
Tegoroczne murale 
Dzierżoniowa zachwycają

strona 5

BIULETYN   INFORMACYJNY   URZĘDU   MIASTA
ISSN 1232-3225
GRUDZIEŃ 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

Już kilkadziesiąt różnej wielkości murali można podziwiać w Dzierżoniowie. Od kilku lat 
powstają one w ramach programu „Dzierżoniów Pełen Pasji”. W tym roku stworzono 

największy z nich. Podoba się i napawa optymizmem.

 



2

www.dzierzoniow.pl     

Redakcja i skład: 

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, tel. 74 645 03 88, 

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Druk: 

www.imagedrukarnia.pl

Wyróżnienie specjalne XXV edycji 
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu trfiło do 

dzierżoniowian

To regionalne wyróżnie-
nie, którym promowane są 
wybitne osobowości, firmy 
i instytucje oraz samorządy, 
które osiągnęły sukces pod-
noszący prestiż i rangę regio-
nu dolnośląskiego.

Nagrody te przyznawane 
są od 1997 r. przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska m.in. dla naj-
większej osobowości w pro-
mocji regionu, najlepszych 
firm, samorządów, instytucji 
kultury czy przedsięwzięć tu-
rystycznych.

- W tym roku specjalne 
wyróżnienie trafiło do miesz-
kańców Dzierżoniowa. Nie 
do miasta, nie do burmistrza, 
a właśnie do mieszkańców. 
Tym cenniejszy jest fakt, że 
o nadaniu tego tytułu zdecy-
dowała komisja konkursowa 
z własnej inicjatywy. W ten 

sposób zauważono i doce-
niono wysiłek mieszkańców 
wkładany w upiększanie zie-
lenią miasta, w którym ży-
jemy. Cieszę się, że razem z 
prezes Towarzystwa Miło-
śników Dzierżoniowa Wandą 
Ostrowską i przewodniczą-

cym Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa Andrzejem Darakiewi-
czem możemy przekazać tak 
dobre informacje - gratuluje 
mieszkańcom Dariusz Ku-
charski, burmistrz Dzierżo-
niowa.

Na przyznanie Dolnoślą-
skiego Klucza Sukcesu złoży-
ło się wiele czynników, m.in. 
wspólne akcje nasadzania 

zieleni, działania organizacji 
pozarządowych, szczegól-
nie Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa, dzięki którym 
powstają aleje lilaków oraz 
indywidualne starania miesz-
kańców w dbaniu o zieleń, 
które co roku widzimy pod-
czas finału konkursu Piękno 
Kwiatów i Zieleni Wokół Nas.

Nie do miasta, nie do burmistrza, a właśnie do 
mieszkańców trafił Dolnośląski Klucz Sukcesu. 

Dlaczego?

Wyjątkowa nagroda dla mieszkańców Dzierżoniowa
Aktywność mieszkańców
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Nowy chodnik przy ul. Świdnickiej 
zwiększa bezpieczeństwo

Na remont czeka ostatni 
odcinek ul. Kilińskiego

Modernizacja stadionu 
zakończy się w 2023 r.

Roboty budowlane za-
mknęły się kwotą 160 tys. 
zł. Połowę pokryło miasto, 
połowę Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei.

Przestrzeń wokół najnow-
szej dzierżoniowskiej ulicy 

mocno się zmienia. Trwa 
budowa kolejnego budyn-
ku DTB-su, trzeciego już w 
tym miejscu, a będzie kolej-
ny. Niedawno swoją siedzibę 
uruchomiła tu Polska Spółka 
Gazownictwa.

Dzięki informacji prze-
kazanej przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei wiemy, 
że pieniądze na remont od-
cinka od torów kolejowych 
do ronda na drodze Dzierżo-
niów-Pieszyce zostaną ujęte 
w przyszłorocznym budże-
cie województwa. To połowa 
kosztów. Drugą połowę za-
pewni Dzierżoniów.

To ostatni już odcinek 

drogi wojewódzkiej wyma-
gający remontu. Będzie to 
jednak trudna i czasochłon-
na inwestycja. Powodem jest 
„kumulacja” sieci przebiega-
jących pod tą drogą. Wszyst-
kie zostaną wymienione na 
nowe, aby przez następne 
kilkanaście lat nie było ko-
nieczności ingerencji w nową 
nawierzchnię. Sporym wy-
zwaniem technologicznym 

będzie też kwestia odwod-
nienia tego odcinka drogi.

Przy okazji przebudowy 
drogi zmieni się także cała in-

frastruktura drogowa - chod-
niki, oświetlenie i aranżacja 
zieleni.

Stadion Lechii Dzierżo-
niów stał się oficjalnie placem 
budowy. Nie dotyczy to na 
razie samej płyty boiska. Do 
końca tej rundy Lechia mo-
gła jednak rozgrywać mecze 
na swoim boisku, choć bez 
udziału publiczności. 

Modernizacja stadio-
nu będzie trwała 1,5 roku i 
obejmie całkowitą wymianę 
murawy, odwodnienie, mon-
taż systemu zraszaczy, mo-
dernizację trybun, montaż 
nowoczesnych, wygodnych 
i bezpiecznych siedzisk, bu-

dowę częściowego zada-
szenia trybun, moderniza-
cję pomieszczenia spikera, 
oświetlenie całego boiska. W 
ramach inwestycji miasta po-
wstaną także nowe parkingi, 
ciągi komunikacyjne, ale też 
nasadzenia zieleni.

- To będzie nowoczesny 
obiekt, który będzie wizy-
tówką naszego miasta – za-
powiada Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Modernizacja ma potrwać 
do wiosny 2023 r. Wówczas 
stadion Lechii Dzierżoniów 

będzie obiektem przyjazny 
dla sportowców, ale również 
dla kibiców.

Po przeprowadzeniu pro-
cedury przetargowej koszt 
realizacji inwestycji wyniesie 
12 milionów złotych. Inicja-
tywę modernizacji stadio-

nu wspierał wicewojewoda 
dolnośląski Jarosław Kresa. 
Dzięki temu kwota 4 milio-
nów złotych dofinansowania 
ma trafić na ten cel za po-
średnictwem Ministerstwa 
Sportu z rządowego fundu-
szu inwestycji lokalnych

Chodnik, który powstał przy Świdnickiej, łączy ul. 
Sowiogórską z pozostałą częścią Dzierżoniowa. 

Pozwala on na przejście w kierunku centrum bez 
konieczności przechodzenia przez najbardziej ruchliwą 
drogę w naszym mieście.

Są pieniądze, to najważniejsze. I po stronie 
właściciela drogi, czyli samorządu województwa, i 

w kasie miasta - zapewnia burmistrz Dariusz Kucharski. 
Inwestycja ruszy za kilka miesięcy.

Długo wyczekiwana inwestycja, nie tylko przez 
piłkarzy i kibiców, wreszcie weszła w etap real-

izacji. Dzierżoniowski stadion miejski został placem 
budowy. Modernizacja obiektu zakończy się wiosną 
2023 roku.

Bezpieczniej i wygodniej przy ul. Świdnickiej 

Przygotowania do przebudowy Kilińskiego

Ruszyła modernizacja stadionu miejskiego

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje
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Wybrana firma będzie miała 2,5 roku 
na zakończenie budowy. Przetarg na 

sześciokilometrowy, ostatni odcinek obwodnicy, 
ogłosiła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Czekamy na 
jego rozstrzygnięcie.

