
Kampania „Kupuj lokalnie 
w Dzierżoniowie”

strona 5

BIULETYN   INFORMACYJNY   URZĘDU   MIASTA
ISSN 1232-3225
MARZEC 2021

Projekt Diora: 
komiks i radio w 3D
strona 6

Jakie inwestycje czekają 
nas w 2021 r.?
strona 3

Zakochaj się w Dzierżoniowie 
– serce na kłódki dla zakochanych
strona 10

Nasze codzienne małe wybory mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki Dzierżoniowa. 
Możemy ją wspierać korzystając z oferty lokalnych handlowców i decydując się na korzystanie 

z lokalnych usług, a w przypadku przedsiębiorców - tworząc lokalną sieć współpracy. Promocja 
takich postaw to pomysł działającej przy burmistrzu Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców. 
Niech nasze pieniądze zostają na naszym, lokalnym rynku. 
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W pierwszych trzech mie-
siącach każdego roku w kasie 
urzędu przeprowadzanych 
jest od 12 do 14 tysięcy wpłat. 
Ta liczba powoli się zmniej-
sza, ponieważ coraz chętniej 
korzystamy z płatności elek-
tronicznych. Opłacający po-
datki bezpośrednio w kasie 
urzędu to najczęściej miesz-
kańcy w wieku średnim i oso-

by starsze, które nie potrafią 
korzystać z bankowości elek-
tronicznej. 

Miasto prowadzi kampanię 
informacyjną zachęcającą do 
pomocy starszym członkom 
rodziny w opłaceniu podat-
ku przelewem z telefonu lub 
komputera. To najszybsza i 
najwygodniejsza forma. W 
czasie trwającej pandemii to 

także najbezpieczniejsze roz-
wiązanie.

Jest to możliwe, nawet 
jeśli senior nie korzysta z 
bankowości elektronicznej. 
Przelew możemy wysłać z 

własnego konta. Ważne, by w 
opisie wskazać numer decyzji 
podatkowej oraz imię i na-
zwisko osoby, której dotyczy 
zobowiązanie.

W okresie opłacania lokalnych podatków w Biurze 
Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu uru-

chomione są dwa stanowiska kasowe. Coraz więcej 
mieszkańców korzysta jednak z płatności elektronicz-
nych. Wpływ na to ma także sytuacja związana  
z pandemią. 

Podatki przelewem - szybko i najbezpieczniej  
Bezpieczeństwo

Zamiast w kasie zrób opłaty 
przelewem

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
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Inwestycje zmieniają oblicze miasta

W tym roku rozpocznie się 
budowa nowego budynku 
komunalnego przy ul. Pru-
sa. Nowy budynek miesz-
kalny powstaje także przy 
ul. Sowiogórskiej. Najważ-
niejsze inwestycje drogowe 
dotyczą os. Kolorowego, ul. 
Wrocławskiej, Strzelniczej i 
Ogrodowej. Rewitalizowany 
będzie park im. Miłośników 
Dzierżoniowa. W Szkole Pod-

stawowej nr 1 powstanie sto-
łówka, a drugie piętro będzie 
zaadoptowane na aulę z za-
pleczem, świetlicę i salę wy-
kładową. 

Wiele z tych zadań zakła-
da pozyskanie przez miasto 
środków zewnętrznych. Wła-
śnie ta kwestia może w naj-
większej mierze wpływać na 
ewentualne zmiany w planie 
tegorocznych inwestycji.   

Inwestycje 2021
(podane poniżej kwoty mogą ulec zmianie w wyniku postę-

powań przetargowych)
•	 Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa - inwestycja 

rozłożona na dwa lata - 10 mln 80 tys. zł (w tym dofinanso-
wanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 mln 
500 tys. zł)

•	 Budowa budynku mieszkalnego w systemie TBS (inwesty-
cja przy ul. Sowiogórskiej ruszyła pod koniec 2020 r.) - 8 mln 
425 tys. zł

•	 Rewitalizacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki - 2 
mln 600 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie 2 mln 585 
tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fun-
dusz Przeciwdziałania COVID-19)

•	 Przebudowa dróg na os. Kolorowym II etap – inwestycja 
rozłożona na trzy lata - w 2021 r. na jej realizację zaplano-
wano 1 mln 300 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 750 tys. zł )

•	 Remont ul. Strzelniczej i Ogrodowej - 1 mln 800 tys. zł (w 
tym planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych: 849 tys. 201 zł)

•	 Remont ul. Wrocławskiej - 1 mln 105 tys. zł (w tym plano-
wane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 
527 tys 86 zł) 

•	 Rewitalizacja parku im. Miłośników Dzierżoniowa (park 
przy ul. Piłsudskiego i Daszyńskiego) – 815 tys. zł

•	 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej od ul. Sowiogórskiej 
do przejścia dla pieszych na wysokości Tesco – 205 tys. zł 
(w tym planowane dofinansowanie z programu Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei 102 tys. 500 zł) 

•	 Budowa ul. Przedmieście – 600 tys. zł 
•	 Remont drogi transportu rolnego na działkach 42 i 32 ob-

ręb dolny - 350 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie 
199 tys. 500 zł) 

•	 Rozbiórka mostu przy ul. Nowowiejskiej 61 – 140 tys. zł 
•	 Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami w Przedszkolu 

Publicznym nr 1 – 180 tys. zł (planowane dofinansowanie 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania róż-
nic międzyregionalnych”) 

•	 Modernizacje i remonty w budynkach wspólnot mieszka-
niowych - budynki, w których miasto ma swoje lokale – 620 

tys. zł (w tym inicjatywy wspólnot mieszkaniowych 27 tys. zł)
•	 Rozbudowa cmentarza i budowa sieci wodociągowej na 

cmentarzu – 75 tys. zł
•	 Nowoczesny e-urząd – inwestycja realizowana w latach 

2020-2022 – 1 mln 920 tys. 893 zł (w tym planowane dofi-
nansowanie do wydatków inwestycyjnych projektu realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 1 mln 745 tys. 860 zł) 

•	 Przebudowa SP nr 1 na potrzeby stołówki oraz adaptacja 
drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami 
zaplecza, świetlicą z pomieszczeniami towarzyszącymi i 
salą wykładową – 5 mln 200 tys. zł (w tym planowane do-
finansowanie 3 mln 774 tys. 645 zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) 

•	 Odwodnienie budynku Środowiskowego Domu Samopo-
mocy – 250 tys. zł 

•	 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sienkiewicza – zadanie 
rozpoczęte w 2020 r. – 380 tys. zł (w tym planowane dofi-
nansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego - 291 tys. 414 zł

•	 Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 1 – 
zadanie rozpoczęte w 2020 r. – 600 tys. zł (w tym dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 454 tys. 674 zł)

•	 Budowa boksów na odpady komunalne w staromiejskim 
centrum – 100 tys. zł 

•	 Program Małych Ulepszeń (dofinansowanie zmiany sposo-
bu ogrzewania) – 260 tys. zł 

•	 Remont i przebudowa kina „Zbyszek” – docieplenie i nowa 
elewacja – 200 tys. zł 

•	 Modernizacja wieży ratuszowej - sieć elektryczna, siec 
LAN, oświetlenie awaryjne i monitoring – 220 tys. zł (w tym 
dofinansowanie - 134 tys. 189 zł z Funduszu Mikroprojek-
tów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-
-Polska)

•	 Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków (prace konser-
watorskie) - 250 tys. zł (w tym planowane dofinansowanie 
134 tys. 941 zł z funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska)

•	 Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena - 250 tys. zł (w 
tym planowane dofinansowanie 134 tys. 923 zł z funduszu 
Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z 
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Repu-
blika Czeska-Polska)

Mieszkalnictwo, poprawa estetyki miasta oraz 
przebudowy dróg to główne obszary, na które 

Dzierżoniów zamierza w 2021 roku przeznaczyć 
najwięcej pieniędzy. 

Jakie inwestycje planuje Dzierżoniów?
Inwestycje
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Nowe budynki mieszkalne DTBS-u, nowe  
i wyremontowane siedziby prywatnych firm oraz 

nowe rozwiązania komunikacyjne mocno zmieniły 
wjazd do Dzierżoniowa od strony Świdnicy. A to 
jeszcze nie koniec prac w sąsiedztwie ul. Sowiogór-
skiej.

Ruszyły przygotowania do ogłoszenia przetargu na 
trzeci etap obwodnicy Dzierżoniowa. Inwestycja 

ma już zabezpieczone pieniądze w budżecie wojew-
ództwa. Wiadomo też, co z pierwszym i drugim 
etapem.

To zestawienie pokazuje dwie ważne rzeczy  
- ogrom środków, które dzięki Unii Europej-

skiej trafiły do Dzierżoniowa, oraz jakość wniosków 
przygotowywanych przez pracowników urzędu. 
Dzierżoniów znalazł się na 268 miejscu (na 2477 pol-
skich gmin). Od 2014 r. do końca 2020 r. do miasta 
trafiło łącznie 182 mln 525 tys. 634 zł.

