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Wielkie serce okazują na co dzień mieszkańcy Dzierżoniowa obywatelom Ukrainy, którzy 
uciekli przed okropieństwami wojny. W trakcie organizowanych zbiórek dzielą się z nimi 

tonami jedzenia, ubrań, środków czystości, leków i innych niezbędnych do normalnego funkcjo-
nowania rzeczy. Także środkami finansowymi. Pomagają też nasi niemieccy partnerzy z Bischofs-
heim. Dzierżoniów udziela gościny ponad 300 osobom w miejscach zakwaterowania zbiorowego, 
niezliczonej liczbie Ukraińców w mieszkaniach prywatnych dzierżoniowian. Dostają dach nad 
głową, wyżywienie, pracę, dokumenty, pomoc psychologiczną i wsparcie finansowe.  
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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

Szczepionka przeciw CO-
VID-19 to jeden z elemen-
tów, dzięki któremu możemy 
powstrzymać epidemię. Jak 
działa? Wyzwala w organiz-
-mie człowieka naturalną 
produkcję przeciwciał. Sty-
muluje także nasze komór-
ki odpornościowe, tak aby 
chroniły nas przed zakaże-
niem COVID-19.

Dlaczego warto się za-
szczepić? Pokonanie korona-
wirusa jest możliwe poprzez 

przerwanie jego transmisji 
z człowieka na człowieka. 
Szczepionka daje nam taką 
możliwość. Każda osoba, któ-
ra się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. 
Nasze zaszczepienie się to 
nie tylko zwiększona ochro-
na dla nas. To także ochrona 
naszych rodziców, dziadków, 
dzieci i przyjaciół.

Epidemię COVID-19 szcze-
gólnie odczuwają przedsię-
biorcy. Szczepienia to sku-

teczny mechanizm ochronny 
dla polskiej gospodarki. Im 
więcej osób się zaszczepi, tym 
szybciej będziemy mogli m.in. 
swobodnie wyjechać na urlop 
i wakacje czy iść do kina i re-

stauracji. Jest to szczególnie 
ważne dla polskich firm, któ-
re aby przetrwać ten trudny 
czas, korzystają ze wsparcia 
rządowego w ramach Tarczy 
Antykryzysowej i Finansowej.

Jest to możliwe za pomo-
cą stron www: 
•	 e-uslugi.dzierzoniow.pl 

(wybierając zakładkę - re-

zerwacja wizyty),
•	 rejestracja.dzierzoniow.pl 

(tzw. system kolejkowy w 
Dzierżoniowie), 

Osoba, która nie umó-
wi wcześniej wizyty, może 
przyjść do Urzędu Stanu Cy-
wilnego i pobrać bilet z bi-
letomatu umieszczonego w 
poczekalni. Jednak w pierw-
szej kolejności obsługiwane 

są osoby, które mają umó-
wioną wizytę na konkretną 
godzinę. Wobec tego ocze-
kiwanie na wejście do biura 
może się przedłużyć. 

Dzierżoniów otrzymał te pieniądze dzięki 
mieszkańcom, którzy zdecydowali się zaszczepić 

przeciw COVID-19. Fundusze zostaną przeznaczone 
na działania związane z ograniczaniem skutków epi-
demii. Dziś w Dzierżoniowie zaszczepionych jest 53% 
mieszkańców. 

Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie informuje, 
że wizyty w urzędzie można rezerwować elek-

tronicznie.

Dodatkowe 500 tys. zł za szczepienia 

Umów wizytę w USC

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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Przy ul. Sowiogórskiej powstał 
kolejny budynek DTBS-u

Filia M-PBP dysponuje teraz przestrzenią 
przyjazną najmłodszym czytelnikom

Za nieco ponad rok przy ul. 
Sowiogórskiej gotowy będzie 
kolejny, czwarty już budynek 
wielorodzinny. Prace ziem-
ne już trwają. W budynku, 
któego budowa właśnie się 

rozpoczęła, nie ma jeszcze 
kompletu najemców. Zainte-
resowanych zapraszamy do 
kontaktu z biurem DTBS-u, 
tel. 74 831 22 60.

Udało się także zaaranżo-
wać kilka mniejszych prze-
strzeni na spotkania organi-
zowane przez bibliotekę, bo 
stanowią one wazną część 
życia kulturalnego miasta. 

Inwestycja została sfinan-
sowana z dotacji celowej, po 
którą sięgnęła biblioteka (140 

tys. zł). Prace przy wymianie 
posadzki wykonano w ra-
mach zakończonej niedawno 
inwestycji polegającej m.in. 
na budowie stołówki i sal 
wielofunkcyjnych.

Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej biblioteki 
https://www.mbp.dzierzo-

niow.pl i fanpage na Face-
booku - Miejsko-Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Dzier-
żoniowie.