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

zaka. Do jej wykonania dołożyli się mieszkańcy.

Możliwe będzie rozszerzenie budowy domów przez 
Dzierzoniowskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego na terenie Pieszyc. Gmina ta przystąpiła 
do spółki 28 października.

Przetarg na trzeci etap obwodnicy Dzierżoniowa 

Pierwszy etap Przedwiośnia gotowy 

Pieszyce przystąpiły do DTBS-u

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Trzeci etap naszej obwod-
nicy to odcinek od drogi wo-
jewódzkiej nr 382 w Piławie 
Górnej do drogi Dzierżo-
niów-Bielawa. Połączy się on 
z powstającym obecnie dru-
gim etapem, który rozpoczy-
na się na rondzie położonym 
na drodze Dzierżoniów-Pie-
szyce. W pierwszym etapie 
prace wykonywano na od-
cinku od wjazdu do Dzierżo-
niowa od strony Świdnicy do 
drogi Dzierżoniów-Pieszyce. 
Jego budowa kosztowała 36 
mln zł. Budowany drugi od-

cinek trasy ma zostać ukoń-
czony w 2023 r., a koszt prac 
to ponad 40 mln zł.

- Mam nadzieję, że dzisiej-
sza sytuacja w budownictwie 
nie wpłynie na zmianę zapo-
wiadanych terminów. Cie-
szę się, że budowa drugiego 
i trzeciego etapu będzie się 
zazębiać. Dziękuję wszyst-
kim osobom pomagającym 
w przyspieszaniu prac nad 
inwestycją, która znacząco 
nam ulży - mam na myśli i ra-
dykalne obniżenie liczby aut 
przejeżdżających przez mia-

sto i związane z tym korzyści 
dla środowiska, a więc nasze-
go zdrowia. Trzymam kciuki 
za dotrzymanie tych termi-
nów - mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski.

Termin na składanie ofert 

minął 16 listopada. Do czasu 
publikacji „Gońca” DSDiK nie 
przekazała żadnych informa-
cji na temat liczby ofert i wy-
boru wykonawcy zadania. 

Inwestycja polegała na 
budowie dwustumetrowego 
odcinka drogi z kostki beto-
nowej, budowie chodników 
i montażu oświetlenia. Przed 
rozpoczęciem tych prac 
spółka Wodociągi i Kanaliza-
cja wybudowała kanalizację 
deszczową.

To była specyficzna inwe-
stycja. O jej szybkie wykona-

nie wnioskowali mieszkańcy 
ul. Przedwiośnie, którzy wy-
szli z propozycją uczestnicze-
nia w realizacji tego zadania i 
zaproponowali wykonanie 
dokumentacji budowlanej. 
Sfinansowali oni koszty pro-
jektu wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i potrzebnymi 
specyfikacjami technicznymi.

Koszt robót budowlanych 

zamknął się kwotą 777 tys. 513 zł brutto.

Zgodę wyrażono na nad-
zwyczajnym zgromadze-
niu wspólników spółki pod 
firmą Dzierżoniowskie To-
warzystwo Budownictwa 
Społecznego – Spółka z 
ograniczoną odpowiedzial-
nością. Dotychczas udziały 
w kapitale zakładowym DTBS 
Sp. z o.o. posiadało miasto 

Dzierżoniów (13.163 udzia-
łów) i gmina Strzelin (2.128). 
Nowy wspólnik – gmina Pie-
szyce - objęła 371 udziały o 
wartości nominalnej 1.000 zł 
każdy. Udziały zostały pokry-
te wkładem niepieniężnym o 
wartości 332.628,90 zł w po-
staci prawa własności dwóch 
nieruchomości gruntowych 

stanowiących niezabudowa-
ne działki o powierzchni 814 
m² i powierzchni 5042 m² 
położone w Pieszycach oraz 
wkładem pieniężnym w kwo-
cie 38.371,10 zł. Tym samym 
podwyższony został dotych-
czasowy kapitał zakładowy 
Spółki z kwoty 15.291.00 zł 
do kwoty 15.662.000 zł.

Podstawowym przedmio-
tem działalności spółki jest 
budowanie domów miesz-
kalnych i ich eksploatacja na 

zasadach najmu. Dzięki po-
zyskanym nowym nierucho-
mościom, możliwe będzie 
rozszerzenie budowy domów 
na terenie Pieszyc. Środki na 
budowę domów w ramach 
Towarzystw Budownictwa 
Społecznego pozyskiwane są 
na preferencyjnych zasadach 
z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego.

Mieszkańcy czekają na trzeci etap 
budowy obwodnicy

Projekt ul. Przedwiośnie 
sfinansowali mieszkańcy, a jej 

wykonanie - miasto
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Ma być funkcjonalnie, estetycznie i zielono, w 
odnowionym rynku pojawi się też m.in. fontanna. 

Miasto podpisało umowę z wyłonionym w przetargu 
Przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym WroTech, 
które wykona projekt techniczny.

W Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu 
zamontowano pętlę indukcyjną. Pozwala ona na 

lepszą komunikację osób korzystających z aparatów 
słuchowych. To nie koniec ułatwień dla osób z 
niepełnosprawnościami.

W dzierżoniowskim Urzędzie Miasta odbyło się 17 
listopada walne zebranie członków założycieli 

Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, podc-
zas którego podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia 
Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji 
Dzierżoniowskiej do 2030 r. 

Przebudowa rynku - umowa na projekt podpisana

Ułatwienia dla niedosłyszących

Strategia dla aglomeracji dzierżoniowskiej

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Zajmie to kilka miesię-
cy, ponieważ oprócz sa-
mego procesu projektowa-
nia, wszelkie zmiany rzeba 
uzgodnić z konserwatorem 
zabytków. Wymaga tego wła-
śnie historyczny charakter 
rynku. 

- Na prace w samym ryn-
ku chwilę poczekamy, jednak 

zmiany w staromiejskim cen-
trum już trwają. Najlepiej wi-
dać to w południowej części 
plantów (Wał Szwedzki), któ-
re przechodzą rewitalizację. 
Oprócz przebudowy chod-
ników i aranżacji terenów 
zielonych, nowych nasadzeń, 
powstaną też siedziska w 
formie amfiteatru. W najbliż-

szych dniach rozstrzygnięty 
zostanie przetarg na rewitali-
zację parku im. Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa, 
w którym trwają prace przy 

renowacji wnętrza Kaplicy 
Sadebecków - mówi Dariusz 
Kucharski, burmistrz Dzierżo-
niowa.

Pętla indukcyjna sprawia, 
że osoba z aparatem słucho-
wym może rozmawiać bez 
zakłóceń, wyraźnie i głośno. 
W starszych aparatach słu-
chowych użytkownik musi 
przełączyć się na funkcję 
„pętla indukcyjna/cewka in-
dukcyjna”. W nowych należy 
w ustawieniach włączyć pętlę 
indukcyjną, co pozwoli na jej 
automatyczne uruchamianie. 
Można o to poprosić sprze-
dawcę, u którego kupiliśmy 
aparat słuchowy.

- Dziękuję za te zmiany i 

jako przedstawiciel miesz-
kańców ze specjalnymi po-
trzebami oczekuję wprowa-
dzania dalszych udogodnień. 
Mieszkańców potrzebujących 
pomocy w sprawie obsługi 
aparatu słuchowego zachę-
cam do kontaktu, tel.: 601 
289 499 - mówi Tadeusz 
Skrzypek, osoba z niepełno-
sprawnością, koordynator i 
certyfikowany audytor do-
stępności dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami oraz wi-
ceprzewodniczący zespołu 
ds. osób z niepełnosprawno-

ściami, działającym przy bur-
mistrzu Dzierżoniowa. 