Duże zmiany 
przy ul. Sowiogórskiej 

Nowe wieści o obwodnicy

Miliony, które 
Dzierżoniów zdobył 
dzięki UE

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Ul. Sowiogórska zmienia oblicze

Obok dwóch istnieją-
cych tu budynków Dzier-
żoniowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
powstaje już kolejny. Cztero-
piętrowy blok będzie miał 32 
mieszkania, podziemny garaż 
i windę. Zakończenie budowy 
planowane jest w listopadzie. 
Jest też spora szansa na roz-
poczęcie budowy kolejnego 
obiektu jeszcze w pierwszej 
połowie roku. 

Do zmiany funkcjonalno-
ści i estetyki tej części Dzier-
żoniowa przyczynia się też 
inwestycja Polskiej Spółki 
Gazownictwa. Mocno na ko-
rzyść zmienił się także teren, 
na którym do niedawna był 

market, a w którego miejscu 
znajduje się dziś dzierżo-
niowski Zbór Zielonoświątko-
wy „Betezda”. 

W najbliższej przyszłości 
rozwiązany zostanie najpil-
niejszy problem komunika-
cyjny. Wzdłuż ul. Świdnic-
kiej (od ul. Sowiogórskiej do 
przejścia dla pieszych przy 
markecie i stacji paliw) miasto 
wybuduje chodnik. Rozważa-
ny jest także montaż sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Świdnickiej, Złotej 
i Sowiogórskiej lub instalacja 
aktywnych przejść dla pie-
szych w sąsiedztwie skrzyżo-
wania. 

Informacje o zakresie prac 
i terminach przekazała dzier-
żoniowskiemu samorządowi 
Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei (DSDiK). To efekt apelu, 
który na prośbę burmistrza 
do samorządu województwa 
wystosowali dzierżoniowscy 
radni. 

Odcinek obwodnicy od 
strefy ekonomicznej do dro-
gi Dzierżoniów-Pieszyce ma 
być dostępny dla kierowców 
na przełomie lipca i sierpnia. 
Do tego czasu na zlecenie 
DSDiK usunięta zostanie ko-
lizja z linią energetyczną wy-
sokiego napięcia. Harmono-

gram prac dostosowano do 
terminu, w którym możliwe 
będzie czasowe jej wyłącze-
nie, planowane na kwiecień. 

W ramach umowy na wy-
konanie drugiego etapu (od 
drogi Dzierżoniów-Pieszyce 
do drogi Dzierżoniów-Bie-
lawa) prowadzone są prace 
projektowe związane z opty-
malizacją projektu i rozwią-
zaniem kolizji z linią kolejową. 
Skrzyżowanie obwodnicy z 
drogą Dzierżoniów-Bielawa 
będzie miało sygnalizację 

świetlną sprzężoną z sygna-
lizacją linii kolejowej. Termin 
oddania do użytku drugiego 
etapu to wrzesień 2023 r.

Ze względu na konieczne 
zmiany projektowe Dzier-
żoniów proceduje wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych oraz wspo-
maga projektanta w rozmo-
wach dotyczących m.in. zjaz-
dów do posesji położonych w 
sąsiedztwie obwodnicy.

- W zdecydowanej więk-
szości są to pieniądze po-
zyskane przez miasto oraz 
spółkę Wodociągi i Kanaliza-
cja. Ważny udział w transfe-
rze pieniędzy do Dzierżonio-
wa mają też dzierżoniowscy 
przedsiębiorcy. Szczegóły i 
porównania z innymi samo-
rządami dostępne są w ran-
kingu opracowanym przez 
Serwis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej, który po-

wstał na bazie danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
- mówi Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Dane GUS-u dotyczą 
wszystkich projektów realizo-
wanych na terenie danej gmi-
ny czy miasta. Liczby odno-
szą się do podpisanych umów 
o dofinansowanie projektów 
unijnych i uwzględniają kosz-
ty niekwalifikowalne.
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- To wyjątkowo potrzeb-
ne działanie, szczególnie w 
tym najtrudniejszym dla firm 
czasie. To przedsiębiorcy 
tworzą miejsca pracy i dzię-
ki Państwa podatkom miasto 
może się rozwijać. Kupując 
lokalnie i wybierając lokalne 
usługi wspieramy dzierżo-

niowskie firmy i zostawiamy 
więcej pieniędzy na naszym 
rynku. Dlatego, jeśli możemy, 
wybierajmy dzierżoniowskich 
przedsiębiorców – zachęca 
Dariusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa.

Pierwszy etap kampanii 
związany jest z jej promocją 
wśród mieszkańców, drugi 
- z promowaniem lokalnych 
biznesów. 

- W tym celu miasto udo-
stępnia swoją stronę www.
dzierzoniow.pl, stronę po-
święconą lokalnej gospodar-
ce www.investin.dzierzoniow.
pl oraz media społecznościo-
we. Wszystkich, którzy chcą 

dołączyć do tej akcji, zachę-
cam do kontaktu ze Społecz-
ną Radą Przedsiębiorców i z 
Wydziałem Rozwoju Miasta – 
mówi Diana Kaczyńska, prze-
wodnicząca Społecznej Rady 
Przedsiębiorców. 

Chęć udziału w kampanii 
„Kupuj lokalnie w Dzierżo-
niowie” zgłosiło już ponad 
dwadzieścia firm współpra-
cujących ze Społeczną Radą 
Przedsiębiorców. W Dzierżo-
niowie jest ponad 4 tys. 200 
firm. Zachęcamy do dołącze-
nia do kampanii i do wspiera-
nia dzierżoniowskich bizne-
sów. 

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości może otrzy-
mać przedsiębiorca, który 
spełni łącznie kilka warun-
ków:
•	 Po pierwsze - działalność 

przedsiębiorstwa uległa 
czasowemu ograniczeniu 
na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii (z 

dnia 9 października 2020 
r., 26 listopada 2020 r. i/
lub z dnia 1 grudnia 2020 
r.). Czasowym ogranicze-
niem na mocy powyż-
szych przepisów objęta 
była m.in. działalność: ga-
stronomiczna, fryzjerstwo 
i pozostałe zabiegi kosme-
tyczne, twórcza związana 
z wszelkimi zbiorowymi 
formami kultury i rozryw-
ki, kinowa, dyskotek, klu-
bów nocnych, działalność 

usługowa związana z po-
prawą kondycji fizycznej, 
siłowni, klubów i centrów 
fitness, basenów, aquapar-
ków, związana ze sportem, 
rozrywką i rekreacją, pro-
wadzeniem wesołych mia-
steczek i parków rozrywki 
oraz działalność parków 
rekreacyjnych, działalność 
hotelarska, związana z or-
ganizacją przyjęć okolicz-
nościowych.

•	 Po drugie - nastąpił spadek 
przychodu o minimum 30% 
w październiku listopadzie i 
grudniu 2020 r. w odniesie-
niu do tych samych miesię-
cy roku poprzedniego.

•	 Po trzecie - przedsiębior-
stwo faktycznie prowadziło 
działalność w miesiącach, 
za które ubiega się o zwol-
nienie z podatku od nieru-

chomości.
Zwolnieniu takiemu pod-

legają położone na terenie 
miasta budynki, budowle 
lub ich części, a także zajęte 
pod nie grunty związane z 
prowadzaniem działalności 
gospodarczej, podlegającej 
czasowemu ograniczeniu, w 
odniesieniu do której nastąpił 
spadek przychodu. 

Co zrobić, aby uzyskać 
zwolnienie? 

Należy przedłożyć oświa-
-dczenie o spadku przycho-
du, stanowiące załącznik do 
uchwały XXV/238/20 Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa oraz 
formularz informacji wraz z 
korektą deklaracji/informacji 
dotyczącej podatku od nieru-
chomości. 

cd. na str. 6

Nasze codzienne małe wybory mają olbrzymie 
znaczenie dla gospodarki Dzierżoniowa. Możemy 

ją wspierać korzystając z oferty lokalnych handlow-
ców i decydując się na korzystanie z lokalnych usług, 
a w przypadku przedsiębiorców - tworząc lokalną 
sieć współpracy. Promocja takich postaw to pomysł 
działającej przy burmistrzu Dzierżoniowskiej Rady 
Przedsiębiorców.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy, którzy ponieśli 
negatywne skutki ekonomiczne koronawirusa, 

mogą liczyć na kolejne udogodnienia ze strony miasta. 
Radni zdecydowali, że mogą ubiegać się o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości za październik, listo-
pad i grudzień 2020 r. Branża gastronomiczna może 
zaś skorzystać ze zwolnienia i zwrotu części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kampania „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”

Kolejne ulgi dla przedsiębiorców 
w związku z pandemią

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Dołącz do kampanii!

Dzierżoniowska Rada 
Przedsiębiorców – Diana 
Kaczyńska, tel.: 660 413 989 
Wydział Rozwoju Miasta: 
Małgorzata Kurek, 
tel.: 645 08 68
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Zwolnienia dla sprzedają-
cych napoje alkoholowe

Rada Miejska Dzierżonio-
wa podjęła również uchwałę 
w sprawie zwolnienia i zwro-
tu części opłaty pobranej od 
przedsiębiorców za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży na terenie 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
za 2021 rok. Uchwała przewi-
duje zwolnienie przedsiębior-

ców z drugiej raty opłaty lub 
zwrot drugiej raty w wyso-
kości 1/3 pobranej opłaty dla 
tych przedsiębiorców, którzy 
wnieśli ją jednorazowo. 

