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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

OPS oferuje w jego ra-
mach pomoc psychologa, 
prawnika, psychoterapeuty, 
terapeuty ds uzależnień, a 
także pomoc specjalisty pra-
cy socjalnej w zakresie pracy 
z osobą i z rodziną z pro-
blemem przemocy, terapię 
indywidualną, par, rodzinną, 
telefon zaufania oraz komu-

nikator dla dzieci, młodzieży, 
osób niepełnosprawnych i 
innych.

Dofinansowanie działań 
pochodzi z Programu Osło-
nowego „Wspieranie Jedno-
stek Samorządu Terytorial-
nego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie” - edycja 2021.

Wynika to ze zmiany prze-
pisów o dowodach osobi-
stych oraz przygotowań do 
wprowadzenia nowych wzo-
rów dokumentów z odciska-
mi linii papilarnych w war-
stwie elektronicznej. Usługa 
składania wniosków o wyda-
nie dowodu osobistego przez 
internet zostanie ponownie 
uruchomiona w terminie 

późniejszym, ale będzie do-
tyczyła wyłącznie dzieci do 
12. roku życia.

Przypominamy też o moż-
liwości korzystania z e-do-
wodów i aplikacji eDO App. 
Dzięki temu możesz bez wy-
chodzenia z domu np. podpi-
sać umowę na media, otwo-
rzyć konto bankowe, wyrobić 
kartę kierowcy i podpisywać 

dokumenty elektroniczne.
Nie masz jeszcze e-do-

wodu? Dowód osobisty bez 
warstwy elektronicznej mo-
żesz wymienić na niego za 
darmo. Wniosek można zło-

żyć w każdym urzędzie. Pa-
miętaj, by zaznaczyć w nim 
certyfikat podpisu osobiste-
go, a odbierając dokument 
nadać kody PIN.

Taki tytuł nosi nowy projekt, który od września reali-
zuje dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Dotyczy tworzenia systemu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie.

Od 27 lipca nie można już składać wniosków o 
wydanie dowodów osobistych przez internet 

(platformę ePUAP). Wymagana jest osobista wizyta w 
urzędzie.

Dzierżoniów ma w mocy powstrzymywanie 
przemocy

Wniosek o dowód tylko osobiście

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Cennik i szczegółowy grafik na 
stronie www.hotelosir.pl

Oprócz godzin baseno-
wych dzierżoniowski OSiR 
poleca także zajęcia zorgani-
zowane:
•	 aerobik w wodzie (ponie-

działki o godz. 9.45, wtorki 
o godz. 19.30, środy o 
godz. 13.30 i 19.30 oraz 
piątki o godz. 8.15 i 19.30),

•	 gimnastykę w wodzie 

(poniedziałki o godz. 10.30, 
wtorki o godz. 10.30, środy 
o godz. 10.30 oraz piątki o 
godz. 9.00),

•	 nurkowanie (zajęcia w ce-
nie biletu na basen - środy 
o godz. 21.15). Obowiązują 
zapisy pod numerem tel. 
602 897 497),

•	 saunę (panowie: środy w 

godz. 17.00-21.00, panie: 
czwartki w godz. 17.00-
21.00, sauna wspólna: piąt-
ki w godz. 16.00-21.00).

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem  
tel. 74 831 35 26.

Po wakacyjnej przerwie Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie zaprasza na basen kryty przy ul. 

Sienkiewicza 13. We wrześniu ruszyły zajęcia indywid-
ualne i grupowe.

Basen kryty czynny od września
Aktywność mieszkańców

*JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY?
Nie gódź się na to! Masz wybór.

* JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY?
Nie odwracaj głowy - reaguj!

* JESTEŚ SPRAWCĄ PRZEMOCY?
To nie wstyd, że nie potrafisz zapanować nad 
gniewem, wstyd, że nic z tym nie robisz.

POMOŻEMY CI! LOKALNY TELEFON ZAUFANIA: 883-993-525
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W sierpniu oddano do użytku pierwszy 
etap obwodnicy Dzierżoniowa

Remont ul. Strzelniczej i Ogrodowej 
potrwa do końca roku

12 sierpnia oddany zo-
stał do użytku pierwszy etap 
obwodnicy Dzierżoniowa. 
Mowa o odcinku przebie-
gającym przez strefę eko-
nomiczną. Odcinek, który 
możemy już użytkować, ma 
swój początek na wjeździe 
do miasta od strony Świdnicy. 
Tutaj rondem im. Solidarności 
dojedziemy przez podstrefę 
ekonomiczną do ronda na 
drodze Dzierżoniów-Pieszy-
ce. Koszt budowy tego frag-
mentu przekroczył 35,5 mln 
złotych, z czego 6,9 mln zło-
tych pochłonęły dodatkowe 
roboty związane z koniecz-
nością przebudowy sieci 
energetycznej.

- Już ten fragment po-
winien pozytywnie wpłynąć 
na ruch w Dzierżoniowie, 
ale prawdziwą ulgę, jaką bę-

dzie brak tranzytu wiodące-
go przez miasto, odczujemy 
po wybudowaniu drugiego 
i trzeciego etapu obwodni-
cy – mówi burmistrz Dariusz 
Kucharski.

Dobre wiadomości do-
tyczą także drugiego etapu 
tego zadania. Jest już decy-
zja środowiskowa niezbędna 
do wydania pozwolenia na 
budowę, więc formalności 
związane z jej rozpoczęciem 
powinny być kwestią najbliż-
szych tygodni. Drugi etap 
obejmuje odcinek od dro-
gi Dzierżoniów-Pieszyce do 
drogi Dzierżoniów-Bielawa. 
Ten odcinek buduje firma 
Polbud-Pomorze Sp. z o.o. 
Prace idą zgodnie z harmo-
nogramem, a umowny termin 
ich zakończenia to 8 września 
2023 r. Wartość tej inwestycji 

to ponad 37 mln zł.
Dolnośląska Służba Dróg 

i Kolei prowadzi także pro-
cedurę wyboru wykonawcy 
ostatniego odcinka od drogi 

Dzierżoniów-Bielawa do dro-
gi prowadzącej do Ząbkowic 
Śląskich (za Piławą Dolną). 
Będzie to ostatnia część ob-
wodnicy. 

W czasie prowadzenia prac 
wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia dojść i dojaz-
dów do posesji, ale w niektó-

rych miejscach, z uwagi na 
technologie robót, możliwe 
jest ich czasowe zamknięcie.

Koszt całego zadania to  

1 249 859,79 zł brutto. Plano-
wane zakończenie inwestycji 
obejmującej wymianę oświe-
tlenia, nawierzchni i nowego 
chodnika to koniec grudnia. 
Mieszkańcy ul. Ogrodowej, 
Strzelniczej oraz najbliższego 
sąsiedztwa mogą się kontak-

tować w sprawie inwestycji i 
sposobu jej realizacji z pra-
cownikami wydziału inwesty-
cji. Pomoc uzyskają Państwo 
pod numerami telefonów: 74 
645 08 83 lub 74 645 08 80.

Ponad trzykilometrowy odcinek obwodnicy 
Dzierżoniowa został oddany do użytku w sier-

pniu. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwesty-
cji w mieście, którą realizuje samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego. Pierwszy etap łączy drogę 
Dzierżoniów-Świdnica z drogą Dzierżoniów-Pieszyce.

Prace na ul. Ogrodowej i Strzelniczej idą pełną parą. 
Zadanie wpisuje się w cykl inwestycji zmieniających 

starówkę Dzierżoniowa i jej najbliższe sąsiedztwo.

Wreszcie jest!

Trwają remonty dróg

Inwestycje

Inwestycje
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Przy ul. Świdnickiej powstaje chodnik, który połączy 
ul. Sowiogórską m.in. z sąsiednim marketem  

i poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa 
społecznego ma kolejnego udziałowca. To gmina 

Pieszyce.

Chodnik poprawi bezpieczeństwo

DTBS rośnie w siłę

Inwestycje

Inwestycje

Nowy chodnik będzie można użytkować 
jeszcze tej jesieni

Pieszyce zostały udziałowcem DTBS-u

Sierpniowa sesja była pierwszą od czasu pandemii, 
która odbyła się nie online, lecz stacjonarnie

Przestrzeń wokół najnow-
szej dzierżoniowskiej ulicy 
mocno się zmienia. Trwa 
budowa kolejnego budynku 
DTB-su, trzeciego już w tym 
miejscu. Niedawno swoją sie-
dzibę uruchomiła tu Polska 
Spółka Gazownictwa. 

Aby dostać się pieszo z 
ul. Sowiogórskiej w kierunku 
centrum, trzeba dziś przejść 

na drugą stronę jezdni. To 
bywa i trudne i niebezpieczne 
ze względu na bardzo duże 
natężenie ruchu. 

Termin zakończenia robót 
ustalono na 21 października. 
Ich koszt to ponad 160 tys. 
zł. Połowę tej kwoty pokryje 
miasto, połowę Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei.