Nowy budynek wielorodzinny jest już prawie 
gotowy, trwają ostatnie prace wykończeniowe  

i porządkowanie terenu. W środku jest winda  
i podziemny parking. Swój dom znajdą tutaj 32 rodziny. 
Jest też przestrzeń usługowa.

Dział Dziecięcy w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki 
Publicznej (budynek Szkoły Podstawowej nr 1) już 

gotowy. Brakowało go w tym miejscu. Oprócz spec-
jalnej przestrzeni dla najmłodszych odnowiono także 
posadzkę w wypożyczani.

Osiedle DTBS-ów  coraz większe

Nowe oblicze filii biblioteki

Inwestycje

Inwestycje

APEL RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA W SPRAWIE ZBROJNEJ 
INTERWENCJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE:

Rada Miejska Dzierżoniowa potępia zbrojny atak Rosji na niepodległą, suwerenną i demokratyczną Ukrainę, który rozpoczął się nad ranem 
23 lutego 2022 r. W tych trudnych chwilach Rada Miejska Dzierżoniowa solidaryzuje się z narodem Ukrainy i przekazuje słowa wsparcia i 
pomocy.

Za politykę Władimira Putina i naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego konsekwencje ponoszą obywatele Ukrainy, ale 
niedługo mogą to być miliony Europejczyków, w tym Polski.

W obecnym czasie ważne jest, aby społeczność międzynarodowa zrobiła wszystko, by nie dopuścić do wojny i wizji tragicznych wydarzeń 
sprzed lat. 
Zwracamy się z apelem do mieszkańców Dzierżoniowa o pomoc obywatelom Ukrainy, których wielu w Polsce i naszym mieście pracuje i 
mieszka z rodzinami. Apelujemy o solidarność, wyrozumiałość i zaangażowanie w tym trudnym czasie.

Rada Miejska Dzierżoniowa

*Apel podjęto na sesji 28 lutego.

Kierowcy taksówek po-
winni dostosować swe pojaz-
dyw zakresie:

-  wymogów dotyczących 
oznaczenia pojazdu (nowy 

wzór emblematu z numerem 
bocznym taksówki i identyfi-
katora osobowego kierowcy 
taksówki),

- wymogów dotyczących 

wzorów licencji na wykony-
wanie transportu drogowego 
oraz wypisów z tych doku-
mentów.

Dostosowanie licencji od-
bywa się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy, który nale-
ży złożyć najpóźniej do 31 
grudnia 2022 r. Po tym termi-
nie licencje wydane przed 1 

stycznia 2020 r. stracą swoją 
ważność.

Więcej informacji można 
uzyskać w Urzędzie Miasta w 
Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 
68

e-mail: jwalczybok@
um.dzierzoniow.pl

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym 
licencję na wykonywanie krajowego trans-

portu drogowego (TAXI), że do 31 grudnia 2022 
r. zobowiązani są dostosować swoje pojazdy do 
obowiązujących przepisów.

Taksówkarzu, pamiętaj
Bezpieczeństwo
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Impreza miała na celu pro-
mocję aktywności fizycznej 
oraz nagrodzenie przedsta-
wicieli dzierżoniowskiego 
sportu w uznaniu za ich osią-
gnięcia.

Sportowym talentem 
Dzierżoniowa 2021 wśród 
dziewcząt została Weroni-
ka Smaczyńska, natomiast 
wśród chłopców - Szymon 
Jeżowski. 

Największym indywidu-
alnym osiągnięciem spor-
towym 2021 uznano udział 
Pawła Juraszka w igrzyskach 
olimpijskich w Tokio. Druży-
nowym zaś - I miejsce dru-
żyny Sowie Żagiew Dzierżo-
niów w półmetku rozgrywek 
II ligi piłki ręcznej mężczyzn.

Ambasadorem spor-

tu dzierżoniowskiego 2021 
został Kamil Bednarek, a za 
osobowość sportową 2021 
uznano Przemysława Pance-
ra. 

Sponsorem Roku 2021 zo-
stał Browar Wielka Sowa. 

Za całokształt działalno-
ści na rzecz kultury fizycznej 
wyróżnieni zostali: Zbigniew 
Dubiel, Jan Charciarek, Ma-
rian Hebda, Jan Sutrowicz.

Laureaci otrzymali pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody 
finansowe. Galę urozmaici-
ły pokazy artystyczne grupy 
akrobatyki sportowej Stowa-
rzyszenia Arte-Fit Dzierżo-
niów.

Impreza finansowana była 
z budżetu miasta Dzierżo-
niów.

Plebiscyt sportowy wzbudza co roku wiele emoncji

Dzierżoniowska Gala Sportu to okazja do 
docenienia lokalnych sportowców i działaczy 
sportowych

Ambasadorem sportu dzierżoniowskiego 2021 
został Kamil Bednarek

Wśród najlepszych lokalnych sportowców mamy 
pływaka, zapaśniczkę i zawodnika teakwondo

Osobowością sportową 2021 wybrano 
Przemysława Pancera

Jakich lokalnych sportowców doceniono w tym 
roku? Kto sięgnął po laury w poszczególnych ka-

tegoriach? Wszystkie wyniki miejskiego plebiscytu 
poznaliśmy 25 lutego na VII Dzierżoniowskiej Gali 
Sportu w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury.