Zwrot opłaty następuje na 
wniosek złożony nie później 
niż do 31 maja 2021 r. Zainte-
resowani mogą kontaktować 
się w tej sprawie z podin-
spektorem Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Justyną Wi-
niarską pod numerem tel. 74 
645 08 48.

Na 28 stronach komiks 
przedstawia historię zakła-
dów radiowych od przybycia 
założycieli fabryki w 1945 r., 
poprzez moment położenia 
kamienia węgielnego pod 
budowę nowego zakładu w 
1964 r. aż do 2006 r., czyli od 
produkcji telewizora „Tosca” 
do zakończenia działalności 
firmy Diora Spółka Akcyjna.

Na papierze...
Historia dzierżoniowskich 

zakładów radiowych nie 
jest łatwa do opowiedzenia 
w sposób interesujący dla 
wszystkich, zwłaszcza młod-
szych mieszkańców. Pomysł 
przedstawienia jej w formie 
komiksu spotkał się z dużym 
zainteresowaniem już pod-
czas dwóch edycji wystawy 

w ramach Projektu Diora. Ko-
lejnym elementem było okle-
jenie miejskich przystanków 
komiksową wersją historii 
dzierżoniowskich radiood-
biorników.

Teraz drukiem ukazał się 
komiks autorstwa rysowni-
ka Michała Stawickiego oraz 
historyka Arnolda Kordasie-
wicza. Wydany został przez 
Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie w nakładzie 10 tysięcy 
egzemplarzy na matowym, 
kredowym papierze. Komiks 
można nabyć w Biurze Ko-
munikacji Społecznej i Pro-
mocji UM w Dzierżoniowie w 
cenie 96 groszy za sztukę.

...i w przestrzeni
Wraz z promocją komiksu 

„Historia Zakładów Radio-

wych Diora” Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa rozpoczęło re-
alizację projektu „Diora w 3D”. 
W ramach przedsięwzięcia 
powstają modele 3D radio-
odbiorników pochodzących 
z muzealnej kolekcji. Modele 
te są publikowane na stronie 
internetowej muzeum oraz 
na muzealnym profilu na Fa-
cebooku. Dzięki temu miesz-
kańcy miasta i turyści moglą 
zapoznać się ze zbiorami 
muzealnymi bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. 
Ogólnodostępne publikacje 

w internecie, dzięki swojej 
formie, powinny także mo-
bilizować młodsze pokolenie 
do poznawania swojej oko-
licy i historii z nią związanej. 
Nowe modele są udostępnia-
ne systematycznie - co dwa 
tygodnie (w poniedziałki) – i 
uzupełnione opisami tech-
nicznymi oraz ciekawostkami 
o danym radioodbiorniku.

Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej www.
mmdz.pl, profilu facebooko-
wego @projektdiora oraz  
@mmdzierzoniowa.

Centrum Seniora zajmuje 
się teraz kompleksową re-
alizacją kart - począwszy od 

przyjęcia wniosku, kończąc 
na wydaniu karty. Dzierżo-
niowscy seniorzy mogą ko-

rzystać z ulg i zniżek w wybra-
nych instytucjach i sklepach 
na terenie miasta i całego 
kraju. Wykaz firm oferujących 
różne benefity posiadaczom 
takiej karty dostępny jest na 
stronach: www.dzierzoniow.

pl www.ddps.pl i www.glos-
seniora.pl. 

Kartę Seniora może otrzy-
mać każdy mieszkaniec, który 
ukończył 60. rok życia. Wy-
starczy zgłosić się do DDS+, 
tel. 74 831 13 20.

Wydanie drukiem komiksu „Historia Zakładów 
Radiowych Diora” to kolejny element upo-

wszechniania przemysłowej i elektrotechnicznej his-
torii Dzierżoniowa. Kolorowa, przystępna dla każdego 
forma, z wieloma detalami dotyczącymi Diory to 
pomysł na zachowanie wspomnień i pamiątkę dla 
wielu pokoleń dzierżoniowian i ich rodzin.

Od lutego dzierżoniowscy seniorzy mogą komplek-
sowo załatwić sprawy związane z Kartą Seniora 

w Dziennym Domu Senior+ w Dzierżoniowie przy ul. 
Świdnickiej 35. 

Projekt Diora: komiks i radio w 3D

Karty seniora w Centrum Seniora

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Restauratorzy to jedna z grup przedsiębiorców, która 
najdotkliwiej odczuła ograniczenia handlu i usług 
związane ze stanem epidemii. Od 2020 r. lokale ga-
stronomiczne zamknięte były ponad 5 miesięcy, więc 
przedsiębiorcy nie mogli korzystać z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży, a ich sprzedaż była 
niższa o 1 200 000 zł w porównaniu do 2019 roku. 
Siedmiu przedsiębiorców wygasiło zezwolenia na taką 
sprzedaż w związku z likwidacją punktu lub rezygnacją 
ze sprzedaży napojów alkoholowych ze względu na 
COVID-19. Obecnie w Dzierżoniowie znajduje się 28 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia na miejscu.

Mniej punktów gastronomicznych sprzedają-
cych alkohol:

Masz już diorowski 
komiks? Tę lekturę warto 
mieć w swej biblioteczce
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Działania naszych strażników 
można obserwować na 
fanpagu Straż Miejska 
Dzierżoniów na Facebooku

W tym celu uruchomiono 
specjalne numery telefonów,  
które obsługują od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 8.00-15.00 pracownicy 
dzierżoniowskiego OPS-u.

Z bezpłatnego dowozu 
mogą korzystać mieszkań-
cy posiadający orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności i mający problem 
z poruszaniem się.

W ubiegłym roku Straż 
Miejska w Dzierżoniowie 
podjęła 2339 interwencji. To 
o ponad 400 więcej niż rok 
wcześniej. Tak duży wzrost 
wynikał z sytuacji związanych 
z pandemią. W 1235 przypad-
kach działania strażników wy-
nikały z sygnałów od miesz-
kańców. W 1104 przypadkach 
były to interwencje własne. 
Najwięcej dotyczyło zagro-
żenia dla życia i zdrowia (228) 
oraz zakłócenia porządku 
(298). Strażnicy sporo uwagi 
poświęcili też kwestii utrzy-
mywania czystości i porządku 
oraz infrastruktury. 211 inter-
wencji dotyczyło tej ważnej 
dla miasta i mieszkańców 
kwestii, 328 - czystości na 
posesji, a 45 - odpadów poza 
pojemnikami.

Ekopatrol
Strażnicy miejscy upo-

ważnieni są do kontrolowa-
nia czym palimy w piecach, 
a takie interwencje przepro-
wadzane są bez wcześniej-
szej zapowiedzi. W minionym 
roku było ich ponad 150. W 
wyniku tych kontroli nałożo-
no 15 mandatów na kwotę 
3900 zł, w 66 przypadkach 
zastosowano formę poucze-
nia, skierowano także jeden 
wniosek do sądu. Potrzebę 
interwencji ekopatrolu moż-
na zgłaszać pod numerem 
tel.: 533 650 044.

Bezpieczeństwo pieszych
Do obecności strażników 

przy przejściach dla pieszych 
w sąsiedztwie szkół podsta-
wowych zdążyliśmy się już 

przyzwyczaić. Oprócz bez-
pieczeństwa najmłodszych 
przeprowadzono także po-
nad 400 interwencji   doty-
czących ruchu drogowego. 
Ich efekt to 271 ujawnionych 
wykroczeń zagrażających 
bezpieczeństwu. W 240 
przypadkach zastosowano 
pouczenia, nałożono też 14 
mandatów. Wobec 17 spraw-
ców przeprowadzono czyn-
ności wyjaśniające w celu 
zebrania danych niezbędnych 
do sporządzenia wniosku o 
ukaranie do sądu.

Porządek publiczny
W całym roku strażnicy 

ujawnili łącznie 1887 wykro-
czeń. Najwięcej, bo aż 819, 
dotyczyło przestrzegania na-
kazów, zakazów i ograniczeń 
w związku z pandemią cho-
roby COVID-19. Podczas in-
terwencji związanych z prze-
ciwdziałaniem alkoholizmowi 
ujawniono 329 wykroczeń, 
przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego - 165, 
bezpieczeństwu osób i mie-
niu - 109, porządkowi i spo-
kojowi publicznemu - 60, a 10 
przeciwko obyczajności pu-
blicznej. W 149 przypadkach 

wykroczenia zakończono 
w postępowaniu mandato-
wym, a wobec 43 sprawców 
przeprowadzono czynności 
wyjaśniające w celu zebrania 
niezbędnych danych do spo-
rządzenia wniosku o ukaranie 
do sądu. Wobec 1709 spraw-
ców wykroczeń zastosowano 
środki oddziaływania wycho-
wawczego: pouczenie, zwró-
cenie uwagi czy ostrzeżenie. 