W tym tygodniu w windzie 
w urzędzie miasta pojawi się 
system komunikacji głoso-
wej, z którego korzystać będą 
mieszańcy z problemami 
wzroku.

Oprócz tych ułatwień i 
wcześniejszej likwidacji ba-
rier architektonicznych duże 
zmiany zachodzą także w 

komunikacji cyfrowej. Strona 
miasta www.dzierzoniow.pl i 
Biuletyn Informacji Publicz-
nej są od dłuższego czasu 
dostosowane do standardów 
WCAG2.1, czyli wytycznych 
dotyczących dostępności cy-
frowej, umożliwiających ko-
rzystanie ze strony osobom 
ze specjalnymi potrzebami 
oraz możliwością korzystania 
z czytników tekstu. 

Jej opracowanie trwało 
ponad rok. Jest to narzędzie 
do pozyskiwania środków 
przez zintegrowane samo-
rządy ziemi dzierżoniowskiej 
nie tylko z polityki spójności, 
ale też z programów hory-
zontalnych bezpośrednio z 

Brukseli przez najbliższe lata. 
W strategii wyznaczono 

wyznaczono sześć celów 
operacyjnych. Nasza aglo-
meracja ma być przyjazna dla 
ludzi młodych, środowiska i 
turystyki oraz dobrze skomu-
nikowana zewnętrznie i we-

wnętrznie. 
Ujęte w niej zagadnienia 

dotyczą także sfery sportu, 

kultury, usług społecznych, 
gospodarki, cyfryzacji, bez-
pieczeństwa i zarządzania.

Projekt przebudowy rynku poznamy 
do września 2022 r.

Pętla indukcyjna w BOK-u ułatwia 
komunikację z osobami korzystającymi z 

aparatów słuchowych

Nowo przyjęta strategia pomoże w najbliższych 
latach sięgać aglomeracji dzierżoniowskiej po 
środki zewnętrzne
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Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 
przedsięwzięcie zrealizowano w ramach programu 

Horyzont 2020. Głównym celem tego projektu było 
opracowanie niedrogich, lekkich i energooszczędnych 
rozwiązań do renowacji budynków wyposażonych w 
szklane fasady. Nowy produkt branży budowlanej i 
chemicznej miał się opierać m.in. o nanotechnologie. 

   Z czystej energii pochodzi już 80% zapotrzebowania 
Dzierżoniowa na ciepło.. To dzięki potężnej inwesty-
cji, jakiej podjął się Zakład Energetyki Cieplnej w 
Dzierżoniowie. 14 października oficjalnie otwarto 
instalację wysokosprawną opalaną biomasą w 
ciepłowni przy ul. Złotej. Dofinansowana z UE inwesty-
cja oznacza dla nas czystsze powietrze (emisja zredu-
kowana do minimum) oraz niższe ceny ciepła.

Finał projektu Eensulate - jakie są efekty?

Czysta energia dzięki inwestycji ZEC

Inwestycje

Inwestycje

Eensulate to pierwszy ba-
dawczo-rozwojowy projekt 
w historii Dzierżoniowa, który 
wraz z europejskimi prywat-
nymi firmami, instytucjami 
publicznymi i uniwersytetem, 
był jednym z 13 partnerów 
całego przedsięwzięcia.

Udział w nim to efekt 
dobrej dobrej współpracy 
miasta z działającymi u nas 
firmami grupy Selena. Rolą 
Dzierżoniowa było testowa-
nie efektywności nowych 
produktów i dlatego właśnie 
to w naszym mieście zain-
stalowano nowoczesną fa-
sadę (Szkoła Podstawowej 
nr 1) oraz wymieniono okna 
w Muzeum Miejskim. Koszty 
związane z obsługą projektu 
były w całości finansowane 
ze środków unijnych.

Projekt Eensulate rozpo-
czął się w 2016 r., jego cele 
osiągnięto dzięki opracowa-
niu trzech głównych kluczo-
wych technologii:
•	 wysoce izolującej pianki 

przyjaznej dla środowiska; 
•	 lekkiej i cienkiej dwuszy-

bowej szyby próżniowej 
(VIG); 

•	 wielofunkcyjnej, termo-
przestrajalnej powłoki 
szyb.

Technologie te można łą-
czyć, aby zaoferować trzy 
różne produkty komercyjne, 
a mianowicie szybę Eensu-
late: Basic, Premium posia-
dającą szkło chromowane 
z dodatkowymi funkcjami 
samoczyszczącymi i prze-
ciwmgielnymi oraz rozwią-

zaniem stolarki dla obiektów 
zabytkowych. Produkt cha-
rakteryzuje się większą trwa-
łością i znacznie dłuższym 
okresem eksploatacji.

Kluczowi partnerzy pro-
jektu są teraz zaangażowani 
w rozwój technologii wspo-
magających, a także w proces 
uprzemysłowienia produkcji i 
jej komercjalizacji. Produkty 
Eensulate mają być dostępne 
na rynku za dwa lata.

Zakład Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 
zakończył inwestycję pole-
gającą na: „Budowie instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji 
opalanej biomasą w ciepłow-
ni przy ul. Złotej 11 w Dzier-
żoniowie”. Wartość inwestycji 
to kwota blisko 36 milionów 
złotych. Symbolicznego od-
dania do użytku dokonał pre-
zes zarządu, Tadeusz Droz-
dowski.

W 2012 roku zakład został 
sprzedany przez miasto Dzier-

żoniów prywatnemu przed-
siębiorcy. - Dziś widać, że 
była to dobra decyzja, a nowi 
właściciele sprostali zadaniu 
– ocenia Dariusz Kuchar-
ski, burmistrz Dzierżoniowa. 
Przez 9 lat nowi właściciele 
dokonali gruntownej moder-
nizacji ciepłowni. - To była 
odważna, ryzykowna nawet, 
ale niezbędna decyzja o du-
żej inwestycji po to, by zre-
dukować emisję niemal do 
zera – mówił podczas otwar-
cia nowej instalacji Tadeusz 

Drozdowski, właściciel za-
kładu i prezes zarządu spółki. 
Inwestycja polegała na budo-
wie elektrociepłowni opala-
nej biomasą (zrębkami drew-
na). Rozpoczęto ja w 2018 
roku. Od 2020 roku trwało 
wdrożenie projektu, rozruch. 
To niełatwe zadanie, bo do-
tyczy nie tylko produkcji cie-
pła, ale też prądu na potrzeby 

ZEC. Dziś instalacja w pełni 
działa, a tuż obok rozpoczęto 
budowę kolejnej.

Dla mieszkańców miasta 
oznacza to dużo czystsze po-
wietrze i niższe ceny ogrze-
wania i ciepłej wody. Dzięki 
instalacji na biomasę latem 
cała ciepła woda dla Dzier-
żoniowa produkowana jest 
wyłącznie z czystej energii. 

Nowe produkty grupy Selena 
testowała m.in. SP 1

W ciepłowni przy ul. Złotej otwarto 
nową, wysokosprawną instalację 

opalaną biomasą
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Jednym z najstarszych 
murali w centrum miasta jest 
duży plan historycznej części 
Dzierżoniowa przedstawiają-
cy najważniejsze zabytki.