- Ta współpraca to dobry 
przykład obopólnych ko-
rzyści. Obniżamy wskaźnik 
kosztów administracyjnych i 
będziemy więcej budować, 
a większy gracz, szczególnie 
w tych czasach, może wię-
cej i taniej – mówił podczas 
podpisania listu intencyjne-
go burmistrz Dzierżoniowa  
Dariusz Kucharski.

List intencyjny w tej spra-
wie podpisano w lipcu. To ko-
lejny, po Strzelinie samorząd, 
który dołączył do DTBS-u. 

W Dzierżoniowie nowy 
budynek tbs-owski powstaje 
przy ul. Sowiogórskiej, a jesz-
cze w tym roku rozpocznie 
się budowa kolejnego domu 
wielorodzinnego.

Obrady rozpoczęła 30 
sierpnia krótka część uroczy-
sta, w trakcie której Dariusz 
Kucharski, burmistrz Dzier-
żoniowa, otrzymał z rąk Zdzi-
sława Marciniaka, prezesa 
dzierżoniowskiego koła Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go, odznaczenie będące po-
dziękowaniem za wspieranie 
dzierżoniowskich wędkarzy.

Pierwszy z rozpatrywanych 
projektów uchwały dotyczył 
wyznaczenia przedstawicie-
li do Dzierżoniowskiej Rady 
Pożytku Publicznego. Zosta-

li nimi radni Maciej Woźniak  
i Kazimierz Szabat.

Podczas sesji przyjęto 
Gminną Strategię Rozwiązy-
wania Problemów Społecz-
nych na lata 2021-2030, Pro-
gram Opieki Wytchnieniowej, 
wspierający osoby opiekujące 
się mieszkańcami se specjal-
nymi potrzebami i kilka tech-
nicznych uchwał związanych 
z gospodarką wodnościeko-
wą i finansami miasta. Radni 
nie przyjęli natomiast uchwa-
ły o nadaniu nazwy parkowi 
pomiędzy ulicą Bielawską i 

Wrocławską.
W materiałach przeka-

zanych radnym znalazła się 
m.in. informacja o stanie 
przygotowań prowadzo-
nych przez miasto placówek 
oświatowych (żłobek, przed-

szkola publiczne i publiczne 
szkoły podstawowe), spra-
wozdanie z działalności bur-
mistrza w okresie pomiędzy 
sesjami oraz informacja Ko-
misji Rewizyjne na temat pie-
lęgnacji zieleni.

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa po raz 
pierwszy od czasu pandemii odbyła się stacjonar-

nie, w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza.

O czym zdecydowali dzierżoniowscy radni?
Aktywność mieszkańców
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„Małe Miasto” to symula-
cja specjalnie stworzona na 
potrzeby projektu. Uczestni-
cy uczą się w nim pracować, 
zarabiać, oszczędzać i wyda-
wać pieniądze. Przez pięć dni 
biorą udział w warsztatach 
edukacyjnych u przedsiębior-
ców, reprezentujących róż-
ne branże. Dzieci zdobywają 
nie tylko wiedzę teoretyczną 
o specyfice danego zawodu, 
ale uczestniczą również w 
zajęciach praktycznych.

Pracować
Uczestnicy będą mieli 

szansę poznać tajniki takich 
zawodów, jak: fryzjer, poli-
cjant, strażak, ratownik me-
dyczny, grafik komputero-
wy, trener osobisty, florysta, 
ceramik/garncarz, hafciarka, 
tancerz, choreograf, dzien-
nikarz prasowy, bankowiec, 
cukiernik, prezenter telewi-
zyjny, optometrysta/stylista 
opraw okularowych, fotograf, 
szewc, programista, rehabi-
litant, arborysta. Przedsię-
biorcy wyposażą stanowiska 
w niezbędne sprzęty i mate-
riały edukacyjne, potrzebne 
do nauki zawodu. Uczestnicy 
projektu będą pracować pod 
ich czujnym okiem przez trzy 
godziny dziennie, po uprzed-
nim instruktażu.

Zarabiać
Za wykonane czynności 

uczestnicy otrzymają walutę 
„Małego Miasta” - „Dzierżo-
nie”, którą mogą wydać lub 
pomnożyć, odkładając na 
10%-lokacie w Banku, a na-
stępnie dokonać nią zakupów 
w Sklepie Marzeń. Część bu-
dżetu przeznaczą na wyży-
wienie. Zarobione pieniądze 
będą mogli wydawać w „skle-
pach kusicielach” na lody, 
słodycze, przekąski, drobne 
upominki czy gadżety. 

Na terenie „Małego Miasta” 
funkcjonować będzie Mało-
miasteczkowy Urząd Skarbo-
wy, do którego obowiązkowo 
każdy uczestnik codziennie 
odprowadzać będzie podatki, 
które zostaną przeznaczo-
ne na zakup dóbr material-
nych przyczyniających się do 
zmiany publicznej przestrzeni 
„Małego Miasta”.

Żyć
Poza warsztatami dla 

uczestników zorganizowa-
ne zostaną także różnego 
typu pokazy np. udzielania 
pierwszej pomocy. Bedą też 
mogli wziąć udział w dodat-
kowych zajęciach, takich jak: 
animacje, zajęcia z druko-
wania 3D, tworzenia obrazu 
3D, malowanie twarzy, czy 

też inne atrakcje i aktywności 
dla dzieci. Mali mieszkańcy, w 
porozumieniu z opiekunem 
grupy, będą mogli dowolnie 
zarządzać swoim wolnym 
czasem i decydować, w któ-
rych dodatkowych zabawach 
chcą uczestniczyć.

Ostatniego dnia, na zakoń-
czenie warsztatów, uczestni-
cy wypłacą zaoszczędzone 
pieniądze wraz z odsetkami. 
Osoby, które oszczędzały 
przez pięć dni, mogą zakupić 

w Sklepie Marzeń wymarzone 
produkty – zabawki, gry, ar-
tykuły szkolne, sprzęt sporto-
wy itp. Maksymalna wartość 
zarobionych i zaoszczędzo-
nych pieniędzy to 187 „Dzier-
żoniów”. 

Codzienne życie społecz-
ności miejskiej dokumen-
towane będzie za pośred-
nictwem mediów lokalnych. 
Szczegóły na www.investin-
dzierzoniow.pl  raz na Face-
booku Invest in Dzierżoniow.

Niedopełnienie w termi-
nie opłaty skutkować będzie 
wygaśnięciem zezwolenia, 

chyba że przedsiębiorca w 
terminie 30 dni od dnia upły-
wu terminu do dokonania 

czynności wniesie ratę opła-
ty powiększoną o 30% tej 
opłaty (art. 18 ust. 12b) usta-
wy o przeciwdziałaniu alko-
holizmowi i wychowaniu w 
trzeźwości). 

Opłatę w należnej wyso-
kości i nieprzekraczalnym 

terminie należy uiścić w ka-
sie Urzędu Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie lub wnieść na 
rachunek bankowy Urzędu   
nr 34 9527 0007 0046 7773 
2000 0002.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska i miasto 
Dzierżoniów otrzymały blisko 180 tys zł. dofi-

nansowania na realizację projektu „Małe Miasto 
Dzierżoniów”, do którego zaproszą jesienią uczniów 
w wieku 8-12 lat z dzierżoniowskich publicznych szkół 
podstawowych.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym 
sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 

2021 r. upływa termin wniesienia trzeciej raty opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych na 2021 r.

Projekt „Małe Miasto Dzierżoniów”

Sprzedajesz alkohol? Opłać trzecią ratę

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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Dzięki wsparciu Szpitala 
Powiatowego w Dzierżonio-
wie szczepienia odbyły się w 
świetlicy przy ul. Kilińskiego, 
gdzie realizowany jest projekt 
„Aktywne wsparcie” skiero-

wany do osób bezdomnych 
i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, któ-
rego celem jest aktywizacja 
i profilaktyka zmierzające do 
wychodzenia z bezdomności.

Aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie miasta, umożliwiono 

zaszczepienie się przeciwko COVID-19 także osobom 
bezdomnym. 11 sierpnia jednodawkową szczepionkę 
firmy Johnson & Johnson przyjęło osiem osób.

Bezdomni zaszczepieni
Bezpieczeństwo

Obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne 

objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis 

można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia 

(komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź w urzędzie 

gminy. Urzędy utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe z 

dostępem do internetu, z których można skorzystać bezpłatnie. O 

ile zajdzie konieczność, urząd zapewnia wsparcie upoważnionego 

pracownika w realizacji samospisu przez internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszka-

łe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych 

zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby 

fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, 

obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomiesz-

czenia niebędące mieszkaniami.

PUNKTY DO SAMOSPISU W DZIERŻONIOWIE

Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, tj.
•	 poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30,
•	 wtorek od godz. 7:30  do godz. 16:30,
•	 piątek od godz.7:30  do godz. 14:30.

Stanowisko przed wejściem do Urzędu Miasta (w namiocie - w 
zależności od warunków pogodowych):
•	 wtorek, czwartek, piątek -  od godz. 7:30  do godz. 16:30.

Stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
•	 środa od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Samodzielnie...
Aby móc się skutecznie 

spisać, należy mieć przy so-
bie numer PESEL (swój i osób 
zamieszkujących z nami w 
jednym gospodarstwie do-
mowym, jeśli chcemy spisać 
wszystkich za jednym razem). 
Gdzie tego dokonać? Na 
stronie https://spis.gov.pl/ lub 
w punktach samospisu (patrz 
ramka).

…lub z pomocą rachmi-
strza

Równolegle z samospi-
sem w spisie powszechnym 
prowadzone są wywiady te-
lefoniczne. Rachmistrzowie 
dzwonią do osób, które nie 
spisały się przez internet lub 
dzwoniąc na infolinię spisową 
(22 279 99 99). Rachmistrzo-
wie dzwonią z dwóch nume-
rów telefonów:

•	22	828	88	88	
•	22	279	99	99.	
W razie wątpliwości, czy 

osoba dzwoniąca jest rach-
mistrzem, można zweryfiko-
wać jej tożsamość: https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formu-
larz

Po co się spisujemy? 
Algorytm przydziału sub-

wencji finansowych dla gmi-
ny liczony jest na 1 mieszkań-
ca.

Liczba osób do spisania w 
gminie to liczba ludności w 
mieście/gminie wg stanu na 
dzień 31.12.2020 r., wyliczona 
metodą bilansową.

Dla bilansu ludności bazą 
wyjściową są dane z po-
przedniego spisu powszech-
nego ludności i mieszkań 
(NSP 2011), w którym zebra-
no informacje o miejscu za-
mieszkania według deklaracji 
mieszkańców. Następnie do 
tej liczby dodaje się:

•	 zameldowania	 na	 po-
byt stały i czasowy (z innych 
gmin i z zagranicy) minus wy-
meldowania z pobytu stałego 
i czasowego (do innych gmin 
i za granicę),

•	 urodzenia	 żywe	 minus	
zgony,

•	 przesunięcia	 ludności	 z	
tytułu zmian administracyj-
nych (migracje wewnętrzne i 
zewnętrzne).

Dlatego bardzo ważne jest, 
aby w każdej gminie spisało 
się jak najwięcej osób, bo im 
więcej mieszkańców zostanie 
spisanych w gminie, tym wię-
cej pieniędzy gmina ma szan-
sę otrzymać.

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest 
obowiązkowy? Nie zdążymy się spisać wszyscy 

ostatniego dnia. Odmowa udzielenia informacji  
w spisie powszechnym podlega karze grzywny.

Spisałeś się? To ostatni dzwonek
Aktywność mieszkańców

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
Aktywność mieszkańców
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Nivea wybudowało do tej 
pory 160 podwórek w ra-
mach corocznych akcji. W 
tegorocznej, siódmej edycji, 
20: pięć wyłonionych przez 
jurorów za filmy prezentują-
ce dziecięce talenty i po pięć 
w każdej z trzech kategorii 
miast w zależności od wiel-
kości. Dzierżoniów zdobył w 
rankingu wśród miast od 20 
do 60 tys. mieszkańców dru-
gie miejsce. Nivea do końca 
roku wybuduje więc dla SP 1 
wymarzony od dawna przez 
uczniów plac zabaw o rynko-

wej wartości 250 000 zł.
Głosowanie trwało od 24 

maja do 15 lipca. Internauci 
mogli oddawać jeden głos 
dziennie po zalogowaniu na 
stronie organizatora. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy się 
w to głosowanie i jego pro-
mocję zaangażowali. To wła-
śnie dzięki Waszym głosom 
uczniowie zyskają około 40 
m2 doskonale zagospoda-
rowanej przestrzeni do roz-
wijania sprawności fizycznej, 
wyobraźni, równowagi, gib-
kości, orientacji w przestrze-

ni czy spostrzegawczości. 
Znajdą się na nim tablice z 
grami ćwiczącymi myślenie 
strategiczne, kubik do wspi-
naczki z nietuzinkową ścian-
ką wspinaczkową, urządzenie 
do balansowania, trampolina, 
wesoła, wieloosobowa huś-
tawka z różnymi siedziskami, 
planetarium (układ ścianek z 
globusem) pozwalające „się-
gać gwiazd”, karuzela integra-

cyjna przystosowana także 
do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, 
piaskownica z torem do gry 
w kapsle, tuby do rozmów na 
odległość, piaskownica i huś-
tawka ważka. Teren wyposa-
żony zostanie też w ławeczki 
i kosze.

Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej  
i mieszkańców Dzierżoniowa uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1 jeszcze w tym roku będą się cieszy-
li nowym placem zabaw wygranym w ramach akcji 
Podwórko Nivea. Interesujące urządzenia zapewnią 
aktywność zarówno młodszym, jak i nieco starszym 
uczniom podstawówki.

Czekamy na podwórko Nivea w SP 1
Aktywność mieszkańców

Piernik toruński od za-
wsze słynął z dobrego sma-
ku i kunsztownego wyko-
nania. Był nie tylko słodkim 
przysmakiem, ale również 
niejednokrotnie prezentem 
czy ozdobą. Wystawa, któ-
ra zawita w progi dzierżo-
niowskiego muzeum, będzie 
prezentować dawne tradycje 
piernikarstwa szczególnie 
toruńskiego, rzemiosło oraz 

świat XIX-wiecznego prze-
mysłu i handlu. Zwiedzający 
będą mogli podziwiać m.in. 
rzeźbione formy ze słynnej 
toruńskiej kolekcji, nowożyt-
ne naczynia cynowe, formy 
do cukierków czy piernikowe 
opakowania. Dodatkowym 
elementem wystawy będą 
warsztaty własnoręcznego 
formowania pierników. 
Serdecznie zapraszamy!

Interaktywne eksponaty po-
dzielone są na dwa działy. 
Pierwszy z nich to „Język na-
tury”, gdzie można poekspe-
rymentować i dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy z zakresu 
geometrii. Drugi dział nosi 
nazwę „Liczby wokół nas” i 
tam, również samodzielnie 
przeprowadzając ekspery-
menty, można sprawdzić, jak 
wiele jest sposobów liczenia 
oraz jak bardzo, często w za-

skakujący sposób, matematy-
ka otacza nas w codziennym 
życiu. 
O eksponatach podczas wer-
nisażu opowiedział dr Maciej 
Kluza z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, w wykładzie 
„Oswajanie nieskończoności”. 
Na niepowtarzalne spotkanie 
z matematyką przygotowa-
ne przez UJ, zapraszamy do 
dzierżoniowskiego muzeum 
do końca października.

Koniec roku zawsze kojarzy się ze Świętami Bożego 
Narodzenia, smakiem tradycyjnych potraw oraz 

zapachem choinki i pierników, w związku  
z tym w listopadzie Muzeum Miejskie Dzierżoniowa 
planuje otworzyć nową wystawę czasową „Świat 
piernika toruńskiego”, przygotowaną przez Muzeum 
Toruńskiego Piernika w 2008 r.

To tytuł najnowszej wystawy czasowej Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa otwartej w nowym roku 

szkolnym. Wystawa dotyczy królowej nauk - matema-
tyki.

Obejrzyj toruńskie 
pierniki

Wszystko... jest liczbą
Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców
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Miasto zadbało o bez-
pieczny wypoczynek na 
półkoloniach letnich, które 
odbyły się w szkołach pod-
stawowych w dwóch tur-
nusach: od 28 czerwca do 
2 lipca i od 5 do 9 lipca. W 
SP 1 uczestniczyło w nich 
73 uczniów, w SP 3 - 9, w 
SP 5 - aż 107, a w SP 9 - 60. 
Wśród atrakcji były warsztaty 
lizakowe, ceramiczne, druku 
3D, plastyczne, zajęcia pro-
filaktyczne, zabawy rucho-
we, wycieczki do Arboretum 
w Wojsławicach, Kopalni w 
Nowej Rudzie, Gospodarstwa 
Agroturystycznego w Ma-
rianówku i na Wzgórza Kieł-
czyńskie. 

Dla 75 dzieci oraz 5 ro-
dziców objętych wsparciem 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie placówka 
ta organizowała przez całe 
wakacje projekt „Mali przy-
rodnicy w świecie zwierząt”. 
Jego celem była profilakty-
ka uzależnień, prowadzenie 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie roz-
wiązywania problemów alko-
holowych i przeciwdziałania 
narkomanii oraz promocja 
zdrowego stylu życia jako 
alternatywy dla sięgania po 
alkohol, papierosy i narkotyki. 
W ramach projektu odbyły się 
wycieczki do Owiesna, ZOO 
we Wrocławiu, Bratoszowa i 
Alpakowej Kotliny w Kamień-

cu. 
Stacjonarne zajęcia w for-

mie programu „Niesamowi-
ty i bezpieczny świat zabaw 
- wakacje w bibliotece” pro-
ponowała natomiast Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Dzierżoniowie. 
Dzieci miały zapewnione w 
ich ramach osiem spotkań z 
farbami, włóczką, gazetami 
itd., a także potyczki sporto-
wo-umysłowe.

Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dzierżoniowie realizo-
wał na wakacjach program 
profilaktyczny „Wakacje na 
trzeźwo”. Dla 30 uczestników 
zorganizowane zostało za-
trudnienie przy pracach po-

rządkowych i gospodarczych 
na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji oraz udział w dzia-
łaniach profilaktycznych.

Ponadto OSIR zorganizo-
wał półkolonie letnie dla 39 
dzieci w wieku 7-12 lat z zaję-
ciami na basenie krytym i od-
krytym, wyjazdem do parku 
trampolin we Wrocławiu i do 
podziemnego miasta Osów-
ka.

Półkolonie w ramach 
świetlic środowiskowych 
prowadziło latem także To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski w Dzierżonio-
wie. 58 dzieci uczestniczyło 
w wycieczkach, zajęciach 
plastycznych i ruchowych na 
świeżym powietrzu. 

Muzeum Miejskie przy-
gotowało ofertę zwiedzania 
muzeum oraz atrakcji miej-
skich, z której  skorzystali 
m.in. uczniowie SP 9.

Mnóstwo zajęć dedykowa-
nych dzieciom przygotował 
na wakacje Dzierżoniowski 
Ośrodek Kultury. W ramach 
„Lata z Pegazem” były to mo-
bilne planetarium, rodzinny 
festyn wakacyjny, plener ma-
larski oraz warsztaty filmowe. 
Nie zabrakło imprez, tj. kon-
cert  „(Z)Dolny Śląsk” autor-
skiego studia piosenki, repli-
ka Festiwalu Filmowego 14. 
Grand OFF, koncert Celloice z 
Justyną Skoczek, pokaz praz 
Katarzyny Gemborys, wy-
stawa zdjęć Lili Leń, koncert 
LutosAir Quintet Narodowe 
Forum Muzyki we Wrocławiu, 
koncerty w ramach festiwalu 
„Muzyka w raju” czy spektakl 
plenerowy pt. „Ja Gore” Te-
atru Akt z Warszawy.

W każdy wakacyjny piątek 
na placach zabaw w całym 
mieście (co tydzień na innym 
placu) odbywały się organi-

zowane przez OSiR minife-
styny, a na dzierżoniowskim 
rynku - przygotowane przez 
różne instytucje „Coolturalne 
piątki”. Wśród atrakcji znalazł 
się koncert piosenek z ba-
jek Walta Disney’a, kiermasz 
książek, głośne czytanie, 
warsztaty fotograficzne, za-
bawy sportowe, zwiedzanie 
dzierżoniowskich schronów, 
wspólne śpiewanie miesz-
kańców, gimnastyka mózgu i 
ciała na wesoło czy widowi-
skowo rozrywkowo- cyrkowe 
dla dzieci i całych rodzin.

Wiele się działo również na 
Alei Bajkowych Gwiazd. Od-
bywały się zajęcia cykliczne, 
tj: gimnastyka dla każdego, 
zabawy animacyjne dla dzie-
ci, Grand Prix w Siatkówce 
Plażowej, joga na trawie, za-
jęcia medytacyjne. Były też 
trakcje dodatkowe, np. po-
kaz iluzji, festiwal kolorów, 
teatrzyki, malowanie twarzy, 
gry i zabawy piknikowe, za-
bawa z seniorami, zumba dla 
dzieci,  warsztaty ceramiczne 
i pokazy cyrkowe.

Lato w mieście nie musi być nudne - przekonali się 
o tym wszyscy, którzy skorzystali w lipcu i sier-

pniu z oferty zajęć i wakacyjnych aktywności przy-
gotowanych dla różnych grup wiekowych.

Wspomnienia z wakacji
Aktywność mieszkańców

Festyn przy DOK-u w ramach
„Lata z Pegazem”

Sportowa odsłona „Coolturalnych  piątków”

Widowisko cyrkowe to jedna z wielu
wakacyjnych atrakcji
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Badaniami objęte były 
dzieci z terenu całego po-
wiatu dzierżoniowskiego w 
wieku od 9 miesięcy do 6 lat 
-  w sumie 117 dziewczynek i 
95 chłopców. Wykonali je ra-
diolodzy, na co dzień pracu-
jący w szpitalach pediatrycz-
nych - Mikołaj Pietkiewicz i 

Marcin Inglot. Łącznie wykryli 
ponad 40 zmian i odstępstw 
od normy kwalifikujących się 
do konsultacji lub dalszej dia-
gnostyki - m.in. dodatkową 
śledzionę (10 przypadków), 
zdwojenie układu zbiorcze-
go nerki (6 przypadków), ją-
dro wędrujące (5 przypad-

ków), powiększenie węzłów 
chłonnych krezki jelitowej 
(6 przypadków) czy przerost 
kolumny Bertina (2 przypad-
ki). Udzielono 30 porad le-

karskich, w 30 przypadkach 
zalecono kontrolne USG, 24 
dzieci wymagało konsultacji 
pediatrycznej, 9 chirurgicz-
nej, a 8 urologicznej.

212 dzieci zostało przebadanych w ciągu trzech 
dni za sprawą specjalistów z Fundacji Ronalda 

McDonalda i ambulansu z nowoczesnym sprzętem. 
U żadnego z maluchów nie wykryto zmian nowot-
worowych, jednak dzięki badaniom profilaktycznym 
lekarze wykryli ponad 40 innych zmian i odstępstw od 
normy kwalifikujących się do konsultacji lub dalszej 
diagnostyki.

Ponad 300 badań USG w trzy dni
Bezpieczeństwo

Badania (USG) były nieinwazyjne i bezbolesne, a dzięki 
partnerom akcji, którymi byli miasto Dzierżoniów, PCPR 

Dzierżoniów i Mc Donald’s Dzierżoniów - bezpłatne

Figura św. Jana Nepomucena na dzierżoniowskim rynku została odrestaurowana. Renowacja pomnika została 
dofinansowana ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Nowe oblicze Nepomucena
Inwestycje

Zadanie objęło nie tylko 
samą figurę świętego, bę-
dącego elementem polsko-
-czeskiego dziedzictwa kul-
turowego, ale także montaż 
ogrodzenia, nasadzenie zie-
leni przy pomniku oraz ilumi-
nację świetlną pomnika. Jego 
celem było zwiększenie od-
wiedzalności regionu polsko-
-czeskiego pogranicza.

Partnerem projektu pn.: 
„Renowacja pomnika Jana 
Nepomucena w Dzierżonio-
wie” było miasto Lanškroun. 
Goście z Czech wzięli udział 
w odsłonięciu nowego ob-
licza zabytku 27 sierpnia. 
Wartość projektu to ponad 
220 tys. zł. Dofinansowanie 
wyniosło ok. 137 tys. zł. 

Przy pomniku stanęła 
nowa, projektowa tablica in-
formacyjna. Wydano też dar-
mową widokówkę dostępną 
w Biurze Promocji oraz CIT.

Barokowy pomnik wyrzeźbił w 1733 r. działający głównie w rejonie ząbkowickim Johann Christoph Hampel. 

Rzeźbę ufundował rzeźnik Siegfried, który dopuścił się bluźnierstw przeciwko św. Nepomucenowi i wyzna-

niu katolickiemu. Na cokole znajduje się łacińska inskrypcja: „Język świętego Jana Nepomucena pobożnie 

pilni otaczają czcią i chronią, bezbożni nieprzyjaciele go znieważają, co poświadcza ta figura”. 

Pomnik został przeniesiony w 1911 r. na teren przy kościele pw. św. Trójcy na skutek sporów na podłożu reli-

gijnym pomiędzy katolikami i protestantami, którzy chcieli, by na rynku stanęła również figura Marcina Lutra. 

Rozwiązaniem było usytuowanie obu pomników poza ścisłym centrum miasta. 6 października 2002 r. figura 

wróciła na rynek. Ustawiono ją na południe od pierwotnego miejsca (różnica wynosi ok. 30 m). 
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Jej zadaniem jest zminimalizowanie niekorzystnego wpły-
wu czynników generujących problematykę społeczną. Doku-
ment został stworzony ze względu na szybkie zmiany spo-
łeczno-demograficzne i gospodarcze zachodzące w mieście i 
w jego otoczeniu oraz nowe potrzeby, oczekiwania i problemy 
społeczne. Zintegrowanie wielu obszarów polityki społecznej, 
tj. zatrudnienie i praca, pomoc i integracja społeczna, zdro-
wie, mieszkalnictwo, edukacja i opieka, aktywność obywatel-
ska, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pozwoli skutecznie 
rozwiązywać problemy społeczne.

Liderem prac nad budową strategii był Wydział Edukacji  
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie współ-
pracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
oraz powołanym przez burmistrza zespołem opiniodawczo-
-doradczym ds. opracowania strategii, w składzie którego 
znaleźli się m.in.: przedstawiciele instytucji pomocowych, pla-
cówek edukacyjnych, sądu rodzinnego, jednostek służb i stra-
ży, urzędu miejskiego, organizacji pozarządowych. 