W zakresie działań stra-
ży leży także przegląd stanu 
technicznego znaków i urzą-
dzeń na drogach, elewacji i 
urządzeń zamontowanych 
na budynkach przylegają-
cych do pasa drogowego, 
stanu technicznego skrzy-
nek gazowych, energetycz-
nych, przeglądu oświetlenia 
w miejscach publicznych i 
na przejściach dla pieszych, 
stanu drzewostanu przy dro-
gach publicznych i na pla-
cach i wiele innych.

Funkcjonariusze dzierżo-
niowskiej Straży Miejskiej ob-
sługują również miejski mo-
nitoring, w którym obecnie 
działa w 29 kamer.

Osoby starsze, mające problemy z poruszaniem 
się oraz osoby z niepełnosprawnościami mogą 

korzystać z bezpłatnego dowozu do dzierżoniowskich 
punktów szczepień na Covid19. 

Więcej interwencji związanych z zakłóceniem 
porządku, zagrożeniem dla życia i zdrowia, 

spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, 
nieobyczajnymi wybrykami, łamaniem przepisów 
dotyczących utrzymania czystości i więcej ujawnio-
nych wykroczeń drogowych. Dzierżoniowscy strażnicy 
miejscy podsumowali miniony rok, który wyznaczał 
nowe zadania związane ze stanem pandemii.

Dzierżoniów dowozi na szczepienia

Straż Miejska podsumowała działania w 2020 roku

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Straż Miejska Dzierżoniowa:
•	 adres: ul. Rzeźnicza 2
•	 telefon: 74 645 08 88, 533 650 044
•	 e-mail: straz@um.dzierzoniow.pl
•	 godziny pracy: od poniedziałku do soboty 

w godz. 6.30-22.00
•	 w sprawie skarg i wniosków Komendant Straży 

Miejskiej przyjmuje w każdy wtorek 
w godz. 14.00-16.00, tel. 533 149 001
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Z okazji dnia bez opako-
wań foliowych rozdaliśmy w 
styczniu dzierżoniowianom, 
którzy odwiedzili Biuro Pro-
mocji, specjalne ekologiczne 
torby na zakupy. W dwóch 
rozmiarach i wariantach kolo-
rystycznych. Tych, którzy nie 
zdażyli odebrać ekologicz-
nych prezentów, zapraszamy 
na zakupy do Biura Promocji. 
Mniejsza torba kosztuje 15,18 
zł, większa zaś 20,65 zł. 

Wiemy, że plastikowe 
przedmioty - butelki, kubki, 
słomki, siatki jednorazowe 

rozkładają się długo, przez 
co produkujemy zbyt wiele 
śmieci, powodujemy znaczne 
obciążenia jakości życia przy-
szłych pokoleń. Zmieńmy to 
małymi kroczkami. Zacznijmy 
od siebie. Zacznijmy używać 
toreb wielorazowego użytku.

Wprawdzie torby z ma-
teriału miasto posiadało w 
ofercie swych gadżetów pro-
mocyjnych już wcześniej, w 
tym roku jednak wpisują się 
one w cykl proekologicznych 
działań pod hasłem „Dzier-
żoniów nastraja pozytywnie 

na ekologię”. W ich ramach 
w ubiegłym roku na tere-
nie miasta pojawiły się m.in. 
serca na plastikowe nakrętki. 
Segregacja surowców wtór-
nych to bowiem podstawa 
kształtowania proekologicz-
nych postaw społeczeństwa. 
A nakrętki butelek po napo-
jach i pastach do zębów, na-
krętki niektórych słoików oraz 

wieczka po opakowaniach 
kosmetyków i chemii gospo-
darczej, zatrzaski i szpunty z 
soków czy mleka i inne po-
dobne rzeczy to tzw. twar-
dy plastik - idealny surowiec 
wtórny. Czysty i niekłopotli-
wy. A do tego środki z jego 
sprzedaży można przezna-
czyć na cele charytatywne. 

To nie rewolucja, ale ewolucja, by na stałe zmieniać 
nasze szkodliwe dla środowiska nawyki. Rozdaliśmy 

mieszkańcom Dzierżoniowa 100 specjalnie zaprojek-
towanych materiałowych toreb na zakupy wielora-
zowego użytku. Ty też możesz taką mieć.

Punkt konsultacyjny dla osób chcących zmienić 
ogrzewanie i skorzystać z możliwości dofinanso-

wania działa już w nowej siedzibie - w Sowiogórskim 
Centrum Komunikacyjnym.

Przy każdej szkole podstawowej w Dzierżoniowie 
stanęło serce na plastikowe nakrętki. W sumie 

jest ich już w mieście siedem i bardzo szybko się 
wypełniają. Sprzedaż nakrętek z każdego z nich wspo-
maga cel charytatywny.

Dzierżoniów nastraja pozytywnie na ekologię 

Czyste powietrze 
- nowa siedziba

Nakrętki od serca

Estetyka 

Estetyka Estetyka 

Ogólnopolski program 
„Czyste Powietrze” ma na 
celu poprawę jakości powie-
trza oraz zmniejszanie emisji 
gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i 
poprawę efektywności ener-
getycznej jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych. Z 
dofinansowania mogą sko-
rzystać właściciele budynków 
jednorodzinnych lub wydzie-
lonych części budynku z wy-
odrębnioną księgą wieczystą. 

Dofinansowaniem objęta 
jest wymiana źródła ciepła, 
polegająca na pozbyciu się 
węglowego „kopciucha” i za-
stąpieniu go ekologicznym 
źródłem ciepła. 

Dotyczy to m.in. zakupu i 
montażu systemów fotowol-
taicznych, pomp ciepła oraz 
termomodernizacji budyn-
ków.

Niezwykłe pojemniki sta-
nęły najpierw na Alei Bajko-
wych Gwiazd, u zbiegu ulic 
Wrocławskiej i Piłsudskiego 
oraz przy dzierżoniowskim 
Rynku. 

Inicjatywa społeczna na-
tychmiast spotkała się z od-
zewem mieszkańców, którzy 
bardzo szybko zapełniają 
piękne czerwone kosze na-
krętkami. Są one opróżniane 
na bieżąco. 

Przypomnijmy, że dwa 
serducha zostały zakupione 
dzięki hojności mieszkań-
ców - za pieniądze ze zbiór-

ki publicznej zorganizowanej 
przez radnych Jarosława Per-
laka i Jarosława Rudnickie-
go. Trzecie serce ufundował 
pochodzący z Dzierżoniowa 
przedsiębiorca, Marek Podle-
śny. Kolejne cztery zakupio-
no z funduszy rad rodziców 
dzierżoniowskich szkół pod-
stawowych, UM oraz Lechii 
Dzierżoniów. Niezależnie od 
tego, kto ufundował serca, 
wszystkie nastrajają pozy-
tywnie na ekologię i wszyst-
kie zasilają charytatywne 
zbiórki.

Szczegółowych informacji i porad o możliwościach otrzymania do-
finansowania i dotyczących prawidłowej realizacji procesu zmiany 
sposobu ogrzewania udziela specjalista Magdalena Gnojek.

Kontakt:
•	 osobisty - Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne, od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00-16.00,
•	 telefoniczny: 517 566 669,
•	 mailowy: czystepowietrze@stowarzyszenie.pl

Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez 
wszystkie samorządy naszego powiatu.

Plastikowe nakrętki 
wrzucaj do specjalnych 
koszy w kształcie serc
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Ponad 100 węglowych pieców zlikwidowali 
mieszkańcy przy wsparciu finansowym Programu 

Małych Ulepszeń w 2020 r. Kontrole dzierżoniowskiego 
ekopatrolu strażników miejskich coraz częściej 
kończą się nałożeniem mandatu. Miniony rok był też 
rekordowy pod względem zasadzonych drzew. Jakie 
działania podjęto w ochronie środowiska?

Mniej kopciuchów, więcej zieleni
Estetyka 

Poza tym grozi za to 
kara grzywny. Dlatego wio-
sną strażnicy miejscy będą 
zwracać szczególną uwagę 

na tego typu zachowania. 
Wszystkie przypadki spala-
nia odpadów, w tym spalanie 
odpadów zielonych, można 

zgłaszać do Straży Miejskiej w 
Dzierżoniowie. 

Najlepszym sposobem 
postępowania z odpadami 
zielonymi jest ich kompo-
stowanie w przydomowych 
kompostownikach. Można też 
tego typu odpady nieodpłat-
nie przekazywać do punktu 

oddawania odpadów przy ul. 
Bielawskiej 15 w Dzierżonio-
wie (teren Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o., tel. 
74 831 33 18). Punkt czynny 
jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-19.00 i w so-
boty w godz. 8.00 do 16.00.

Początek wiosny kojarzy się wielu z nas z wiosen-
nymi porządkami w przydomowych ogródkach i 

na działkach. Co zrobić z pozostałościami roślinnymi? 
Na pewno nie spalać! To powoduje zanieczyszczenie 
powietrza i jest uciążliwe dla sąsiadów. 