Od kilku lat miasto moc-
no wspiera tworzenie sztuki 
w przestrzeni miejskiej. Co 
ważne, we współpracy z lo-
kalnymi artystami. Dzięki pro-
gramowi „Dzierżoniów Pełen 
Pasji” powstały już m.in. mu-
rale związanych z techniczną 
historią Dzierżoniowa – nie-
istniejącymi już Zakładami 
Radiowymi Diora. Do wy-
konania wielkoformatowych 
obrazów na murach posłu-
żyły wówczas oryginalnie za-
chowane, archiwalne zdjęcia 

z produkcji. Każdy mieszka-
niec Dzierżoniowa z pewno-
ścią widział mural na ścianie 
budynku przy ul. Diorowskiej.

- Rok 2021 to Rok Kobiet, 

dlatego właśnie w tegorocz-
ne murale skupiają się wokół 
pań. Znajdziemy je przy ul. 
Złotej (budynek elektrocie-
płowni) i przy ul. Świdnickiej 

(Centrum Seniora) W ramach 
tego cyklu powstał też naj-
większy do tej pory mural, 
zajmujący ścianę jednego z 
budynków przy skrzyżowa-
niu ul. Brzegowej i Nowo-
wiejskiej. Widzę, jak dobrze 
odbierane jest takie działania 
i wiem, że sztuki w przestrze-
ni miejskiej będzie więcej. 
Ogromne gratulacje dla auto-
ra – mówi Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Kobiece twarze wykonał 
mieszkaniec, Roman Mro-
zowski, którego prace od-
naleźć można w niejednym 
zakątku miasta. Jego dziełem 
są m.in. skrzydła przy ZS nr 
2, kobieca twarz na budyn-
ku przy II LO widoczna od 
strony parku Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa, ta 
na budynku OPS-u od strony 
ul. 11 listopada czy nurek na 
tylnej części basenu krytego 
w Dzierżoniowie (ul. Osadni-
cza). Więcej jego prac, także 
na pótnie, znajdziecie m.in. 
na fanpage’u Niezły PatentArt 
na Facebooku.

Już kilkadziesiąt różnej wielkości murali można 
podziwiać w Dzierżoniowie. Od kilku lat powstają 

one w ramach programu „Dzierżoniów Pełen Pasji”. W 
tym roku stworzono największy z nich. Podoba się i 
napawa optymizmem.

Tegoroczne murale Dzierżoniowa zachwycają
Estetyka 
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Inwestycja o wartości po-
nad 11 mln zł to prawie 3 
MW mocy elektrycznej na 
dachach lub terenach szkół, 
przedszkoli, instytucji gmin-
nych i urządzeniach wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. Sza-
cuje się, że przy dzisiejszych 
cenach energii elektrycznej 
oszczędności, jakie łącznie 
osiągną Dzierżoniów, Biela-
wa, Pieszyce, gmina Dzierżo-
niów, Łagiewniki, Piława Gór-
na, Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. z Dzierżoniowa oraz 
Zakład Usług Komunalnych z 
Łagiewnik, przekroczą rocz-
nie kwotę 700 tys. zł.

Przy mających nastąpić 
w naszym kraju wzrostach 
cen energii ta oszczędność 
może być znacznie wyższa. 
Inwestycja spowoduje ogra-
niczenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery na po-
ziomie 2000 ton rocznie. W 
ten sposób nasze gminy będą 
miały swój udział w realizacji 
krajowej i europejskiej polity-
ki klimatycznej, zmierzającej 
do powstrzymania ocieplenia 
klimatu. Instalacja ok. 8.000 
paneli fotowoltaicznych roz-
pocznie się w pierwszym 
kwartale przyszłego roku i 
potrwa 12 miesięcy.

Spółka Energia Komu-
nalna pozyskała 7 

mln zł dofinansowania z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew-
ództwa Dolnośląskiego 
na budowę 125 insta-
lacji fotowoltaic-
znych na obiektach 
użyteczności publicznej 
sześciu gmin powiatu 
dzierżoniowskiego.

7 mln zł
z UE

Estetyka 

Zmiany wynikają z ko-
nieczności dostosowania 
przepisów ustawy o dowo-

dach osobistych do przepi-
sów unijnych. Najważniejsze 
z nich to: druga cecha bio-

metryczna (odcisk palca), 
odwzorowanie podpisu wła-
ściciela dowodu oraz ko-
nieczność osobistego zło-
żenia wniosku o dowód w 
urzędzie (dla osób powyżej 
12 roku życia). Szczegóły na 
poniższych planszach.

Od listopada obowiązują nowe dowody oso-
biste z drugą cechą biometryczną: odciskami 

palców. Ale w związku z wprowadzeniem w Polsce 
nowych dowodów nie ma konieczności obowiązkowej 
wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego 
dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego 
ważność. 

Dowody osobiste z odciskami palców
Bezpieczeństwo
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Kupując lokalnie możesz 
liczyć na fachową wiedzę 

sprzedających i lepszą jakość 
produktów, niż w sieciowych 

punktach.
Jesteś przedsiębiorcą? 

Zamieść informacje o swo-
ich punktach sprzedaży oraz 
asortymencie na dedykowa-
nym biznesowi fanpage’u na 
Facebooku: Invest in Dzier-
żoniów.

Zasady kampanii pro-
mocyjnej „Kupuj lokalnie w 
Dzierżoniowie” można zna-
leźć na stronie: investin.dzie-
rzoniow.pl.

Zbliżają się święta i czas zakupów. Planujesz 
obdarować bliskich wyjątkowym prezentem ale nie 

masz pomysłu? Chcesz kupić bardzo dobre produkty 
do wigilijnych potraw? Wspieraj dzierżoniowskich 
przedsiębiorców, robiąc zakupy w lokalnych firmach.

Świąteczne zakupy? Wspierajmy lokalnych 
przedsiębiorców!

Aktywność mieszkańców

KONSULTACJE 
W SPRAWIE 
REWITALIZACJI

Dzierżoniów przygoto-
wuje „Gminny Program 
Rewitalizacji dla Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów na 
lata 2021-2030” i zaprasza 
do konsultacji społecznych 
projektu uchwały w spra-
wie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji.

Program rewitalizacji to na-
rzędzie planowania, koordy-
nowania i integrowania róż-
norodnych działań w ramach 
rewitalizacji gminy. Stanowi 
ona proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych, 
prowadzony w sposób 
kompleksowy poprzez zinte-
growane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, prze-
strzeni i gospodarki, skon-
centrowane terytorialnie.
Obszar rewitalizacji wyzna-
czony jest uchwałą rady 
miasta. Pomóż go wyzna-
czyć. Konsultacje rozpoczęły 
się się 26 listopada, a zakoń-
czą się 27 grudnia. Można 
wziąć w nich udział poprzez 
wypełnienia elektronicznego 
formularza ankiety dostęp-
nej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Dzierżoniowa 
www.dzierzoniow.pl, przy-
chodząc 7 grudnia na godz. 
14.00 na spotkanie w Dzier-
żoniowskim Ośrodku Kul-
tury lub wypełnić formularz 
dostępny w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie.
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Wynosząca 151 tys. 164 zł 
dotacja do programu „Asy-
stent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” pochodzi z Fun-
duszu Solidarnościowego. 