Prace nad budową strategii rozpoczęto w lipcu 2020 r. 
Udział mieszkańców Dzierżoniowa w konsultacjach społecz-
nych pozwolił na określenie obszarów interwencji i kierunków 
strategicznych działań.

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
została przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Wyty-
cza ona ścieżki realizacji polityki społecznej miasta 
w zakresie ograniczania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

Strategiczne 
rozwiązywanie 
problemów

Bezpieczeństwo

Kluczowe wyzwania dla miasta w najbliższych latach stanowią:

•	 dostęp do usług publicznych,

•	 starzenie się populacji,

•	 niska aktywność seniorów i osób z niepełnosprawnościami,

•	 skala długotrwałego bezrobocia i bierności zawodowej,

•	 ubóstwo,

•	 rosnąca skala zaburzeń psychicznych,

•	 wykluczenie mieszkaniowe i bezdomność,

•	 problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin,

•	 problemy wychowawcze młodzieży,

•	 przemoc domowa,

•	 uzależnienia.

Należą do nich:

Obszar 1: UZALEŻNIENIA / System wsparcia osób z uzależnieniami  

i ich najbliższych / Minimalizacja skali oraz skutków uzależnień.

Obszar 2: DOSTĘPNOŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ / System wsparcia 

osób zależnych / Wysoki poziom usług.

Obszar 3: RODZINA / System wsparcia dla rodzin / Wzmacnianie 

rodziny w pełnieniu 

jej podstawowej funkcji.

Obszar 4: MŁODZIEŻ / System wsparcia w edukację i wychowanie / 

Zaktywizowanie młodzieży potencjałem społeczności lokalnej.

Obszar 5: WIĘZI SPOŁECZNE/ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA / Wzmac-

nianie aktywności obywatelskiej / Aktywność obywatelska elemen-

tem stylu życia mieszkańców Dzierżoniowa.

Stowarzyszenie łączy ko-
biety w chorobie nowotwo-
rowej nie tylko z Dzierżo-
niowa, ale z całego powiatu 
dzierżoniowskiego, a nawet 
dalszych okolic. Ułatwia im 
znalezienie motywacji po-
wrotu do zdrowia oraz uzy-
skanie możliwie najlepszej 

jakości życia. 
Chcesz się dowiedzieć 

więcej na temat działalności 
i planów tej niezwykłej grupy 
silnych, aktywnych i wspiera-
jących się wzajemnie kobiet? 
Zajrzyj na ich profil na face-
booku @AmazonkiDzierzo-
niow

Numer telefonu niepełno-
sprawnych to: 794 635 643. 
Uzyskasz pod nim informa-
cje/porady z zakresu: instytu-
cji wsparcia, przepisów prawa 
dotyczących rehabilitacji nie-
pełnosprawnych, ich rodzin 
lub opiekunów, problemów 
socjalno-bytowych, orzecz-
nictwa, akceptacji niepełno-
sprawności, relacji w rodzinie, 
rozmów wspierających oraz 
innych wynikających z po-
trzeb osób z niepełnospraw-
nością.

Wsparcia i informacji 
udziela Tadeusz Skrzypek – 
ekspert ds. niepełnospraw-
ności, zarządzania rehabili-
tacją, koordynator i audytor 
dostępności dla niepełno-
sprawnych, doradca podat-

kowy wpis 03873, doradca 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej i obywatelskiej, doradca 
zawodowy, asystent rodziny, 
interwent kryzysowy, trener 
pracy niepełnosprawnych. 
Z wieloletnim doświadcze-
niem. Osobiście doświad-
czający niepełnosprawności 
swojej, jak i rodziny.

W razie potrzeby można 
się z nim umówić na osobiste 
spotkanie.

„Telefon Niepełnospraw-
ności” jest projektem zespołu 
ds. osób z niepełnospraw-
nościami działającego jako 
zespół opiniodawczo-dorad-
czy przy burmistrzu Dzierżo-
niowa. Realizuje go Funda-
cja „Dolnośląski Uniwersytet 
Niepełnosprawności”.

Od 27 lipca Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” w 
Dzierżoniowie, które od lat dostarcza kobietom 

chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego 
- rehabilitacyjnego wsparcia, ma nowe władze. Prez-
esem została Anna Grochowina. 

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz taką 
osobę w rodzinie lub jesteś jej opiekunem? 

W każdą środę w godzinach od 16.00 do 19.00 
możesz skorzystać ze specjalnej infolinii. Dla osób 
niesłyszących jest możliwość kontaktu przez SMS.

Nowe władze 
“Amazonek”

Telefon 
niepełnosprawnych

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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Są to w szczególności za-
dania dotyczące budowy 
i rozbudowy lub remontu 
dróg, kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, budyn-
ków oraz obiektów architek-
tury stanowiących własność 
gminy. 

Jak złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w 

formie pisemnej w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „inicja-
tywa lokalna” do 30 wrze-
śnia każdego roku na rok na-
stępny. Zostają one poddane 
wstępnej ocenie komisji ds. 
inicjatyw lokalnych. Decyzja 
o realizacji lub odmowie re-
alizacji zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej 

jest ogłaszana zarządzeniem 
burmistrza. 

Realizacja
W przypadku przystąpienia 

do realizacji zadania odpo-
wiedni wydział merytoryczny 
wraz z wnioskodawcą spo-
rządzają dokumentację nie-
zbędną do przeprowadzenia 
inicjatywy lokalnej, w tym jej 
harmonogram i kosztorys. Na 
podstawie tej dokumentacji 
gmina zawiera z wnioskodaw-
cą umowę o wykonanie ini-
cjatywy lokalnej. W ciągu 30 
dni od zakończenia zadania 
wnioskodawca składa spra-
wozdanie z wykonania zapi-
sów umowy. Dba też o powie-
rzony teren przez określony w 
umowie czas.

Złota rączka dla seniora to 
program, który swój pilotaż 
miał w 2019 roku. Powstał 
z myślą o srebrnych miesz-
kańcach Dzierżoniowa, któ-
rzy potrzebują pomocy przy 
drobnych, domowych na-
prawach. W pierwszej edy-
cji programu, z darmowych 
usług złotej rączki skorzysta-
ło około stu dzierżoniowian. 
Zainteresowanie kolejnymi 
edycjami jest spore. Średnio 
rocznie pan Bogusław, który 
w ramach zadania zlecone-
go dla Związku Emerytów i 
Rencistów w Dzierżoniowie, 
przyjmuje ponad sto zgłoszeń. 

Jak skorzystać z usług zło-
tej rączki?

Zasady działania progra-
mu są proste, aby skorzystać 
z pomocy, należy zadzwonić 
pod numer telefonu 504 693 
636 od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-16.00. Pomoc 
przysługuje mieszkańcom 
Dzierżoniowa posiadającym 
Kartę Seniora.

Na jakie naprawy można 
zgłaszać w ramach progra-
mu?
•	 wymiana żarówek, obsa-

dzenie lub wymiana wyrwa-
nych gniazdek lub włączni-
ków elektrycznych; 

•	 wymiana uszczelek w 
przeciekających kranach; 
wymiana pokręteł baterii, 
słuchawek, węży pryszni-
cowych; przetkanie udroż-
nienie odpływu; wymiana 
wężyków, syfonu, spłuczki, 
rury spiro lub deski sedeso-
wej; uszczelnienie silikonem 
przecieków przy wannie, 
brodziku, umywalce; odpo-
wietrzenie kaloryferów; 

•	 montaż lub wymiana zam-
ków, zasuw, łańcuchów 
drzwiowych, wymiana kla-
mek, regulacja opadniętych 
drzwi; 

•	 naprawa lub wymiana za-
wiasów drzwi, drzwiczek, 
szaf; wymiana lub naprawa 
gałek i uchwytów; skleje-
nie lub skręcenie zepsutych 
krzeseł, stolików, mebli; 
osadzenie kołków rozporo-
wych pod szafki, półki, ob-
razy; wieszanie: obrazów, 
luster, rolet, półek, karni-
szy, suszarek łazienkowych; 
uszczelnienie okien, drzwi; 

•	 uzupełnienie drobnych 
ubytków, szczelin w tynku, 
podmalowanie ubytków.

Mieszkańcy mogą wspólnie razem z miastem 
realizować zadania na działkach gminnych, 

pokrywając część ich kosztów. Inicjatywa lokalna to 
dobre rozwiązanie w przypadku niewielkich inwestycji, 
dotyczących konkretnych grup społeczności lokalnych 
czy wspólnot.

Mieszkańcy Dzierżoniowa w wieku 60+ mogą 
skorzystać z darmowych usług fachowca. 