Co robić z odpadami zielonymi?
Estetyka 

Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
•	 Program Małych Ulepszeń (dofinansowanie do wymiany 

pieca) – 68 zlikwidowanych kopciuchów (dofinansowania 
udzielonego mieszkańcom wyniósł ponad 102 tys. zł);

•	 Wymiana pieca w zamian za refundację kosztów najmu 
mieszkania komunalnego - 13 zlikwidowanych kopciu-
chów (9 na gazowe, 4 na elektryczne, łączna wysokość 
refundacji czynszu – 53 tys. 518 zł;

•	 wymiana pieców węglowych w mieszkaniach komunal-
nych - 23 zlikwidowane kopciuchy, koszt 109 tys. 372 zł;

•	 w minionym roku w ramach projektu „Koalicja na rzecz po-
prawy jakości powietrza gmin obszaru Ziemi Dzierżoniow-
sko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)” podpisano 23 umowy z 
mieszkańcami Dzierżoniowa. Zrealizowano 14 przedsię-
wzięć, pozostałe są w trakcie realizacji. Łączny koszt to 
kwota 525 tys. 906 zł. Projekt dotyczy wymiany pieca wę-
glowego na pompy ciepła oraz ogrzewanie gazowe).

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
•	 prowadzenie punktu doradczego w ramach programu 

Czyste Powietrze (liczba konsultacji ponad 2 tys., trwa 
przygotowywanie wniosków i podpisywanie umów);

•	 Ekopatrol Straży Miejskiej Dzierżoniowa - 153 kontro-
le związane z paleniem odpadami w domach i spalaniem 
bioodpadów (82 wykroczenia, 15 mandatów karnych, jedn 
wniosek do sądu. Większość tych kontroli była przeprowa-
dzana po interwencji mieszkańców).

Zielone inwestycje
•	 rewitalizacja parku im. Kusocińskiego – oprócz przebu-

dowy ścieżek i alejek, montażu oświetlenia ledowego, w 
parku posadzono ponad 6000 roślin (ponad 80 gatun-
ków). Koszt inwestycji 532 tys zł;

•	 zagospodarowanie rynku - 19 drewnianych donic na 
nasadzenia drzew, które pojawią się wiosną i cztery ka-
skadowe kwietniki, w których zostaną posadzone pe-
largonie. Łączna wartość nasadzeń i elementów małej 
architektury to 118 tys. zł;

•	 nasadzenia drzew – w 2020 r. na terenie dzierżoniow-
skiej podstrefy WSSE nasadzono 406 ponaddwumetro-
wych drzew (wraz ich palikowaniem). Są to lipy, dęby, 
klony, topole, grusze, głogi. Nowe nasadzenia wykona-
no także przy ul. Batalionów Chłopskich (20 głogów) 
oraz w Parku im. Buczyłki (9 dębów). Koszt nowych na-
sadzeń to kwota 186 tys. 233 zł;

•	 utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej - ko-
szenie trawników, przycinanie i usuwanie drzew stwa-
rzających zagrożenie lub obumarłych, grabienie liści, 
pielęgnacja rabat kwiatowych oraz obsadzanie rabat 
kwiatowych, ampli kwiatowych, wież i skrzynek kwia-
towych – koszt nasadzeń roślin zamknął się kwotą 55 
tys.450 zł;

•	 nowe nasadzenia w ramach realizacji miejskich inwesty-
cji drogowych - 24 drzewa (13 klonów, 11 lip srebrzy-
stych) oraz 84 krzewy (42 berberysy i 42 tawuły japoń-
skie);

•	 czyszczenie koryta rzeki – w 2020 r. przeprowadzono 
prace konserwacyjne w korycie rzeki Piława w najbar-
dziej newralgicznych odcinkach (na wysokości ul. Że-
romskiego, przy ujściu Potoku Brzęczek, przy moście 
przy ul. Kościuszki, przy ul. Brzegowej i Nowowiejskiej 
oraz przy ujściu potoku Pieszyckiego). Usunięto osady 
z dna rzeki oraz samosiejki drzew i krzewów z koryta. 
Koszt prac to 141 tys. 546 zł (20 tys. zł z budżetu miasta, 
pozostałą część sfinansowało Państwowe Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie);

•	 czyszczenie wpustów ulicznych oraz kanalizacji desz-
czowej - działania te mają bezpośredni wpływ na 
sprawność odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych, dzięki czemu ograniczamy lokalne podtopienia, a 
także zanieczyszczenie koryta rzeki Piławy. Koszt zada-
nia to kwota 64 tys. 818 zł.
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Zwyczaj zawieszania kłó-
dek przez zakochanych na-
rodził się kilka lat temu we 
Włoszech. W bestsellerowej 
powieści „Tylko ciebie chcę” 
Federico Moccia opisał parę 
zakochanych, którzy zawie-
szają kłódkę na moście Mul-
wijskim w okolicach Rzymu, a 
klucz wrzucają do Tybru.

Pomysł spodobał się 
mieszkańcom Wiecznego 
Miasta do tego stopnia, że 
w 2007 r. kilkusetletnia kon-
strukcja groziła zawaleniem. 
Zakochani zaczęli też ob-

ciążać swoją miłością mosty 
w Paryżu, Wilnie i Bolonii. W 
Dzierżoniowie, zamiast na 
moście, mogą wieszać sym-
bole swojej miłości na spe-
cjalnie przygotowanej do 
tego konstrukcji.

Sporych rozmiarów ser-
ce (2 na 2 metry, waga - 150 
kg) wykonane ze stali przez 
zakład kowalstwa artystycz-
nego z Dzierżoniowa zosta-
ło zamontowane na Skwe-
rze Włókniarzy u zbiegu ulic 
Wrocławskiej, Piastowskiej i 
Strzelniczej. 

„Zakochaj się w Dzierżo-
niowie” to akcja skierowana 
nie tylko do tych, których 
niedawno dosięgła strzała 
Amora. Chcemy również za-
chęcić mieszkańców miasta 
do odnajdywania pięknych 
zakątków w mieście. 

- Takim zrewitalizowanym 
niedawno miejscem jest wła-

śnie Skwer Włókniarzy – kli-
matyczne miejsce na spotka-
nie, spacer, ładnie oświetlone 
po zmroku. Teraz zyskało 
jeszcze jeden element, któ-
ry - mam nadzieję - zachęci 
mieszkańców do jego od-
wiedzania – mówi Dariusz 
Kucharski, burmistrz Dzierżo-
niowa.

Specjalnie przygotowa-
ne eksponaty, dzięki którym 
zwiedzający mogą doświad-
czać działania swoich zmy-
słów, są podzielone na trzy 
części. 

Pierwsza z nich przedsta-
wia przy pomocy modeli to, 
jak funkcjonują nasze recep-
tory. Druga pokazuje, jak po-
szczególne zmysły współgra-
ją ze sobą, by móc odbierać 

bodźce zewnętrzne. Trzecia 
natomiast w ciekawy sposób 
prezentuje, jak ludzkie zmysły 
potrafią być omylne. 

O tym wszystkim można 
się przekonać na własnej skó-
rze. Praktycznie każdy ekspo-
nat wystawy jest przygoto-
wany w taki sposób, by widz 
sam na sobie mógł przepro-
wadzić doświadczenie. 

Jeśli w Dzierżoniowie znalazłeś swoją drugą 
połówkę, teraz masz doskonałe miejsce i szansę na 

to, by symbolicznie okazać swoje uczucie. W mieście 
stanęło sporych rozmiarów stalowe serce na kłódki dla 
zakochanych. 

Jak się dzieje, że coś widzisz, czujesz, słyszysz? 
Czy wiesz, w jaki sposób odbierasz zewnętrzne 

bodźce? Czy faktycznie rzeczywistość wygląda tak, 
jak my ją postrzegamy? Na te i inne pytania stara 
się odpowiedzieć interaktywna wystawa „Świat 
zmysłów”, która gości w murach Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa.

Zakochaj się w Dzierżoniowie

Interaktywna wystawa „Świat zmysłów”

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Kłódki – symbole miłości – dzierżoniowianie mogą wieszać 
na specjalnej konstrukcji na Skwerze Włókniarzy

Najlepiej uczymy się empirycznie.
Wykorzystaj okazję i odwiedź wystawę

Muzeum czynne jest we wtorki, czwartki, piątki w godz. 9.00-16.00, 
w środy w godz. 11.00-18.00 i w niedziele w godz. 11.00-16.00. 

W związku z obostrzeniami wejście do muzeum jest możliwe tylko 
o pełnej godzinie, a jednocześnie na terenie obiektu może prze-
bywać grupa maksymalnie 5-osobowa. Zwiedzanie obywa się w 
pełnym reżimie sanitarnym.
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W ramach wsparcia dzien-
nego ŚDS oferuje zajęcia te-
rapeutyczne dostosowane do 
potrzeb i możliwości uczest-
ników, 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 znaj-
dują w nim opiekę specjali-
stów i miłą atmosferę, jak i ich 
rodzinom, które, mimo tru-
dów opieki, nie muszą rezy-
gnować z pracy zawodowej. 