- Uczestnicy programu 
będą mogli korzystać z po-
mocy asystenta m.in. przy: 
wyjściu, powrocie i dojeź-
dzie do wskazanych przez 
uczestnika miejsc, czynnym 
uczestnictwie w naszych 
wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, wykonywaniu 
codziennych czynności, za-
łatwianiu spraw urzędowych 
czy z nawiązaniu kontaktu z 
różnego rodzaju organizacja-
mi - mówi Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Wymienione działania 
mają ułatwić osobom z nie-
pełnosprawnościami funk-
cjonowanie w życiu spo-
łecznym, ograniczać skutki 
niepełnosprawności, za-

chęcać do aktywności oraz 
przeciwdziałać dyskryminacji 
i wykluczeniu społecznemu.

55 tys. 161 zł na na „Opiekę 
wytchnieniową” Dzierżoniów 
otrzymał z Funduszu Solidar-
nościowego.

Ta kwota przeznaczona 
zostanie na wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów 
dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, osobami ze 
znacznym lub równoważnym 
stopniem niepełnospraw-
ności. Dzięki temu miesz-
kańcy opiekujący się osoba-
mi z niepełnosprawnością 
mają szansę na odpoczynek, 
wzmocnienie osobistego po-
tencjału oraz na darmowe 
wsparcie psychologiczne lub 
terapeutyczne - wymienia 
burmistrz.

Realizacją obydwu pro-
gramów w 2021 zajmuje się 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja projektu pt. 
„Dzierżoniów ma w mocy 
powstrzymanie przemocy” 
podyktowana jest potrzebą 
ograniczania zjawiska prze-
mocy oraz kontynuowaniu 
i poszerzeniu działań, ma-
jących na celu podniesienie 
kompetencji osób mających 
kontakt z osobami uwikłany-
mi w przemoc.

- Ze względu na dużą skalę 
zjawiska, konieczne jest pod-
jęcie dodatkowych działań 
zaradczych i naprawczych. 
Będą one stanowić wzmoc-
nienie funkcjonującego 
obecnie systemu przeciw-
działania przemocy w Dzier-
żoniowie, jako poszerzenie 
naszej oferty – mówi Anna 
Skrzyńska, dyrektor dzierżo-
niowskiego OPS.

W ramach realizacji pro-
jektu pracownicy ośrod-
ka chcą zapewnić osobom 
dotkniętym przemocą, jak i 
zagrożonym jej występowa-
niem, szeroki dostęp do spe-
cjalistycznego poradnictwa 
oraz wsparcia terapeutyczne-
go, które pozwoli na powrót 
do równowagi psychicznej i 
odzyskania poczucia własnej 
wartości.

Istotnym działaniem jest 
także udostępnienie infor-
macji na temat sposobu po-
stępowania w przypadku, gdy 
jest się ofiarą lub świadkiem 
przemocy, stąd dystrybucja 
plakatów i ulotek na terenie 
miasta oraz szereg szkoleń, 
m.in. dla nauczycieli z dzier-
żoniowskich szkół.

Dzierżoniów otrzymał dotację na realizację 
programów .„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnien-
iowa”. Umożliwią one wsparcie mieszkańców 
borykających się z niepełnosprawnością dzięki 
asystentom i członkom rodzin w których są osoby z 
niepełnosprawnością.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
realizuje w mieście program, którego celem jest 

ograniczanie zjawiska przemocy. Projekt „Dzierżoniów 
ma w mocy powstrzymywanie przemocy” zakłada 
kampanię informacyjną, rozdawanie ulotek oraz spot-
kania i szkolenia. 

Asystenci i opieka
wytchnieniowa

Dzierżoniów przeciwko
przemocy

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców

Ze względu na ograniczo-
ną kwotę, jaką miasto może 
przeznaczyć na ten cel, oso-
by zainteresowane prosimy 
o kontakt z Biurem Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego dzierżoniowskiego 
urzędu, tel. 74 645 08 30.

Problem bezdomności 

zwierząt wynika m.in. z braku 
edukacji i wiedzy społeczeń-
stwa w zakresie metod za-
pobiegania bezdomności, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
sterylizacji i kastracji. Jakie są 
więc fakty i mity związane z 
kastracją zwierząt, dlaczego 
jest ona tak ważna, czy jest 

bolesna dla naszego pupila i 
co się dzieje po takim zabie-
gu? Odpowiedź znajdziemy 

np. na portalu www.dbamy-
ozdrowiepsowikotow.pl.

Seniorzy, osoby pobierające rentę i podopieczni 
Ośrodka Pomocy Społecznej mogą poddać swoje 

psy i koty bezpłatnej sterylizacji.

Dla kogo bezpłatna sterylizacja zwierząt?
Aktywność mieszkańców
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Na wystawie przedstawio-
ne są dawne tradycje pierni-
karstwa szczególnie toruń-
skiego, rzemiosło oraz świat 
XIX-wiecznego przemysłu i 
handlu. Na przygotowanej 
ekspozycji znajdziemy m.in. 
rzeźbione formy ze słynnej 
toruńskiej kolekcji, nowożyt-
ne naczynia cynowe, formy 
do cukierków czy pierniko-
we opakowania. Dodatko-
wym elementem wystawy są 
warsztaty własnoręcznego 
formowania pierników.

Toruńskie pierniki od za-
wsze słynęły z dobrego sma-
ku i kunsztownego wykona-
nia. Były nie tylko słodkim 
przysmakiem, ale również 
niejednokrotnie – prezen-
tem czy ozdobą. Zwiedza-
nie wystawy będzie świetną 
okazją do wprowadzenia w 
temat świątecznych tradycji 
oraz miłego spędzenia czasu 
przy tworzeniu piernikowych 
przysmaków o niezwykłych 
formach.

Wernisaż wystawy od-
był się 18 listopada. Słowo 
wstępne podczas wernisażu 
wygłosił Krzysztof Lewan-
dowski z Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu. Wystawa 
przygotowana została przez 
Muzeum Okręgowe w Toru-
niu oraz Towarzystwo Przyja-
ciół Muzeum Okręgowego w 
Toruniu. Jej sponsorem jest 
Fabryka Cukiernicza „Koper-
nik” S. A.

Bilety na wystawę to koszt 
15 zł od osoby (dzieci do lat 3 
są zwolnione z opłaty). Cena 
biletu dla posiadaczy Dzier-
żoniowskiej Karty Dużej Ro-
dziny oraz Karty Seniora to 10 
zł. W cenie biletu są warsz-
taty formowania pierników 
w tradycyjnych drewnianych 
formach oraz zwiedzanie 
wystawy „Świat Toruńskie-
go Piernika w Dzierżonio-
wie”. Wytworzone pierniki 
są pieczone podczas opro-
wadzania po wystawie, a po 
zwiedzaniu – zbierane przez 
uczestników.

Zwiedzanie wystawy jest 
ściśle powiązane z uczest-
nictwem w warsztatach for-
mowania pierników, dlatego 
obowiązuje wcześniejsza re-
zerwacja miejsc. Zwiedzania 
wystawy wraz z warsztatami 
trwa 90 minut. 

Zanim zwiedzicie wysta-
wę, koniecznie obejrzyjcie 
jej dzierżoniowski akcent. 
Podczas Miodobrania dzier-
żoniowskie dzieciaki, a nawet 
całe rodziny miały okazję ro-
bić piernikowe domki. Część 
z nich wzbogaci ekspozy-
cję Piernikowe Miasteczko w 
Sowiogórskim Centrum Ko-
munikacyjnym, gdzie moż-
na obejrzeć Dzierżoniów z 
piernika. Część stanowi miły 
suport wystawy toruńskich 
pierników w Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa. 

