fantastyczny rynek z książką”- kiermasz książek, głośne czyta-

nie, warsztaty fotograficzne.

9 lipca - Dzierżoniów na sportowo.

16 lipca - „Historia dzierżoniowskich schronów” - zwiedzanie wystawy 

dotyczącej II wojny światowej.

23 lipca - wspólne śpiewanie mieszkańców.

30 lipca - „Cool Piątek z ŚDS – gimnastyka mózgu i ciała na wesoło”.

6 sierpnia - gry i zabawy międzypokoleniowe.

13 sierpnia - Dzierżoniów na sportowo.

20 sierpnia - widowisko rozrywkowo-cyrkowe dla całych rodzin - trzy 

godziny interaktywnej zabawy z rodzinnymi konkursami oraz atrakcjami, 

takimi jak olbrzymi kolorowy domek klaunów, bańki mydlane, deszcz 

confetti czy pirotechniczne kolorowe dymy estradowe.

DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Świdnicka 23, tel. 74 646 46 60

6 lipca, godz. 11.00-13.00 - warsztaty ceramiczne - miejsce spotkania: 

parking DOK-u oraz sąsiadujący z nim park. Tam przygotowane zostaną 

stanowiska pracy, glina, narzędzia oraz szkliwa do malowania powstałych 

dzieł. Tematyka prac dowolna.

15 lipca, godz. 11.00 - mobilne planetarium. Sala koncertowa DOK-u.

Cudowna podróż w świat astronomii. Pokaz trwa 45 minut i składa się z 

trzech części. Pierwsza to prezentacja elementów astronomicznych, dru-

ga - projekcja filmu dostosowana do grupy wiekowej, a trzecia - prezen-

tacja budowy i funkcjonowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

25 lipca, godz. 15.00-18.00 - rodzinny festyn wakacyjny. Parking DOK-u. 

W programie: zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, koncert z piosenkami dla 

dzieci, brokatowe tatuaże, występ żywej maskotki, bańki mydlane XXL, 

warsztaty modelowania balonów, zabawy sportowe i taneczne, karaoke, 

popcorn i wata cukrowa. 

9-12 sierpnia, godz. 10.00 - warsztaty filmowe dla młodzieży w wieku 

od 12 do 16 lat. Sala wykładowa DOK-u / plener. 

Zapoznanie z technikami i tajnikami tworzenia filmów. Zdobycie prak-

tycznych umiejętności przydatnych na każdym etapie jego realizacji - od 

scenariusza, poprzez reżyserię, pracę z aktorem i zdjęcia, aż do montażu. 

Dzień 1 - SCENARIUSZ FILMOWY - 4 h - specyfika, podstawowe ele-

menty - struktura, bohater, cel, konflikt, dialog, omówienie pomysłów 

uczestników - wspólny wybór projektów do realizacji, podział na grupy 

twórcze, przygotowanie do zdjęć - miniatura produkcyjna.

Dzień 2 - REŻYSERIA FILMOWA - 4 h - praca w ekipie, film jako dzieło 

wspólne, zrealizowane przez grupę ludzi, różne sposoby i techniki pracy 

z aktorem i amatorem; kreacja a obserwacja świata, próby do realizacji 

własnych scenariuszy.

Dzień 3 - PLAN ZDJĘCIOWY - 5 h - plan zdjęciowy - realizacja własnych 

scenariuszy c.d., konsultacje na temat zrealizowanego materiału.

Dzień 4 - MONTAŻ - 5 h - zapoznanie uczestników z programem monta-

żowym, omówienie podstawowych zasad montażu filmowego; montaż 

filmów uczestników. 

10 sierpnia, godz.11.00-14.00 - plener malarski - w okolicy DOK-u staną 

sztalugi, na których uczestnicy z pomocą farb oraz pędzli namalują wy-

obrażenia naszej okolicy z natury lub z wyobraźni. 

18 sierpnia, godz. 11.00 - „Afryka dzika wciąż nieodkryta” - spotkanie z 

podróżnikiem Bolesławem Grabowskim. Prezentacja etnicznych strojów 

afrykańskich i rekwizytów, pokaz slajdów i otwarcie wystawy „Twarze 

Afryki”. Seanse filmowe o Afryce i filmy produkcji Nollywood dla dzieci i 

młodzieży. Sala wykładowa / Galeria „Na piętrze” / Kino „Zbyszek”. 