Udział w ćwiczeniach rucho-
wych i funkcji poznawczych 
ma korzystny wpływ na sa-
mopoczucie uczestników 
zajęć i pomaga im walczyć 
z chorobą. Ponadto częsty 
kontakt z innymi ludźmi po-
zwala zapobiec utracie zain-
teresowania otaczającą rze-
czywistością i stopniowemu 
zamykaniu się w sobie.

- W naszej pracy ciągle się 
rozwijamy i dokształcamy, 
obecnie w palcówce wpro-
wadzana jest metoda pracy 
Metody Montessori Senior – 
Montessori Lifestyle®, która 
zakłada ogromny nacisk na 
pracę na zasobach – mówi 
dyrektor ŚDS Agnieszka Pe-
truk-Mika.

Opiekujesz się rodzicami, żoną, mężem albo inną 
osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera lub inne 

zespoły otępienne? Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Dzierżoniowie zaprasza do grupy przeznaczonej dla 
osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, których 
najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera. 

Ze względu na dotych-
czasowe zainteresowanie 
projektem podjęto decyzję o 
jego kontynuacji. Osoby do-
tknięte problemem przemo-
cy domowej i uzależnień oraz 
osoby bezdomne zaintereso-
wane udziałem w projekcie 
mogą się zgłaszać do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy 
ul. Szkolnej 24. 

Działania projektowe są, 
podobnie jak w roku ubie-
głym, finansowane ze środ-
ków Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie 
Miasta w Dzierżoniowie. Ad-
resowane są do dwóch grup 
odbiorców i realizowane w 
dwóch modułach.

Pierwszy dotyczy osób 
bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością, mieszkańców 
ze środowisk narażonych na 
wykluczenie społeczne. Ce-
lem działań jest aktywizacja 
i profilaktyka zmierzające do 
wychodzenia z bezdomno-
ści. W ramach projektu osoby 
te mają możliwość podejmo-
wania prac na rzecz miasta 
oraz korzystania ze wsparcia 
specjalisty z zakresu profilak-

tyki uzależnień. W ubiegłym 
roku m.in. dbały o zieleń ota-
czającą budynki miejskie (np. 
Dzienny Dom Senior Plus, 
Muzeum Miejskie, SP nr 9, 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, PP nr 2 i 3). Uczest-
nicy wykonali też remont 
świetlicy i lokalu mieszkalne-
go przeznaczonego dla oso-
by bezdomnej.

- Świetlica przy ul. Kiliń-
skiego już działa, planuje-
my uruchamianie mieszkań 
aktywizujących dla osób, 
które podejmują prace na 
rzecz wyjścia z bezdomno-
ści. Zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców Dzierżoniowa 
o wsparcie uczestników pro-
jektu w formie rzeczowej i 
przekazywanie do mieszkań 
aktywizujących mebli, sprzę-
tu AGD i pościeli – mówi 
Anna Skrzyńska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie.

Drugi moduł projektu 
„Aktywne wsparcie” dedyko-
wany jest rodzinom z pro-
blemem przemocy i uzależ-
nień. Tu celem jest udzielenie 

wszechstronnej pomocy oraz 
wsparcia tym osobom. W mi-
nionym roku zrealizowano 
działania edukacyjno-profi-
laktyczne z zakresu występo-

wania, zapobiegania, ochrony 
i radzenia sobie ze zjawiskiem 
przemocy domowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie kon-
tynuuje program „Aktywne wsparcie” skierowany 

do osób bezdomnych i rodzin zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. 

Kontynuacja „Aktywnego wsparcia”
Aktywność mieszkańców

Opieka wytchnieniowa
Bezpieczeństwo

Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-15.00 pod numerem tel. 74 830-39-97, kom. 
507-343-448. Szczegóły na www.sdsdzierzoniow.pl
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- Okres pandemii do-
świadczył wszystkich wy-
jątkowo mocno. Przez cały 
okres zamknięcia ośrodka 
staraliśmy się robić wszystko, 
aby nasi domownicy nie do-
świadczyli wielu złych emocji 
związanych z ograniczeniem 
wsparcia, do jakiego przy-
zwyczajeni byli latami. Pro-
wadziliśmy terapię w sposób 
przystosowany do nowych 
okoliczności, zachowując 
ciągłość pracy terapeutycz-
nej – mówi Agnieszka Petruk-
-Mika, dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy w 

Dzierżoniowie. 
Teraz jednak środowi-

skowym dom może, dbając 
oczywiście o reżim sanitarny, 
wrócić w pełni do pracy w 
ośrodku. Zajęcia odbywają się 
w małych, kilkuosobowych 
grupach. Do każdej z grup 
przypisany jest jeden opie-
kun, a główną zasadą jest, że 
członkowie poszczególnych 
grup nie spotykają się z inny-
mi grupami podczas zajęć.

- Ponownie otwarcie pla-
cówki spotkało się z ogrom-
nym entuzjazmem ze stro-
ny domowników, jak i kadry 

terapeutycznej. Powrót do 
normalnej pracy stanowi 
ideę funkcjonowania ośrodka 
wsparcia dziennego. Dzięki 
przeprowadzanym codzien-
nie w bardzo dobrej atmos-
ferze zajęciach terapeutycz-
nych nadrabiamy w szybki 
sposób powstałe niewielkie 
deficyty oraz w pełni reali-
zujemy plany terapeutyczne 
– zapewnia dyrektorka pla-
cówki.

Pobyt w ośrodku, zwłasz-
cza po tak trudnym roku 
2020, może pomóc na wie-
lu płaszczyznach i pozwolić 
osobie z problemami wrócić 
do prawidłowego funkcjono-
wania społecznego.

Podczas pobytu w ŚDS-ie 
jego podopieczni mogą ko-
rzystać z wielu interesujących 
zajęć, m.in. treningów umie-

jętności interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, 
treningów funkcjonowania w 
życiu codziennym, treningów 
spędzania czasu wolnego, 
treningów higienicznych, po-
radnictwa psychologicznego 
oraz terapii ruchowej i fizjo-
terapii. 

Adresowano ją do dzieci 
i młodzieży ze szkół pod-
stawowych oraz ich rodzi-
ców i opiekunów. Celem 
kampanii było kształtowa-

nie wśród dzieci i młodzieży 
prozdrowotnych zachowań 
oraz wzmacnianie zasobów 
i umiejętności pozwalają-
cych minimalizować ryzyko 

sięgania po substancje psy-
choaktywne. W kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
zorganizowane zostały czte-
ry konkursy, w których wzięli 
udział uczniowie z dzierżo-
niowskich szkół podstawo-
wych. 

Laureatami konkursu w 
edycji 2020 zostali: Marek 

Czechowski, Natalia Gopon, 
Adam Gumuła, Igor Seremak 
- uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Dzierżoniowie oraz 
Julian Barycki i Natalia Duda - 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 9 im. Mikołaja Koperni-
ka w Dzierżoniowie. Wszyscy 
otrzymali nagrody książkowe. 

Żłobek przyjmuje dzie-
ci zamieszkałe na terenie 
Dzierżoniowa na podstawie 
pisemnego wniosku rodzi-
ców. W przypadku większej 
liczby zgłoszeń niż miejsc, 
do żłobka w pierwszej kolej-
ności przyjmowane są dzie-
ci z rodzin wielodzietnych, 
z orzeczeniem o niepełno-

sprawności, obojga rodziców 
pracujących, matki lub ojca 
samotnie je wychowujących, 
z rodzin zastępczych, ro-
dzeństwo dziecka już uczęsz-
czającego do żłobka.

Rekrutacja odbywa się na 
podstawie uzyskanej liczby 
punktów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do zapisywania na specjalistycz-
ne zajęcia osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Każdy potrzebujący takiego wsparcia mieszkaniec 
Dzierżoniowa może zgłosić się do Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 88. Zajęcia 
odbywają się w małych grupach, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

Dzierżoniów wziął udział w akcji „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2020”. Ogólnopolska kampania 

profilaktyczno-edukacyjna pod honorowym patro-
natem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministra 
Sportu realizowana była przez cały ubiegły rok.

1 kwietnia rozpoczyna się nabór dzieci do Żłobka 
Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie. Potrwa do 30 

kwietnia 2021 r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy znów działa 

Zachowaj trzeźwy umysł

Nabór do publicznego żłobka

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Dzierżoniowie
ul. Nowowiejska 88
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 830-39-97 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 – 15.00 
www.sdsdzierzoniow.pl

Wnioski od 1 kwietnia można
pobrać w siedzibie żłobka lub 
ze strony internetowej 
www.zlobekdzierzoniow.stronyzklasa.pl 
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Sprawdź, na jakie zadania przyznano dotacje poszczegól-
nym organizacjom:

1. Konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej:

•	 Klub Karate Kyokushin - 52 000 zł,

•	 MZKS „Lechia” - 300 300 zł,

•	 MKS „Żagiew” - 160 000zł,

•	 MKS „Dziewiątka” - 28 000 zł,

•	 TKKF Ognisko „Dzierżoniów” - 6 400 zł,

•	 UKS „Lechia” - 106 400 zł,

•	 Klub Sportowy Taekwon-do „Tiger - 56 000 zł,

•	 Dzierżoniowski Klub Bokserski - 32 000 zł,

•	 Stowarzyszenie Boks Ciszewski - 1 600 zł,

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „B-Ball” - 36 000 zł,

•	 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną - 2 000 zł,

•	 UKS „Jedynka”- 32 800 zł,

•	 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów - 24 000 zł,

•	 Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Aktywność „Beleza” - 4 

800 zł,

•	 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji „Piękni i 

Zdrowi” - 2 000 zł,

•	 Stowarzyszenie Szlem - 9 600 zł,

•	 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku 

Piechoty - 4 000 zł,

•	 Ludowy Klub Sportowy ATOM - 96 000 zł,

•	 Młodzieżowy Klubu Sportowy Piłki Siatkowej LIDER - 7 100 zł,

•	 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUNIOR - 

22 400 zł,

•	 Stowarzyszenie ARTE FIT - 10 000 zł,

•	 Stowarzyszenie „Magiczna Przemiana” - 5 600 zł.