W budynku przy ul. Krasic-
kiego 25 młodzi mieszkańcy 
mogą korzystać z zajęć z ro-
botyki, nauki szachów i sen-
soryki. Są także warsztaty z 
chemii i fizyki. Zajęcia to nie 
teoria, ale praktyka.

Celem tych zajęć jest roz-

wijanie potencjału twórczego 
i intelektualnego dzieci i mło-
dzieży oraz angażowanie ich 
w poznawanie nauki przez 
doświadczenia i zabawę. 

Kontakt z Dzierżoniow-
skim Centrum Nauki - tel.: 
507 770 859.

Wystawa czasowa „Świat Toruńskiego Piernika” 
do 16 stycznia gości w Muzeum Miejs-

kim Dzierżoniowa. Pierniki można oglądać po 
wcześniejszej rezerwacji miejsc – wystawa jest 
bowiem połaczona z warsztatami.

Ledwo ruszył, a już trzeba myśleć o poszerzeniu 
działalności. I dobrze, bo w ten sposób chcemy 

promować naukę ścisłą i technikę przygotowującą do 
zawodów przyszłości. Zapisy, którym miał służyć dzień 
otwarty w Dzierżoniowskim Centrum Nauki, bardzo 
szybko zmieniły się w tworzenie list rezerwowych.

Toruńskie pierniki w dzierżoniowskim muzeum

Więcej chętnych niż 
miejsc w DON

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Godziny zwiedzania wystawy „Świat Toruńskiego Piernika”:

wtorek: 9:30, 11:30, 13:30 

środa: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30 

czwartek: 9:30, 11:30, 13:30 

piątek: 9:30, 11:30, 13:30 

niedziela: 11:30, 13:30 

Ze względów organizacyjnych godziny zwiedzania nie ulegają zmianie.

Rezerwacja:

tel. 74 64 64 661 wew. 21 

Liczba miejsc ograniczona.
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Cała społeczność szkoły 
zaangażowała się w działania 
propagujące oszczędzanie 
wody, które realizowane są 
wraz z partnerami z Hiszpa-
nii i Portugalii – uczestnikami 
projektu „To Healthy Lifestyle 
Step by Step”. Powstała gale-
ria plakatów zachęcających 
do racjonalnego korzystania 
z wody.

Ponadto uczniowie mieli 
okazję poznać wybitną Polkę, 
naukowca, zdobywczynię 
dwóch Nagród Nobla w dzie-
dzinie fizyki i chemii. Odbył 
się konkurs plastyczny „Po-
znajemy Marię Skłodowską-
-Curie” – uczniowie rysowali 
uczoną w codziennych sytu-
acjach i dopisywali jej myśli w 

przedstawionej scenie. 
Był również czas na eks-

perymenty chemiczne. 
Działania związane z uczo-
ną były częścią projektu 
„Young Scientists Discover 
the World”, który uczniowie 
dziewiątki realizują z ucznia-
mi z Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Uczestnicy projektów z 
niecierpliwością czekają na 
wyjazdy do szkół partner-
skich, które ze względu na 
pandemię zostały przełożone 
na przyszły rok kalendarzo-
wy.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie od 2018 
r. realizuje międzynarodowe projekty w ramach 

europejskiego programu Erasmus+. W dniach 14-15 
października w szkole odbywały się działania związane 
z corocznymi obchodami Dni Erasmusa.

Erasmus Days 2021 
Aktywność mieszkańców

W woborach młodych radnych wzięła 
udział ponad połowa uczniów

Nauczycielki w uznaniu 
za wzorowe i wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pra-
cy zawodowej otrzymały – w 
zależności od stażu pracy – 
złote oraz srebrne medale 
za dlugoletnią służbę. Złote 
przyznano Marzenie Cieżak i 
Lidii Kuźniar, a srebrne - Ka-
tarzynie Szkwarek i Joannie 

Uss. Dyrektorka Regina Wa-
lendowska została zaś od-
znaczona za zasługi dla roz-
woju współpracy pomiędzy 
Szkołą Podstawową Dobro-
vského w Lanškroun, a Szkołą 
Podstawową nr 3 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Dzier-
żoniowie. Medal wręczył jej 
burmistrz naszego miasta 
partnerskiego Radim Vetchý.

Uprawnionych do głoso-
wania było 3113 uczniów, 
w głosowaniu wzięło udział 
1686 uczniów. Frekwencja 
wyniosła 53,85%. W nowej 
radzie zasiadać będzie po 

trzech przedstawicieli SP 1, SP 
5, SP 9, ZS nr 2 oraz po dwóch 
przedstawicieli SP 3, ZS nr 1 i 
3 oraz I LO, a także przedsta-
wiciel II LO.

Cztery nauczycielki i dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Dzierżoniowie Regina Walendowska 

zostały odznaczone medalami w uznaniu swych 
zasług. 

Wybrano 21 radnych, którzy reprezentują szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe działające na 

terenie Dzierżoniowa. Wybory do Młodzieżowej Rady 
Dzierżoniowa odbyły się 15 listopada.

Medale dla pań Wybory do 
Młodzieżowej Rady 
Dzierżoniowa

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców
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Aż 50, bo związek małżeń-
ski trwa dziś w Polsce średnio 
14 lat. Potrzeba wytrwałości, 
kompromisów i umiejętno-
ści wspólnego pokonywa-
nia przeszkód. No i przede 
wszystkim prawdziwej miło-
ści, bez niej nie ma szans.

- Serdecznie gratuluję i po-
dziwiam Państwa. Osobiste 
przekazanie Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, 
nadanych przez Prezydenta 
RP, to zaszczyt. Gratuluję Zło-
tych Godów, życzę zdrowia 
i wielu kolejnych wspólnych 
i szczęśliwych lat – mówił 
Dariusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa podczas spo-
tkania z wyjątkowymi miesz-
kańcami. 

5 listopada Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie 
odebrali:
•	 Krystyna i Stanisław Zdroli-

kowie,
•	 Elżbieta i Tadeusz Zdybo-

wie,
•	 Helena i Mieczysław Kowa-

lowie,
•	 Zofia i Jan Dejewscy,
•	 Bożena i Lech Orlińscy,
•	 Wanda i Andrzej Ciechalscy,
•	 Genowefa i Juliusz Bosaccy,
•	 Halina i Tadeusz Łosiowie,
•	 Stefania i Kazimierz Nowa-

kowie,
•	 Gabriela i Ryszard Brylscy,
•	 Stanisława i Tadeusz Boro-

dajkowie,
•	 Barbara i Janusz Jąkałowie,
•	 Teresa i Kazimierz Przyby-

szowie,
•	 Halina i Antoni Ludwowie,
•	 Krystyna i Józef Mieleszko-

wie,
•	 Irena i Jan Błaszczakowie,
•	 Krystyna i Piotr Pieszczo-

chowie,
•	 Barbara i Jan Brzeźni.

Małżeństwo to droga 
usłana różami. Tak 

jest na początku, bo 
później o związek trzeba 
samemu dbać każdego 
dnia. Tym mieszkańcom 
udało się wspólnie 
przeżyć 50 lat.