Naprawa szafki, wymiana baterii w łazience, czy regu-
lacja drzwi - to jedne z wielu zadań, których podejmie 
się „złota rączka”. W Dzierżoniowie trwa trzecia edycja 
tego programu. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Weź sprawy w swoje 
ręce

Złota rączka dla 
seniora

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców

Ostanie przykładowe inicjatywy:

2021 rok - „Wykonanie utwardzenia terenu - ułoże-
nie kostki brukowej przy budynku ul. Brzegowa 84 w 
Dzierżoniowie”. Koszt całkowity 14.910 zł, udział gminy 
7 455 zł. Inicjator zgodnie z podpisaną umową przejął 
dbałość o stan techniczny i całoroczne utrzymanie 
chodnika przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwe-
stycji.
2020 rok - „Wykonanie utwardzenia terenu podwórka 
przy ul. Świdnickiej 37 i 37a w Dzierżoniowie”.
2020 rok - „Wykonanie chodnika przy ul. Grota Ro-
weckiego 18-24 w Dzierżoniowie”

Pan Bogusław, „złota rączka”, nie jest domokrążcą - nie 
przychodzi nieproszony oferować swoje usługi. Pojawia 
się jedynie po wcześniejszym umówieniu. I zawsze ma przy 
sobie identyfikator ze zdjęciem

Podwórka takie jak to mieszkańcy
mogą zmienić dzięki inicjatywie lokalnej
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Tylko w tym roku strażnicy usunęli 
z terenu miasta 19 wraków

Działania projektowe są 
skierowane do dwóch grup 
odbiorców i realizowane w 2 
modułach:

Pierwszy moduł skierowa-
ny jest do osób bezdomnych 
i zagrożonych bezdomno-
ścią. Celem działań zapla-
nowanych w tym module 
jest aktywizacja i profilaktyka 
zmierzające do wychodzenia 
z bezdomności. W ramach 
projektu osoby te mają moż-
liwość podejmowania prac 
oraz korzystania ze wsparcia 
specjalistów z zakresu pro-
filaktyki uzależnień. Osoby 
bezdomne spotykają się w 
świetlicy, w której mają moż-
liwość wykąpać się, ostrzyc, 

przebrać odzież, przygoto-
wać do wykonywania prac 
porządkowych, przy zieleni 
oraz drobnych remontach w 
siedzibach jednostek miej-
skich. 

Drugi moduł  skierowany 
jest do osób i rodzin z proble-
mem przemocy i uzależnień. 
Celem działań realizowa-
nych w module jest udziele-
nie wszechstronnej pomocy i 
wsparcia osobom i rodzinom 
zagrożonym występowaniem 
zjawiska przemocy w rodzi-
nie. Zaplanowane są działania 
edukacyjno - profilaktyczne 
dla  dorosłych, młodzieży i 
dzieci z zakresu występowa-
nia, zapobiegania, ochrony i 

radzenia sobie ze zjawiskiem 
przemocy domowej, rówie-
śniczej i cyberprzemocy. W 
ramach realizacji zadań za-
wartych w drugim module 
powstała Psychoedukacyjna 
grupa wsparcia dla kobiet z 
doświadczeniem przemocy i 
współuzależnionych. 

W ramach zadania działa 
także Lokalny Telefon Za-
ufania: 883-993-525. Osoby 
mogą otrzymać informa-
cje o dostępnych formach 
leczenia uzależnień oraz o 
instytucjach i placówkach 
zajmujących się profilaktykę 

przemocy domowej, lecze-
niem uzależnień, prowadzą-
cych grupy wsparcia. Telefon 
działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 17.00 
do 20.00. W pozostałych go-
dzinach można zarejestro-
wać zgłoszenie zgodnie z in-
strukcją i oczekiwać telefonu 
zwrotnego.

Działania projektu są fi-
nansowane ze środków Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
przy Urzędzie Miasta w Dzier-
żoniowie.

Zasady są jasne: właściciel 
wysłużonego samochodu 
powinien go wyrejestrować i 
poddać recyklingowi. Niektó-
rzy zostawiają auto, którego 
już nie potrzebują, w przy-
padkowym miejscu i liczą, że 
nikt się nim nie zainteresuje. 
Są w błędzie. Niestety, nie 
zawsze da się jednoznacz-
nie stwierdzić, czy dane auto 
jest już odpadem i powinno 
zostać poddane utylizacji. 
Stan samochodu musi jed-
noznacznie wskazywać, że 
pojazd nie jest użytkowany 
(np. zdekompletowane wnę-
trze, brak szyb, świateł czy 
elementów układu napędo-
wego, uszkodzona karoseria).

Trafiające do straży miej-
skiej zgłoszenia dotyczą nie-

kiedy aut, które przez pewien 
czas stoją na parkingu, są 
brudne, zaniedbane, lecz nie 
spełniają warunków, by moż-
na je było uznać za pojazdy 
nieużywane. W niektórych 
przypadkach okazuje się, że 
właściciel pojazdu nie ko-
rzystał z niego przez dłuższy 
czas z ważnych powodów 
osobistych. Każde zgłoszenie 
jest przez strażników dokład-
nie sprawdzane i traktowane 
indywidualnie.

Od początku roku 2021 
mundurowi zajmowali się 35 
sprawami, które dotyczyły 
pojazdów nieużytkowanych. 
Z różnych zakątków miasta 
zniknęło 19 wraków. 

Jak to wygląda w prakty-
ce? Funkcjonariusze ustalają 

dane właściciela i informują 
go o obowiązku przywróce-
nia pojazdu do stanu używal-
ności lub legalnego pozby-
cia się go. Właściciel dostaje 
określony czas na zajęcie się 
problemem. Jeśli nie wywią-
że się z obowiązku, strażni-
cy mogą zlecić odwiezienie 
wraku na parking administra-
cyjny - na koszt właściciela. 
Dodatkowo należy liczyć się 
z mandatem. Na parkingu 
administracyjnym wrak stoi 
przez pół roku. Potem prze-
chodzi na własność gminy.

Straż miejska zajmuje się 

usuwaniem pojazdów po-
zostawionych na drogach 
publicznych, w strefach za-
mieszkania i strefach ruchu. 
W przypadku dróg zarządza-
nych przez spółdzielnie oraz 
wspólnoty mieszkaniowe 
problemem musi zająć się 
zarządca terenu.

Informacje o samocho-
dach, których stan wskazuje 
na to, że nie są użytkowa-
ne, można zgłosić do straży 
miejskiej na numer 74-645-
08-88 lub mailowo na adres 
straz@sm.dzierzoniow.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
realizuje program profilaktyczny „Aktywne wspar-

cie” skierowany do mieszkańców Dzierżoniowa. Jego 
celem jest zwiększenie oferty gminy w zakresie insty-
tucji wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, szczególnie dotkniętych proble-
mem uzależnień.

Porzucone i niechciane straszą przechodniów, 
szpecą okolicę i blokują miejsca parkingowe. Jest 

ich jednak coraz mniej. Od początku roku z różnych 
zakątków miasta usuniętych zostało 19 pojazdów za-
kwalifikowanych jako wraki.

Aktywne wsparcie w dwóch modułach

Strażnicy działają, wraki znikają

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Lokalny Telefon Zaufania
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Do szkół podstawowych 
w Dzierżoniowie uczęszcza 
2.397 uczniów, z czego 2.195 
do szkół prowadzonych przez 
miasto. 

W 11 przedszkolach opie-
kę ma zapewnionych 1.172 
dzieci, w tym 645 w przed-
szkolach publicznych i 527 
w przedszkolach niepublicz-
nych. Od września działal-
ność rozpoczęły dwie nowe 
placówki niepubliczne: 
Przedszkole Niepubliczne 

„Kraina Czarów” przy ul. Wro-
cławskiej 53a i Niepubliczne 
Przedszkole Montessori Bli-
ska Przystań przy ul. Słowiań-
skiej 3a. 

Najmłodszym mieszkań-
com Dzierżoniowa opiekę 
zapewniają 4 żłobki: Żłobek 
Miejski nr 1, Niepubliczny 
Żłobek „Akademia Maluszka”, 
Niepubliczny Żłobek „Sówka” 
oraz nowo powstały Żłobek 
Niepubliczny „Kraina Czarów” 
przy ul. Wrocławskiej 53a. 

Program „Dobry Start” to 
300 zł wsparcia dla wszyst-
kich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny. Rodziny 
otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. Świad-
czenie przysługuje raz w roku 
na dziecko uczące się w szko-
le, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Na dziecko 
niepełnosprawne, uczące się 
w szkole, świadczenie przy-
sługuje do ukończenia przez 
nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wspar-
cie, należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka, ojciec, 
opiekun prawny dziecka lub 
opiekun faktyczny dziecka 
(opiekun faktyczny to osoba 
faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystą-
piła do sądu opiekuńczego 
o przysposobienie dziecka). 
Wniosek o świadczenie dla 
dzieci, które przebywają w 

pieczy zastępczej składa ro-
dzic zastępczy, osoba prowa-
dząca rodzinny dom dziecka 
lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.

Według nowych zasad, 
wnioski o świadczenie do-
bry start można składać tylko 
drogą elektroniczną, a wy-
płata przyznanego świad-
czenia odbywa się wyłącznie 
w formie bezgotówkowej, na 
wskazane konto bankowe. 
Jeśli złożymy wniosek we 
wrześniu, październiku lub 
listopadzie, wsparcie trafi do 
nas w ciągu dwóch miesięcy 
od złożenia wniosku.