 

* organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do programu

MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W DZIERŻONIOWIE

Na zajęcia w postaci gier i potyczek sportowo-umysłowych oraz zajęć 

plastycznych obowiązują zapisy.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek 2, tel. 74 64 64 645 

15 lipca, godz. 12.00-13.00 - Wariacje z farbami

22 lipca, godz. 12.00-13.00 - Potyczki sportowo-umysłowe 

29 lipca, godz. 12.00-13.00 - Kreacje-wariacje (moda z gazety)

5 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - Kreatywne zabawy z włóczką

12 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - Wielkie poszukiwanie bajkowych boha-

terów

19 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - Papierowy zawrót głowy

26 sierpnia, godz. 12.00-13.00 - Pompony i pomponiki

Dział Dziecięcy Filii, ul. Sikorskiego 2, tel. 74 64 56 163 

13 lipca, godz. 11.00-12.00 - Mam pomysł

20 lipca, godz. 11.00-12.00 - Krzyżówki i rebusy

17 sierpnia, godz. 11.00-12.00 - Zagadkowy zawrót głowy

24 sierpnia, godz. 11.00-12.00 - Mały artysta

MUZEUM MIEJSKIE, 
ul. Świdnicka 30, tel. 74 646 46 61

30 czerwca - 22 sierpnia - wystawa czasowa „Pierwszy Mecz” - historia 

reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wstęp na wystawę jest płatny (bilet 

normalny: 5 zł, bilet ulgowy: 3 zł).

lipiec i sierpień - plenerowa czytelnia - muzealna czytelnia pod chmurką 

w przyległym parku-lapidarium, udostępnione zostaną regionalne wy-

dawnictwa z muzealnych zasobów.

Od 27 maja - wystawa plenerowa w rynku przy ratuszu „30 lat samo-

rządności Dzierżoniowa”. Ekspozycja składa się z 20 plansz z sylwetkami 

burmistrzów, archiwalnymi zdjęciami, dokumentami oraz opisami dzia-

łalności wybieranych w wyborach samorządowych przez mieszkańców 

naszego miasta reprezentantów lokalnych władz. Wstęp bezpłatny.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Strumykowa 1, tel. 74645 05 41 wew. 384

Dla dzieci w wieku 7-12 lat OSiR przygotował półkolonie letnie. Do wy-

boru są dwa terminy w godzinach 7.30-15.00. Pierwszy termin to 26-30 

lipca, drugi – 2-6 sierpnia. Koszt: 500 zł dla dzieci z Dzierżoniowa i 600 

zł dla dzieci spoza Dzierżoniowa.

W programie m.in. wycieczka do parku trampolin, wyjazd do zamku/

twierdzy połączony z ogniskiem, kino, basen, gry i zabawy. 

Cena zawiera wyżywienie (śniadanie + obiad), przejazdy, bilety wstępu 

oraz opiekę wychowawcy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do 5 lipca pod nr tel. 74 645 05 41 

wew. 384 lub adresem e-mail: imprezy@hotelosir.pl
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Co trzeba zrobić, by zagłosować? 

1.Zarejestrować się na stronie Nivea: https://podworko.
nivea.pl/uzytkownik/logowanie
2.Codziennie oddać głos na SP 1: https://podworko.nivea.
pl/2021/lokalizacja/131-dzierzoniow
Jeśli masz konto na NIVEA.pl lub w Klubie MOJA NIVEA, 
zaloguj się na te dane.

Głosowanie ruszyło 24 maja i potrwa do 15 lipca. 

ALEJA BAJKOWYCH GWIAZD
poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-9.30 - gimnastyka da każdego

wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00 - zabawy i animacje

środy w godz. 19.00-21.00 - siatkówka plażowa

niedziele w godz. 8.30-9.30 - joga na trawie, w godz. 20.00-21.00 - 

zajęcia medytacyjne

Wydarzenia:

26 czerwca, godz. 16.00-18.00 - pokaz iluzji

4 lipca, godz. 15.00-19.00 - Festiwal Kolorów

10 lipca, godz. 16.00-18.00 - spektakl Teatru Lalek Pinokio „Dzielny 

Tomek kompan Reksia”, malowanie twarzy

17 lipca, godz. 15.00-17.00 - gry i zabawy piknikowe

19 lipca, godz. 11.00-14.00 - zabawa z seniorami

24 lipca, godz. 16.00-18.00 - zumba dla dzieci

7 sierpnia, godz. 16.00-18.00 - spektakl Teatru Lalek Pinokio „Kruszyn-

ka”, malowanie twarzy

15 sierpnia - Finał Grand Prix Siatkówki Plażowej

Cykl turniejów w siatkówce plażowej dla 2-osobowych drużyn męskich, 

3-osobowych drużyn żeńskich lub mieszanych (2 kobiety + 1 mężczy-

zna). Zaplanowano trzy turnieje eliminacyjne: 4 i 18 lipca oraz 1 sierpnia 

(basen odkryty OSiR). Finał w ABG. Zapisy w dniu turnieju do godz. 10.00

14 sierpnia, godz. 15.00-17.00 - warsztaty ceramiczne

21 sierpnia, godz. 16.00-18.00 - pokazy cyrkowe

23 sierpnia, godz. 11.00-14.00 - zabawa z seniorami

4 września, godz. 14.00 - Festyn Rodzinny „Łączymy pokolenia”, Festiwal 

Kolorów 

Zamki dmuchane, animacje dla dzieci, teatrzyk, odsłonięcie nowych 

gwiazd postaci bajkowych, gry i zabawy rodzinne w godz. 16.00-17.30.

29 sierpnia - Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Dzierżo-

niowa dla 2-osobowych drużyn męskich, 3-osobowych drużyn żeńskich 

lub mieszanych (2 kobiety + 1 mężczyzna). Zapisy od godz. 9.00, start 

turnieju o godz. 10.00

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoły organizują półkolonie letnie dla uczniów w dwóch turnusach:  

I turnus: 28 czerwca-2 lipca, II turnus: 5-9 lipca. Cena za turnus: 200 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5, tel. 74 832 34 36

Półkolonie dla uczniów klas I-IV w formie zajęć świetlicowych z elemen-

tami działań profilaktycznych. Wyżywienie: II śniadania i obiady (II danie). 

W programie m.in.: mobilne planetarium i warsztaty chemiczno-fizyczne, 

zajęcia z mininaukowcem - warsztaty druku 3d, dmuchany plac zabaw, 

warsztaty ceramiczne, plener malarski - mój autoportret, zajęcia sporto-

we oraz gry i zabawy.

Szkoła Podstawowa nr 1, tel. 74 645 23 44

Półkolonie dla 75 uczestników w godz. 8.00-15.00 z II śniadaniem. 

W planie m.in. zajęcia integracyjne, zabawy z piosenką, gry i zabawy 

sportowe, wyjazdy do Wojsławic, Złotego Stoku, Nowej Rudy, piknik przy 

pieczonej kiełbasce.

Szkoła Podstawowa nr 9, tel. 74 831 35 46

Półkolonie dla 60 uczniów klas I-IV. W cenie śniadanie i obiad. W progra-

mie m.in. wycieczka do Marianówka i zajęcia w DOK-u.

Szkoła Podstawowa nr 3, tel. 74 831 31 35

Półkolonie dla dzieci z klas I-III w godzinach 8.00-14.00. W cenie śniadanie 

i obiad z dwóch dań.Zabawy integracyjne, warsztaty druku 3d, olimpiada 

sportowa, spacer po Dzierżoniowie z przewodnikiem, zabawy plastyczne, 

warsztaty tworzenia lizaka na patyku, wycieczka nad Jezioro Bielawskie.

We współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 
58. pułku piechoty oraz Stowarzyszeniem Retro 

Liga Muzeum Miejskie Dzierżoniowa przygotowało 
wystawę czasową „Pierwszy mecz - historia reprezen-
tacji Polski w piłce nożnej”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich 
w Dzierżoniowie bierze udział w akcji Podwórko 

Nivea. Do wygrania jest 15 podwórek w lokalizacjach 
z największą liczbą głosów - po 5 w miastach o różnej 
liczbie mieszkańców. Głosujcie więc. Wasze głosy 
pomogą dzierżoniowskim uczniom.

Piłkarska reprezentacja 
Polski w muzeum

Pomóż uczniom wygrać
 podwórko marzeń

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców

Jesteś fanem piłki nożnej? 
Tej muzealnej wystawy nie możesz przegapić

Oprócz historycznych 
strojów piłkarskich oraz dzie-
jów polskiej reprezentacji, 
prezentowane będą  pamiąt-
ki związane z historią nasze-
go rodzimego klubu - Lechii 
Dzierżoniów. Wystawa ideal-
nie wpisuje się w czas rozgry-

wanych na początku czerwca 
(zaległych) Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej. Piłkarskie 
emocje, jeśli tylko warunki 
epidemiczne na to pozwo-
lą, będzie można ostudzić 
w muzealnych salach od 30 
czerwca do 22 sierpnia.