Obchodzili Złote Gody
Aktywność mieszkańców
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Każdy, kto przyjdzie, bę-

dzie mógł zjeść ciepły posiłek 

wigililijny na miejscu. Z jednej 

strony stołu będą ci, którzy po-

trzebują wsparcia i spedzenia 

choć chwili z innymi, zaś z dru-

giej ludzie, którzy chcą dać coś 

od siebie. Między nimi stanie 

wigilijny stół, który ma wszyst-

kich połączyć. Sama oprawa 

wydarzenia, Jarmark oraz gest, 

że się o kimś pamięta, na pew-

no przyczynią się do spędzenia 

tego czasu w wyjątkowej at-

mosferze.

Jedzenie ze społecznej lo-

dówki bierzesz na własną od-

powiedzialność. Nie niszcz lo-

dówki, nie obklejaj jej swoimi 

ulotkami.

PRODUKTY, KTÓRE MOŻ-

NA UMIEŚCIĆ W LODÓWCE 

SPOŁECZNEJ to żywność, 

która jest świeża i nie prze-

kroczyła terminu ważności do 

spożycia określonej na opako-

waniu, produkty suche: kasze, 

ryże, makarony, mąki, cukry, 

ciastka itd. (wszystkie muszą 

być w nieuszkodzonych opa-

kowaniach), w opakowaniach 

zamkniętych typu konserwy, 

słoiki, sery, jogurty, twarogi w 

oryginalnie zamkniętych opa-

kowaniach, a także zapakowa-

ne pieczywo, warzywa i owo-

ce, wyroby/przetwory własne, 

np. ciasto, zupa, starannie i 

szczelnie zapakowane, z nakle-

jonym opisem i datą przygoto-

wania.

PRODUKTY, KTÓRYCH NIE 

NALEŻY UMIESZCZAĆ W LO-

DÓWCE SPOŁECZNEJ to pro-

dukty nadpsuta i przetermino-

wane, już napoczęte, surowe 

jaja oraz produkty na ich bazie, 

np. ciasta z kremem, śmietaną, 

surowe mięso, produkty wy-

magające głębokiego schło-

dzenia i mrożonki, produkty, 

które miały kontakt z odpada-

mi, alkoholu.

Miejska ogrzewalnia dzia-

ła od października. Prowadzi 

ją dzierżoniowski OPS, które-

go pracownicy oferują m.in. 

wsparcie w usamodzielnianiu 

się, wychodzeniu z bezdom-

ności, kwaterowaniu osób bez-

domnych w całodobowych 

placówkach opiekuńczych, czy 

pomoc w załatwianiu formal-

ności związanych z nabyciem 

uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego.

- Strażnicy oraz pracow-

nicy OPS sprawdzają miejsca, 

w których mogą przebywać 

osoby bezdomne. To tereny 

ogródków działkowych, działki 

rolne przy ulicy Cichej, okolice 

rampy na PKP, a także centrum 

przesiadkowe. Bezdomni są 

informowani o pomocy, której 

może udzielić OPS, proponu-

jemy im również pomoc lekar-

ską – mówi Mariusz Furgała, 

komendant dzierżoniowskiej 

Straży Miejskiej.

„Akcja zima” nie obejmuje 

jednak wyłącznie osób bez-

domnych. - Zwracamy się do 

państwa z prośbą o czujność i 

wrażliwość również na sytuację 

osób samotnych i niezaradnych 

życiowo. Spadek temperatur, 

szczególnie w porze nocnej, 

może spowodować wychło-

dzenie organizmu prowadzące 

w skrajnych przypadkach do 

śmierci. Na takie zagrożenie 

narażone są także osoby bę-

dące pod wpływem alkoholu i 

przebywające w miejscach nie 

nadających się do zamieszka-

nia – apeluje Anna Skrzyńska, 

dyrektor dzierżoniowskiego 

OPS-u.

Prosimy o zgłaszanie 

wszystkich przypadków, w 

których istnieje zagrożenie dla 

życia bądź zdrowia tych osób. 

Każdy sygnał zostanie wnikli-

wie rozpoznany. Zgłoszenia 

prosimy kierować do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dzier-

żoniowie - tel. 74-632-11-29, 

strażników miejskich - tel. 74-

645-08-88 lub na telefon alar-

mowy policji 997 lub 112.

Ogrzewalnia znajduje się 

przy ul. Nowowiejskiej 91 i 

czynna przez siedem dni w 

tygodniu w godzinach 18.00-

8.00.

Już po raz kolejny zorganizowana zostanie wigilia 
dla mieszkańców Dzierżoniowa. Tym razem w 

innym miejscu niż tradycyjnie - w Rynku podczas Jar-
marku Bożonarodzeniowego 19 listopada.

Przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej od ul 
11 listopada stoi specjalna lodówka. Może z niej 

skorzystać każdy, kto ma taką potrzebę. Chcesz się 
podzielić jedzeniem? Zostaw w niej takie produkty 
spożywcze, które sam chciałbyś zjeść. 

Działa już miejska ogrzewalnia dla bezdomnych, 
ruszyła też cykliczna „Akcja zima”. Pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie i straży 
miejskiej ruszyli w miasto, by sprawdzić miejsca, w 
których przebywają osoby bezdomne.

Wspólna wigilia podczas jarmarku

Społeczna lodówka dla każdego

Trwa „Akcja zima”, działa miejska ogrzewalnia

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Cykliczna „Akja zima” trwa
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Jesteś przedsiębiorcą? Zamierzasz wybudować lub przebudować ogólnodostępny parking? A może zastanawi-
asz się nad trwałą likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w budynku, w 

którym prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, na jakich warunkach możesz otrzymać pomoc de minimis 
w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Programy pomocy de minimis dla przedsiębiorców
Aktywność mieszkańców

Program pomocy z tytułu trwałej likwidacji barier architektonicz-

nych dla osób z niepełnosprawnościami

Co obejmuje zwolnienie?

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają położone na tere-

nie miasta budynki lub ich części, budowle lub ich części, a także za-

jęte pod nie grunty, związane z prowadzoną działalnością gospodar-

czą, w których nastąpi trwała likwidacja barier architektonicznych dla 

osób z niepełnosprawnościami, polegająca na budowie lub montażu 

pochylni/podjazdu lub/i zakupie, dostawie, montażu urządzeń trans-

portu pionowego/ukośnego, wraz z likwidacją progów oraz zniwelo-

waniem różnic poziomów podłóg wewnątrz budynku lub jego części, 

przystosowaniem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Na jaki okres przysługuje zwolnienie? 

Maksymalnie na trzy lata, licząc od roku następującego po roku, w 

którym zakończono inwestycję. 

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Należy przedłożyć wniosek wraz z formularzem informacji do końca 

roku, w którym zakończono inwestycję polegająca trwałej likwidacji 

barier architektonicznych.

Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy de 

minimis?

Utrzymania w pełnej sprawności technicznej inwestycji polegającej 

na trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełno-

sprawnościami przez okres 6 lat, liczonych od dnia udzielenia pomo-

cy de minimis.

Program pomocy z tytułu budowy lub przebudowy ogólnodostęp-

nych parkingów

Co obejmuje zwolnienie?

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają położone na te-

renie miasta budowle lub ich części, a także zajęte pod nie grunty 

bezpośrednio związane z inwestycją polegającą na budowie lub prze-

budowie ogólnodostępnych parkingów, zajęte na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w zakresie ogólnodostępnych parkingów.

Na jaki okres przysługuje zwolnienie?