Wnioski drogą online 
można składać, tak jak w la-
tach ubiegłych, przez por-
tal informacyjno-usługowy  
Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez 
bankowość elektroniczną lub 
portal PUE ZUS.

1 października o godz 
12.00 zaplanowano odtań-
czenie poloneza na rynku, 
a potem grilla w Dziennym 

Domu Senior + (Centrum Se-
niora). Tam odbywać się bę-
dzie zabawa „pod chmurką” z 
orkiestrą do godziny 20.00.

Celem zajęć w centrum 
będzie rozwijanie potencjału 
twórczego i intelektualnego 
dzieci i młodzieży oraz an-
gażowanie ich w poznawanie 
nauki przez doświadczenia 
i zabawę. Takich miejsc w 
Polsce jest coraz więcej, po-
nieważ widać dużą potrzebę 
w rozwijaniu zainteresowań 
nauką ścisłą wśród młodego 
pokolenia. W Dzierżoniowie 
istnieją ośrodki kultury kształ-
tujące humanistyczne i arty-
styczne talenty młodych lu-

dzi. Warto poszerzyć tę ofertę 
o szeroko rozumianą naukę.

Do końca tego roku oferta 
ta będzie obejmowała:
•	 warsztaty z chemii i fizyki 

Mini Naukowiec dla dzieci 
w wieku 6-11 lat,

•	 warsztaty z sensoryki dla 
dzieci w wieku 6 miesię-
cy-5 lat,

•	 szachy (wiek 7-16 lat),
•	 robotykę dla grupy od 7. do 

16. roku życia.

Naukę w dzierżoniowskich szkołach podstawowych 
i przedszkolach rozpoczęło 1 września 3.569 

dzieci. 

Masz dzieci w wieku szkolnym? Złożyłeś już wnio-
sek w ramach programu „Dobry start”? Masz czas 

do 30 listopada. Pamiętaj, że w tym roku odbywa się to 
tylko w formie elektronicznej, a obsługą  
w pełni zautomatyzowanego procesu zajmuje się 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli pandemia nie pokrzyżuje tegorocznych planów, 
dzierżoniowscy seniorzy jesienią znów będą 

świętować. Na co można liczyć podczas senioraliów?

W połowie września działalność rozpoczęła nowa 
placówka prowadząca odpłatne popołudniowe 

warsztaty obejmujące różne dziedziny nauki. 
Dzierżoniowski Ośrodek Nauki, bo taką nosi nazwę, 
swą siedzibę ma w byłym budynku DDPS-u przy ul. 
Krasickiego 25.

Nowy rok szkolny 
2021/2022

Dobry start - wnioski 
tylko elektronicznie

Senioralia 2021

Dzierżoniowski 
Ośrodek Nauki 
zaprasza

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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Planujesz termomodernizację czy zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycz-

nej (kolektorów słonecznych, fotowoltaiki)? Chcesz 
wymienić stary piec? Możesz dostać dofinansowanie. 
Jest kilka programów, które oferują wsparcie w tym 
zakresie.

Skorzystaj z dofinansowania
Estetyka 

Program Czyste Powietrze
Osoby fizyczne będące właścicielem i współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzie-
lonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wydzieloną księgą wieczystą mają możliwość 
skorzystania z krajowego programu „Czyste powietrze”. 
To kompleksowy program, którego celem jest poprawa 
efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W 
przypadku istniejących budynków mieszkalnych finan-
sowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej 
generacji opalanych węglem lub drewnem na nowocze-
sne, niskoemisyjne lub bezemisyjne źródła ciepła. Zakres 
przedsięwzięcia może obejmować również termomoder-
nizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii ciepl-
nej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroin-
stalacji fotowoltaicznych. W celu ułatwienia mieszkańcom 
pozyskania pieniędzy z tego programu został uruchomio-
ny miejski punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać 
szczegółowe informacje w zakresie warunków uzyskania 
dofinansowania, a także pomoc przy składaniu wniosków. 
Aby dowiedzieć się więcej o programie, zapraszamy 
mieszkańców do punktu konsultacyjnego mającego swo-
ją siedzibę w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym 
(stary dworzec PKP). 
Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00, tel. kontaktowy: 517 566 669  
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

Miasto uruchomiło także pomoc dla przedsiębior-
ców, którzy zamierzają zrealizować przedsięwzięcie 
związane z wymianą nieekologicznego źródła ciepła 
na ekologiczne. Przedsiębiorca, który dokona trwałej 
wymiany istniejącego nieekologicznego źródła ciepła 
(typu kocioł węglowy lub piec kaflowy) na źródło eko-
logiczne (kocioł gazowy, instalację grzewczą zasilaną 
prądem elektrycznym, w tym pompę ciepła, podłącze-
nie do sieci ciepłowniczej), może liczyć na zwolnienie 
z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 
dwóch lat (liczony od roku następującego po roku,  
w którym dokonano zmiany sposobu ogrzewania). 
Zwolnieniu podlegają położone na terenie miasta 
budynki lub ich części, a także zajęte pod nie grunty, 
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,  
w których dokonano zmiany sposobu ogrzewa-
nia. Wielkość zwolnienia nie może przekroczyć 50% 
poniesionych kosztów. W celu uzyskania zwolnienia 
konieczne jest dokonanie na urzędowym formularzu 
zgłoszenia zamiaru demontażu dotychczasowego 
nieekologicznego źródła ciepła na co najmniej 30 dni 
przed jego planowanym demontażem. Szczegółowe 
informacje o programie można uzyskać pod numerem 
telefonu 74 645 08 21.

Program Małych Ulepszeń od wielu lat jest realizowa-
ny na terenie Dzierżoniowa. Umożliwia uzyskanie dofi-
nansowania w przypadku zmiany sposobu ogrzewania 
polegającej na likwidacji ogrzewania na paliwo stałe. 
Warunkiem jest złożenie wniosku przed likwidacją 
starego pieca. Z regulaminem programu mieszkańcy 
mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie, gdzie zamieszczono także 
wzór wniosku o dofinansowanie. Wysokość dotacji 
wynosi 50% wartości nowego źródła ciepła, nie więcej 
jednak niż 1.500 zł dla nieruchomości położonych w 
ścisłym centrum miasta i 1.200 zł poza nim. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu 74 645 08 65.

Najemcy mieszkalnych lokali komunalnych mają moż-
liwość częściowej refundacji kosztów związanych 
z likwidacją ogrzewania na paliwo stałe. Refundacja 
koszów odbywa się w formie bezgotówkowej jako 
zaliczenie na poczet przyszłych opłat czynszowych. 
W tym przypadku najemca lokalu mieszkalnego może 
liczyć na refundację 50% poniesionych wydatków, nie 
więcej jednak niż 5.000 zł. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 74 645 08 76.
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Do problematycznych od-
padów zaliczamy m.in.: od-
pady wielkogabarytowe (sta-
re meble), zużyty sprzęt RTV 
i AGD, gruz, odpady zielone 
(trawę, liście, gałęzie),  prze-
terminowane leki i chemi-
kalia, baterie i akumulatory, 
opony. Wyżej wymienionych 
odpadów nie należy także 
pozostawiać przy pojemni-
kach na śmieci. Takie postę-
powanie zaśmieca okolice 
pojemników i grozi grzywną. 
Co można z nimi zrobić?

Zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych

Mieszkańcy Dzierżoniowa 
mają możliwość legalnego 
pozbycia się odpadów wiel-
kogabarytowych wprost spod 
swojej nieruchomości. Moż-
na to zrobić w wyznaczonych 
terminach. Zbiórka w Dzier-
żoniowie odbywa się 6 razy 
w roku. Najbliższe planowane 
są w dniach 28-29 paździer-
nika i 16-17 grudnia. 

W celu usprawnienia 
zbiórki teren miasta jest po-

dzielony na dwa obszary. W 
pierwszy dzień zbiórka odby-
wa się na zachód, w drugi na 
wschód od linii przebiegającej 
ulicami Kilińskiego, Kościusz-
ki, Świdnickiej, Daszyńskiego, 
Piastowskiej i Wrocławskiej. 
Mapa zbiórki dostępna jest na 
stronie www.zgpd7.pl w za-
kładce Ekomapa. 

W czasie zbiórki odbierane 
są meble, sprzęt RTV i AGD, 
dywany, wózki dziecięce, 
zabawki dużych rozmiarów 
oraz opony z aut osobo-
wych - do 5 szt. jednorazo-
wo. Mieszkańcy zabudowy 
jednorodzinnej proszeni są o 
wystawianie odpadów przed 
nieruchomością. W zabudo-
wie wielorodzinnej odpady 
wystawiamy przy pojem-
nikach na odpady, w dniu 
zbiórki do godz. 8.00, lub 
dzień wcześniej. Zabronione 
jest pod karą grzywny wysta-
wianie odpadów wielkogaba-
rytowych w innych dniach. 