2.  Konkursy z zakresu podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

•	 Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie 6 400 zł.

3.  Konkursy z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
•	 Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na powierzenie 

zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. 

„Promowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji” - 

74 999,57 zł.

4.  Konkursy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym:

•	 Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” - 18 

400 zł.

5.  Konkursy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego:

•	 Stowarzyszenie HELP DDZ - 19 600 zł,

•	 Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium Św. Jana Bosko - 12 

000 zł,

•	 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej - 12 000 zł,

•	 Stowarzyszenie Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sporto-

we - 28 000 zł.

6.  Konkursy z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób:

•	 Caritas Diecezji Świdnickiej - 48 000 zł,

•	 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejo-

nowy w Dzierżoniowie – 44 000 zł.

7.  Konkursy z zakresu działalności opieki nad zwierzętami  
w latach 2021-2023:

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL – 140 000 zł (na 

2021 r.).

8.  Na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych zostały przyznane 
dotacje w konkursach:
a) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-

łecznym na lata 2021-2023:

•	 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” - 

30 000 zł ( na 2021 r.),

•	 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Kalenica” - 19 200 zł (na 

2021 r.).

b) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób:

•	 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Dzierżoniów - 

111 900 zł.

Pierwsza tura konkursów dotyczyła głównie zadań w trybie 

całorocznym. Druga tura, marcowa, obejmie zadania przewidzia-

ne do realizacji w okresie od wiosny do zimy. Będą to ponownie 

ogłoszone konkursy na zadania, na które nie wpłynęły wcześniej 

spełniające wymogi konkursów oferty, jak również konkursy do-

tyczące zadań dla osób niepełnosprawnych, z zakresu promocji i 

organizacji wolontariatu, przeciwdziałania uzależnieniom i pato-

logiom społecznym, ratownictwa i ochrony ludności oraz - jeżeli 

sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli - konkursy w zakresie 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a 

także turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mło-

dzieży czy w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zakończyła się pierwsza w tym roku tura otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicz-

nych przez organizacje pozarządowe. Organizacje 
społeczne działające na terenie miasta mogły składać 
wnioski o dofinansowanie zadań, które planują 
zrealizować w 2021 r. lub latach 2021-2023. Do rozdys-
ponowania był ponad 1 milion 62 tys. zł.

Dotacje dla NGO-sów   
Aktywność mieszkańców
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Rok 2020 był wyjątkowo 

trudny także dla organiacji po-

żytku publicznego, które re-

alizują swoje zadania na rzecz 

mieszkańców Dzierżoniowa. 

Dlatego ich wsparcie może 

wiele zmienić. Serdecznie do 

tego zachęcam – mówi Da-

riusz Kucharski, burmistrz 

Dzierżoniowa. 

Wniosek o przekazanie 1% 

wybranej przez siebie orga-

nizacji zawarty w deklaracji 

podatkowej realizowany jest 

tylko wtedy, gdy podatnik za-

płaci należny podatek w pełnej 

wysokości. Pieniądze na kon-

to wybranej organizacji urząd 

skarbowy przekazuje w lipcu 

lub w sierpniu danego roku po-

datkowego, w którym jest skła-

dane zeznanie podatkowe.

Organizacje z Dzierżoniowa, którym można przekazać 1 % podatku 

dochodowego:

•	 Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina Bezpieczny Powiat” w Dzierżonio-

wie - KRS 0000054469

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” - KRS 0000006967

•	 Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” - KRS: 

0000084416

•	 Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa - KRS 0000099206

•	 Ludowy Klub Sportowy „ATOM” w Dzierżoniowie - KRS 0000103666

•	 Stowarzyszenie „Edukacja i Rodzina”- KRS 0000157403

•	 Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa - KRS 0000179638

•	 „Stowarzyszenie Na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościo-

ła pw. św. Jerzego” - KRS 0000195739

•	 „Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi”- KRS 

0000202053

•	 „Fundacja L.M. Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu” - KRS 0000202225

•	 Stowarzyszenie Pomost w Dzierżoniowie - KRS 0000511695

•	 Stowarzyszenie „Pomóżmy Realizować Marzenia” - KRS 0000244620

•	 Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju - KRS 0000274402

•	 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika - KRS 

0000274502

•	 Fundacja „Salus Pro Familia” - KRS 0000311436

•	 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-

tualną Koło w Dzierżoniowie - KRS 0000356404

•	 Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin - KRS 0000722800

•	 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej - KRS 0000217528

•	 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie - KRS 0000198933

Akcja jest organizowana 
przez Miejsko-Powiatową Bi-
bliotekę publiczną i trwa do 
31 grudnia 2021 r. w Dziale 
Dziecięco-Młodzieżowym w 
Rynku oraz w filii. Można do 
niej dołączyć w dowolnym 
momencie. Uczestnikiem ak-
cji może być tylko czytelnik 
biblioteki (również nowoza-
pisany). 

Otrzymuje on specjalny 
karnet. Odwiedzając biblio-
tekę i wypożyczając książki 
z listy Czytelniczego Bingo 
2021, dostaje jedną naklej-
kę do karnetu. Po zebraniu 
pięciu naklejek, czyli prze-

czytaniu pięciu książek są-
siadujących ze sobą w pionie, 
poziomie lub po skosie (w 
dowolną ze stron), Uczest-
nik decyduje czy rezygnuje  
z dalszego udziały w akcji, 
czy walczy o główną nagro-
dę.

Jeśli zrezygnuje, otrzy-
muje upominek i nie może 
kontynuować zabawy. Po 
zebraniu 25 naklejek, uczest-
nik otrzymuje nagrodę gwa-
rantowaną. Udział w kon-
kursie oznacza akceptację 
regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych na potrze-

by zabawy Czytelnicze Bingo 
2021 oraz promocji biblioteki 

w mediach społecznościo-
wych.

Każdego roku zachęcamy mieszkańców do wyboru 
lokalnej organizacji na, którą przeznaczymy swój 

1% z podatku. W tym wsparcie dzierżoniowskich NGO-
sów ma szczególne znaczenie. 

Zapraszamy wszystkie dzieci powyżej 7. roku życia 
do wzięcia udziału w nowym wyzwaniu. Wys-

tarczy przeczytać pięć lub więcej książek według 
określonego schematu, by zdobyć atrakcyjne nagrody. 
Zachęcamy do zabawy.

Wspierajmy się - zostaw swój 1% w Dzierżoniowie

Czytelnicze Bingo 2021

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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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. 

Zaplanowany na 2021 r. 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań będzie w 
pełni realizowany przy użyciu 
interaktywnego formularza 
spisowego dostępnego na 
stronie internetowej GUS. 

Spisz się sam
Po raz pierwszy w historii 

polskiej statystyki publicznej 
samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście 
jeśli ktoś (np. ze względu na 
zaawansowany wiek, stan 
zdrowia czy niepełnospraw-
ność) nie będzie się w stanie 
samospisać, pomogą mu w 
tym rachmistrzowie – bez-
pośrednio i telefonicznie.

Obowiązkiem spisowym 
będą objęte osoby fizyczne 
stale zamieszkałe i czasowo 
przebywające w mieszka-

niach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących miesz-
kaniami, osoby fizyczne bez 
miejsca zamieszkania, a także 
mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomiesz-
czenia nie będące mieszka-
niami.

Zachęcamy przede 
wszystkim do samospisu. 
Respondenci na własnych 
komputerach lub urządze-
niach mobilnych uzupełniają 
wymagane dane w interak-
tywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej GUS. 
Każda osoba dokonująca sa-
mospisu jest uwierzytelniana 
w systemie teleinformatycz-
nym. Aby uzyskać dostęp 
do danych, osoba spisująca 
się używa unikalnego hasła. 
Aplikacja na bieżąco sygnali-
zuje, czy respondent właści-
wie wypełnia rubryki.

Metody wywiadu
Respondenci, którzy nie 

będą mogli samodzielnie spi-
sać się poprzez formularz in-
ternetowy, zostaną spisani w 
trakcie:

- wywiadu telefoniczne-
go wspieranego programem 
komputerowym (CATI),

- wywiadu bezpośred-
niego prowadzonego przez 
rachmistrza i rejestrowanego 
na elektronicznym urządze-
niu przenośnym (CAPI).