Długość zwolnienia uzależniona jest od liczby utworzonych stano-

wisk postojowych:

1 rok – pięć stanowisk,

2 lata – co najmniej 10 stanowisk,

3 lata - co najmniej 20 stanowisk.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Należy przedłożyć wniosek wraz formularzem informacji do końca 

roku, w którym zakończono budowę lub przebudowę ogólnodostęp-

nego parkingu.

Jakie są obowiązki przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy de 

minimis?

Utrzymania wybudowanego lub przebudowanego parkingu przez 

okres 3, 4 lub 5 lat, w zależności od okresu, na jaki przedsiębiorca 

uzyskał zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Szczegółowe informacje o programach pomocy de minimis można 

uzyskać pod telefonem: 74 645 08 21 lub adresem 

e-mail: mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl

Kaplica Sadebecków pięknieje w oczach. Trwa 
projekt pn.: „Odnowienie elementów zabyt-

kowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie” 
współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Odnowiona Nadzieja
Inwestycje

Prace polegają m.in. na 
wykonaniu wewnętrznych 
tynków ścian, konserwacji 
i rekonstrukcji sześciu we-
wnętrznych pilastrów (pier-
wotne stiukomarmury), reno-
wacji rzeźby przedstawiającej 
Nadzieję na kopule. Zabytek 

został też podświetlony. Wy-
dana również zostanie pol-
sko-czeska ulotka o kaplicy 
z informacjami nt. rodziny 
Sadebecków dla polskich i 
czeskich turystów, m.in. z na-
szego miasta partnerskiego 
Lanškroun.

Trwa odnawianie elementów 
kaplicy Sadebecków
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Przedsięwzięcie jest kon-
tynuacją działań proeko-
logicznych realizowanych 
przez miasto. Celem kampa-
nii jest zwrócenie uwagi na 
problem zanieczyszczenia 
powietrza. Nie każdy wie, co 
ma wpływ na powstawanie 
smogu oraz jakie negatywne 
skutki za sobą niesie. Eduka-
cja to podstawa, wiele zależy 
bowiem od świadomości sa-
mych mieszkańców. 

Kampania zaplanowa-
na jest wielotorowo. Na bil-
bordach miejskich pojawiły 
się grafiki z hasłem „Nie rób 
dymu. Daj oddychać”. Straż-
nicy miejscy rozdają specjal-
nie przygotowane ulotki – 
m.in. informujące o tym, jak 
prawidło palić w piecu, by do 
atmosfery uwalniać jak naj-
mniej szkodliwych substancji. 

W mediach tradycyjnych oraz 
społecznościowych poja-
wiają się również informacje 
zarówno dotyczące smogu, 
prawidłowego palenia w pie-
cu czy kominku, jak i infor-
macje na temat skutków, któ-
re wywołuje smog (są wśród 

nich takie choroby, jak astma 
czy nadciśnienie).

Jakość powietrza można 
sprawdzić m.in. na stronie 
internetowej www.dzierzo-
niow.pl. Dowiedsz się tam, 
kto w regionie robi najwięcej 
dymu (ma najbardziej zanie-
czyszczone powietrze) i jaki 
jest stan powietrza w Dzier-
żoniowie.

Kampania to kolejny krok w 

walce ze smogiem. Na rzecz 
poprawy jakości powietrza 
miasto działa już od wielu lat.

Zachęcamy do poznania 
szczegółów programu wy-
miany źródeł ciepła, dzięki 
któremu z dofinansowania 
korzystać mogą właściciele 
i współwłaściciele domów 
wielorodzinnych.

Akcja ma charakter edukacyjny i jest prowadzona 
wielotorowo. Ma uświadomić dzierżoniowianom, 

jakim zagrożeniem jest smog oraz jak temu zjawisku 
zapobiegać. 

Ruszyła miejska kampania antysmogowa
Estetyka 

Najlepiej zrobić to przy 

wsparciu pracownika punktu 

konsultacyjnego, działające-

go w Sowiogórskim Centrum 

Komunikacyjnym, po wcze-

śniejszym umówieniu telefo-

nicznym. Punkt czynny jest 

od godziny 10.00 do 16.00. 

Dla mieszkańców zaintereso-

wanych dofinansowaniem do 

zmiany sposobu ogrzewania w 

domach wielorodzinnych uru-

chomiono specjalny numer te-

lefonu 519 422 470.

Beneficjentami pilotażu 

mogą zostać wspólnoty miesz-

kaniowe w budynku wieloro-

dzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą 

one ubiegać się o dotacje do 

60% kosztów kwalifikowanych, 

w kwotach dofinansowania 

wynoszących od 40 tys. zł do 

340 tys. zł. W ramach pilota-

żu w WFOŚiGW we Wrocławiu 

wspólnota może ubiegać się 

również o pożyczki wspierające 

realizację projektów termomo-

dernizacyjnych do 40% kosztów 

kwalifikowanych na uzupełnie-

nie wkładu własnego. W tym 

przypadku nie będzie występo-

wać kryterium dochodowe. 

Dofinansowanie obejmuje 

osoby fizyczne o rocznym do-

chodzie nieprzekraczającym 

100 tys. zł, będące właścicie-

lami lub współwłaścicielami 

lokali mieszkalnych w budynku 

wielorodzinnym od 3 do 20 lo-

kali mieszkalnych. W tym przy-

padku intensywność dofinanso-

wania kosztów kwalifikowanych 

wynosi od 30% do nawet 45% 

kosztów kwalifikowanych w za-

leżności od zakresu realizowa-

nego przedsięwzięcia. 

Dotacja wyniesie:

•	 do 20 tys. zł w przypadku wy-

miany źródła ciepła na pom-

pę ciepła powietrze/woda, 

która może być uzupełniona 

wymianą stolarki okiennej/

drzwiowej, modernizacją in-

stalacji c.o. i c.w.u., monta-

żem wentylacji; 

•	 do 15 tys. zł, jeśli będą to inne 

źródła ciepła albo podłącze-

nie do efektywnego źródła 

ciepła w budynku uzupełnio-

ne wspomnianymi zadaniami 

z zakresu wymiany stolarki 

okiennej/drzwiowej, moder-

nizacją instalacji c.o. i c.w.u. 

lub montażem wentylacji; 

•	 do 5 tys. zł, jeśli przeprowa-

dzona będzie tylko wymiana 

stolarki okiennej/drzwiowej 

lub zakup i montaż wentyla-

cji, bez wymiany źródła cie-

pła; 

•	 dla podwyższonego pozio-

mu dofinansowania, dla osób, 

których przeciętny miesięcz-

ny dochód na jednego człon-

ka gospodarstwa domowego 

wskazany w zaświadczeniu z 

gminy nie przekracza kwoty 

1564 zł netto w gospodar-

stwie wieloosobowym lub 

2189 zł netto w gospodar-

stwie jednoosobowym będą 

to odpowiednio dotacje w 

wysokości do: 30, 25 i 10 tys. 

zł, maksymalnie do 60% kosz-

tów kwalifikowanych wyko-

nanego przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy zainteresowani 

programem „Czyste Powie-

trze”, w ramach którego o do-

finansowanie mogą starać się 

właściciele i współwłaściciele 

budynków jednorodzinnych, 

mogą korzystać z telefonu 517 

566 669.

Zachęcamy do poznania szczegółów programu 
wymiany źródeł ciepła, dzięki któremu z dofinan-

sowania korzystać mogą właściciele i współwłaściciele 
domów wielorodzinnych, zarówno wspólnoty, jak i 
osoby prywatne.

Zmiana ogrzewania – dofinansowanie
Aktywność mieszkańców