Punkt zbierania odpadów
Odpady (jakie – patrz ram-

ka) można też bezpłatnie od-
dać do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. PSZOK dla miesz-
kańców Dzierżoniowa jest 
zlokalizowany na ul. Bielaw-
skiej 15B (baza Przedsiębior-
stwa Komunalnego). Działa 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 11.00-19.00, a w sobo-
ty w godz. 8.00-16.00.

Zbiórka leków w aptekach
Do pojemników na odpady 

czy toalet nie można wyrzu-
cać również przetermino-
wanych leków. Stanowią one 
potencjalne zagrożenie dla 
zdrowia i środowiska. Leki 
należy dostarczyć do pojem-
ników w wybranych aptekach 
lub PSZOK (lista aptek na stro-
nie www.zgpd7.pl w zakładce 
Ekomapa).

Nie wszystkie odpady wytwarzane w naszych gos-
podarstwach domowych nadają się do wyrzucenia 

do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku 
surowców wtórnych nie ma wątpliwości, co z nimi 
robić. A co w przypadku innych problematycznych 
śmieci?

Co robić z problematycznymi odpadami?
Estetyka 

Obowiązek ten wynika z 
ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. Cią-
ży on na właścicielach nie-
ruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych. Jeżeli w 
budynku wielomieszkanio-
wym funkcjonuje jedno źró-
dło ciepła, np. ciepło z sieci 
ciepłowniczej, to deklarację 
składa zarządca nierucho-

mości np. zarząd spółdzielni 
mieszkaniowej.

W przypadku, gdy w bu-
dynku wielomieszkaniowym 
występują różne źródła cie-
pła, to w odniesieniu do tych 
źródeł deklarację składa wła-
ściciel lub zarządca danego 
lokalu. Oznacza to, że jeśli 
w danym lokalu użytkowany 
jest np. piec węglowy lub ga-
zowy, to deklarację powinien 
złożyć właściciel tego loka-

lu. Deklaracje będzie można 
złożyć na dwa sposoby: w 
formie elektronicznej przez 
internet lub w formie papie-
rowej – wypełniony doku-
ment można będzie wysłać 
pocztą albo złożyć osobiście 
w Urzędzie Miasta w Dzierżo-
niowie. 

Deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków w przypadku istnie-
jących budynków należy zło-
żyć w terminie 12 miesięcy 
czyli do 30 czerwca 2022 r. W 
przypadku instalacji grzew-
czych, które powstały po 1 

lipca 2021 r., będzie to termin 
14 dni od dnia uruchomienia 
nowego źródła ciepła. Nie-
złożenie deklaracji w wyzna-
czonych terminach będzie 
karane mandatem w wysoko-
ści do 500 zł lub grzywną do 
5 tys. zł.

Więcej informacji o Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków i wzory deklaracji 
dostępne są na stronie Głów-
nego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego. Złożenie dekla-
racji w formie elektronicznej 
można zrobić poprzez stronę 
https://zone.gunb.gov.pl/

Od lipca właściciele i zarządcy budynków mają 
obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków deklaracji o źródle ciepła i spa-
lania paliw.

Zadeklaruj czym grzejesz. Nowy obowiązek
Bezpieczeństwo

Co przyjmuje PSZOK? 

•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (można go także oddać 

sklepu, gdy kupujemy nowe urządzenie tego samego rodzaju),

•	 odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) z pielęgnacji przydomo-

wych terenów zielonych (odpady te można także kompostować 

w przydomowych kompostownikach),

•	 przeterminowane leki (leki można także wrzucać do specjalnych 

pojemników zlokalizowanych w aptekach),

•	 odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domowych, w 

tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji 

i ochrony drewna, rozpuszczalniki, pozostałości po domowych 

środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opa-

kowania po chemikaliach,

•	 akumulatory (można je także przekazać podmiotom zbierającym 

zużyte akumulatory lub w sklepach przy kupnie nowego),

•	 baterie (baterie można także wrzucać do pojemników do zbiera-

nia baterii zlokalizowanych w szkołach, urzędach, sklepach),

•	 meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekra-

czającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,

•	 zużyte opony, z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych i 

rolniczych - jednorazowo do 5 sztuk,

•	 odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz, płyty kartonowo-

-gipsowe) w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość/

tydzień. Można także zamówić odpłatnie pojemnik na odpady 

budowlane w firmie komunalnej.
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Strażnicy sprawdzają, czym 
dzierżoniowianie palą w piecach

W ramach komplekso-
wej kontroli sprawdzana jest 
także jej czystość, sposób 
pozbywania się nieczystości 
płynnych, jak i inne obowiąz-
ki wynikające z przepisów 
prawa (numer porządkowy 
posesji, złożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi, sposób gro-
madzenia oraz pozbywania 

się odpadów komunalnych, 
rodzaj urządzenia wodno-
-kanalizacyjnego, rodzaj 
urządzenia grzewczego, w 
wypadku posiadania przez 
właściciela posesji psa - jego 
obligatoryjne szczepienie). 

Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Dzierżoniowie są 
upoważnieni do kontroli po-
sesji na terenie miasta, a jej 
uniemożliwianie jest prze-

stępstwem określonym w ko-
deksie karnym.

W wypadku podejrzenia 
nielegalnego spalania odpa-
dów prosimy o kontakt tele-
foniczny ze strażnikami pod 

nr telefonu 74 645 08 88. 
Kontrole prowadzone przez 
funkcjonariuszy Straż Miej-
skiej w Dzierżoniowie odby-
wają się zgodnie z obowiązu-
jącym reżimem sanitarnym.

Z początkiem sezonu grzewczego Straż Miejska w 
Dzierżoniowie rozpocznie wzmożone kontrole 

posesji, podczas których sprawdzane są paleniska 
kotłów i pieców grzewczych oraz paliwo wykorzysty-
wane do ogrzewania.

Kontrola pieców
Bezpieczeństwo

Od ponad trzech lat na terenie województwa 
dolnośląskiego obowiązuje uchwała antys-

mogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszc-
zenia powietrza. Masz piec, kominek, kocioł? Sprawdź, 
jakie przepisy musisz spełniać.

Co warto wiedzieć o uchwale antysmogowej?
Estetyka 

Uchwała antysmogowa wprowadza na obszarze całego wojewódz-

twa dolnośląskiego ograniczenia i zakazy w zakresie stosowania okre-

śonych typów opału i pieców. Od lipca 2018 r. zakazane jest stoso-

wanie:

•	 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produko-

wanych z ich wykorzystywaniem,

•	 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzy-

stywaniem tego węgla,

•	 węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

•	 biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Można montować wyłącznie piece i kotły odpowiadające 5 klasie pod 

względem granicznych wartości emisji pyłu.

Co nas czeka?

Od lipca 2024 r. nie będzie można wykorzystywać pieców i kotłów 

niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emi-

syjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych warto-

ści emisji pyłu, a od lipca 2028 r. - odpowiadających klasie 5 (do tego 

czasu muszą być zlikwidowane piece i kotły odpowiadające klasie 3 i 

4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu). 

Po co uchwała antysmogowa? 

W ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska prowa-

dzony jest m.in. monitoring jakości powietrza. Wieloletnie pomiary 

jakości powietrza wskazują na występowanie ponadnormatywnych 

poziomów 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego w okresie 

grzewczym, co świadczy o bardzo dużym wpływie emisji zanieczysz-

czeń z instalacji grzewczych na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym. Wyniki prowadzonych na świecie badań potwier-

dzają, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze nie-

korzystnie wpływa na zdrowie ludzi. Wprowadzenie uchwały anty-

smogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia 

mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sek-

tora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych. 

Najbardziej wrażliwymi na zanieczyszczenia są osoby cierpiące z po-

wodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, 

choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób 

układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 

płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci oraz osoby z 

rozpoznaną chorobą nowotworową. Osoby cierpiące z powodu cho-

rób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie 

bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z po-

wodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać 

przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce 

piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. 

Gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa? 

Uchwała antysmogowa obowiązuje w całym województwie dolno-

śląskim. Z uwagi na występowanie zróżnicowanych w województwie 

uwarunkowań, zostały przyjęte jej trzy wersje. Pierwsza dotyczy Wro-

cławia, druga - dolnośląskich uzdrowisk, natomiast trzecia wszystkich 

pozostałych terenów województwa dolnośląskiego, m.in. Dzierżo-

niowa i innych gmin naszego powiatu.

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa? 

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń 

grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw sta-

łych, tj. węgla i drewna. Tak więc wszyscy użytkownicy kotłów, pie-

ców i kominków na paliwo stałe zobowiązani są do przestrzegania 

zakazów i ograniczeń wynikających z uchwały antysmogowej.

Możliwe sankcje 

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 

do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest prze-

stępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu 

karnego. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są 

do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że 

stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim 

potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja 

techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stoso-

wanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. 

fakturą zakupu paliwa.