Obie metody polegają na 
zebraniu danych od osób fi-
zycznych objętych spisem 
powszechnym. Wobec każ-
dego respondenta jest dobie-
rana i stosowana jedna, od-
powiednia dla niego metoda. 
Bardzo ważne jest przy tym 
bezpieczeństwo danych.

Wywiad przeprowadza 
rachmistrz. Rejestruje on 
odpowiedzi osoby spisywa-
nej na urządzeniu mobilnym, 
wyposażonym w odpowied-
nie oprogramowanie.

Udostępnią sprzęt
Aby zapobiec sytuacji, w 

której zobowiązany do spisu 
mieszkaniec Polski nie ma 
możliwości dokonania sa-

mospisu (np. z powodu braku 
dostępu do urządzeń i inter-
netu), ustawa zobowiązuje do 
udostępnienia odpowiednie-
go pomieszczenia i sprzętu 
do realizacji samospisu: urzę-
dy statystyczne i pozostałe 
jednostki statystyki publicz-
nej, urzędy wojewódzkie, 
urzędy obsługujące wójtów, 
burmistrzów, prezydentów 
miast oraz gminne jednostki 
organizacyjne.

Listę miejsc, w których bę-
dzie można dokonać samo-
spisu, znajdziesz na stronie 
GUS i stronie spisu www.spis.
gov.pl.

W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach (gdy 
osoba objęta obowiązkiem 
spisowym nie będzie mogła 
wypełnić w żaden sposób 
formularza elektroniczne-
go) rachmistrze spisowi będą 
kontaktowali się z tymi oso-
bami telefonicznie lub osobi-
ście, aby pomóc w dopełnie-
niu obowiązku spisowego. 

1 kwietnia rusza spis powszechny. Będzie pro-
wadzony do 30 czerwca 2021 r. Podamy m.in. 

dane dotyczące narodowości, wieku, wykształcenia, 
aktywności zawodowej, okresu i miejsca zamieszkania 
czy wyznania.

Spis powszechny – praktyczny poradnik
Aktywność mieszkańców

- Jesteśmy otwarci na 
wszelkie działania nastawione 
na pomagania mieszkańcom 
Dzierżoniowa oraz na współ-
pracę z innymi jednostkami 
– podkreśla Anna Skrzyńska, 
dyrektor dzierżoniowskiego 
OPS, która zabiegała o prze-
niesienie krwiodawców do 

stałego punktu.
Dawcy zyskali w budyn-

ku ośrodka stały dostęp do 
sanitariatów, ale i możliwość 
oczekiwania w dobrych wa-
runkach,  stały dostęp do na-
pojów i miejsc siedzących. 

Tylko pierwszego dnia po-
boru w nowym miejscu zgło-

siły się 33 osoby, z tego krew 
oddało 28 osób. Łącznie od-
dano ponad 12 litrów krwi. 

- Podczas poboru krwi, ale 
także w oczekiwaniu na nie-
go, musimy zachować szcze-

gólny reżim sanitarny. Chodzi 
o to, abyśmy wszyscy poma-
gając mogli się także czuć 
bezpiecznie – mówi dyrektor 
Skrzyńska.

Od lutego piątkowy pobór krwi nie odbywa się 
już w krwiobusie, ale w sali Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dzierżoniowie. W budynku przy ul. 
Szkolnej krwiodawcy mają dużo lepsze warunki.

Krwiodawcy w lepszych warunkach w OPS-ie
Aktywność mieszkańców

Pobór krwi odbywa się obecnie stacjonarnie
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Podczas odbudowy dwor-
ca w 2017 r. znaleziono dwa 
sejfy. Oba były puste. Jednak 
odrestaurowany, zabytkowy 
sejf symbolicznie wróci do 
budynku obecnego Sowio-
górskiego Centrum Komu-
nikacyjnego jako „Kapsuła 
czasu”. 

Kapsuła ma przenieść w 
czasie współczesną myśl, 
nasze wyobrażenie rzeczy-
wistości, z którą przyjdzie się 
mierzyć kolejnym pokole-
niom. Pełnić będzie też funk-
cję archiwum. 

Co do niego schowamy? 

To już zależy od pomysło-
wości mieszkańców Dzier-
żoniowa. Czekamy na Wasze 
prace plastyczne, literackie, 
nagrania dotyczące Waszej 
wizji przyszłości czy relacje 
z teraźniejszości. Warto rów-
nież przynosić współczesne 
pamiątki, które są znakiem 
naszych czasów, a kojarzą się 
z życiem w naszym mieście.

Wszystkie eksponaty 
(ograniczone gabarytowo) 
można przynosić lub wysyłać 
do Biura Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji (Rynek 1, 
e-mail: promocja@um.dzie-

rzoniow.pl). Te, które trafią do 
„Kapsuły czasu”, zostaną ska-
talogowane (opisane i sfoto-
grafowane). Będzie je można 
obejrzeć również w zakładce 
„Kapsuła czasu” na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

24 kwietnia z okazji święta 

patrona miasta, św. Jerzego, 
złożymy naszą teraźniejszość 
w sejfie, aby potomni mo-
gli poznać swoją przeszłość 
sprzed wieku. Pozostawimy w 
ten sposób przyszłym poko-
leniom to, co mamy najcen-
niejszego.

Odrestaurowany zabytkowy sejf trafi na 
dzierżoniowski dworzec, ale schowamy w 

nim rzeczy cenniejsze niż pieniądze - pamiątki 
teraźniejszości oraz wizje przyszłości, czyli 
Dzierżoniowa za 100 lat. Zachęcamy mieszkańców 
do dostarczania nam pamiątek, które symbolicznie na 
cały wiek zamkniemy w „Kapsule czasu”. 

Tworzymy dzierżoniowską „Kapsułę czasu”
Aktywność mieszkańców

Pierwszą część opraco-
wania, która obejmuje dzieje 
dzierżoniowskiego sportu w 
latach 1861-1945, tj. od za-
wiązania pierwszego związku 
gimnastycznego do końca 
niemieckich rządów w mie-
ście, przygotował dr hab. 
Tomasz Przerwa z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. Ten 
przeszło osiemdziesięcioletni 
zakres czasowy podzielony 
został na pięć okresów, któ-
re wyznaczają kolejne etapy 
usportowienia miejscowej 
społeczności: dziewiętnasto-
wiecznego przełomu, przy-
spieszenia z początku XX 

w., trudnych lat wojenne-
go i powojennego kryzysu, 
późniejszej ekspansji sportu 
i wreszcie – nazistowskich 
„porządków”. 

Część druga – autorstwa 
dra Bartłomieja Perlaka – 
przedstawia 75 lat sportu w 
polskim już Dzierżoniowie, 
począwszy od 1945 r. aż po 
czasy nam współczesne. 
Jego powojenne dzieje zo-
stały ukazane w pięciu roz-
działach charakteryzujących 
poszczególne etapy rozwoju 
sportu w kontekście zacho-
dzących w kraju zmian poli-
tycznych. Szeroko omówione 
zostało tworzenie zrębów 
sportu po drugiej wojnie 
światowej oraz procesy za-
chodzące na przełomie lat 
40. i 50. XX w., a także w trak-
cie następnych dziesięcioleci. 
Równie szczegółowo potrak-
towano kwestie sportu po 
przemianach politycznych, 
jakie nastąpiły w czerwcu 
1989 r. 

Ponadto dla pełnej cha-
rakterystyki zagadnienia 
przedstawiony został rozwój 
infrastruktury sportowej, przy 
uwzględnieniu istotnej roli 
miejscowego ośrodka spor-
tu i rekreacji. Natomiast dla 
usystematyzowania dynami-
ki rozwoju poszczególnych 
dyscyplin, w ostatnim roz-
dziale dokonano ich pełnego 
omówienia.

Książka daje szansę lep-
szego poznania miasta, po-
czynając od drugiej połowy 
XIX w., a kończąc na współ-
czesności, ponieważ znajdu-
ją się w niej odniesienia do 
ogólnych przemian kulturo-
wych, założeń politycznych 
czy militarnych. 

Ponadto zawiera ona rów-
nież zapis indywidualnych i 
grupowych pasji, wysiłków 
na rzecz rozbudowy zaple-
cza sportowego, poprawy 
warunków życia i wizerunku 
miejscowości.

Pojawiła się nowa publikacja poświęcona historii 
sportu w mieście, zarówno w jego niemieckim 

okresie, jak i w granicach państwa polskiego. Pro-
mocja książki „Reichenbach/Dzierżoniów. Historia 
sportowych pasji i polityki” oraz możliwość jej zakupu 
ruszy wiosną.

160 lat dzierżoniowskiego sportu w jednej książce
Aktywność mieszkańców

W połowie kwietnia, jeśli 
tylko pozwoli na to sytu-
acja epidemiczna w kraju, 
planowana jest promocja 
wydawnictwa i rozpoczę-
cie sprzedaży, a także oko-
licznościowe spotkanie z 
autorami książki „Reichen-
bach/Dzierżoniów. Histo-
ria sportowych pasji  
i polityki”.

Poznaj dzieje 
lokalnego sportu