VII Dzierżoniowska Gala Sportu
Aktywność mieszkańców

Najlepszy sportowiec Dzierżoniowa 2021:

1 Paweł Juraszek  Pływanie 

2 Paulina Martyka  Zapasy

3 Maksymilian Palej  Taekwondo, kickboxing

4 Sylwia Martyka  Zapasy

5 Karolina Kozłowska  Zapasy

6 Olimpia Łosyk  Zapasy SUMO

7 Oskar Jędrysiak  BOKS

8 Wiktoria Szeliga  Zapasy

9 Wojciech Kozłowski  Piłka ręczna

10 Weronika Smaczyńska Zapasy

Trener sportowy Dzierżoniowa 2021:

1 Przemysław Pancer  Piłka ręczna

2 Norbert Warchoł  Zapasy

3 Paweł Sibik  Piłka nożna
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Dzierżoniów poszerza swoją ofertę inwestycyjną  
o prywatne nieruchomości zabudowane 

i niezabudowane. Przyłącz się do tworzenia 
Dzierżoniowskiej Strefy Inwestycji (DSI). Jest to kolejne 
działanie w ramach kampanii Kupuj Lokalnie!

Zainwestuj w Dzierżoniowie
Inwestycje

Jesteś właścicielem te-

renów inwestycyjnych lub 

hal magazynowo-produk-

cyjnych, lokali użytkowych 

lub powierzchni biurowych  

w Dzierżoniowie, które są 

przeznaczone na prowadzenie 

działalności gospodarczej ta-

kiej jak produkcja, usługi, ma-

gazyny i handel? Zamierzasz je 

wynająć lub sprzedać?

Oferujemy bezpłatnie włą-

czenie Twojej nieruchomości 

do bazy ofert inwestycyjnych 

na stronie Invest in Dzierżo-

niów, w zakładce Oferta inwe-

stycyjna.

Aby przygotować ofertę 

należy:

•	 zapoznać się z Regulami-

nem zamieszczania ofert 

inwestycyjnych dostępnym 

na stronie internetowej 

www.investin.dzierzoniow.

pl w podzakładce: Zamieść 

ofertę inwestycyjną,

•	 wypełnić odpowied-

ni formularz stanowiący 

załącznik do regulaminu  

i wraz ze zdjęciami i mapa-

mi lokalizacyjnymi złożyć 

osobiście w Biurze Obsługi 

Klienta, przesłać pocztą na 

adres Urzędu Miasta Dzier-

żoniowa, Wydział Rozwoju 

Miasta - Biuro Przedsię-

biorczości i Pomocy Pu-

blicznej, Rynek 1, 58-200 

Dzierżoniów lub drogą 

elektroniczną na adres e-

-mail: inwestor@um.dzie-

rzoniow.pl

Zamieszczający ofertę 

przesyłając formularz wraz 

ze zdjęciami oświadcza, że 

zapoznał się z regulaminem 

zamieszczania ofert inwesty-

cyjnych na stronie www.inve-

stin.dzierzoniow.pl i akceptuje 

jego warunki.

Szczegółowych informacji 

udziela Wydział Rozwoju Mia-

sta, Biuro Przedsiębiorczości 

i Pomocy Publicznej, tel. 74 

645 08 79, e-mail: estraszak@

um.dzierzoniow.pl

Jeśli chodzi o same formy 
węgla lub paliw węglopo-
chodnych, to zalicza się do 
nich zarówno węgiel (jego 
rodzaje), jak i pozostałe sub-
stancje ciekłe i lotne po-
wstające w wyniku procesu 
termicznego przerobu węgla 
kamiennego, nazywanego 
procesem koksowania. Do 
węglopochodnych należą 
więc: smoła koksownicza, 
benzol, siarka, siarczan amo-
nu oraz gaz koksowniczy.

Gdy główne źródło ogrze-
wania gospodarstwa domo-
wego jest zasilane np. drew-
nem, pelletem lub innym 
rodzajem biomasy lub z sieci 
ciepłowniczej, dodatek osło-
nowy nie przysługuje w pod-
wyższonej wysokości.

Osoba ubiegająca się o 
podwyższoną kwotę dodat-
ku powinna w dniu złożenia 
wniosku posiadać potwier-
dzenie złożenia deklaracji o 
wpis do CEEB, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności bu-
dynków.

W przypadku najemców 
mieszkań zgłoszenia takie-
go dokonują wyłącznie za-
rządcy budynków, dlatego 
najemcy powinni zgłaszać 
taką potrzebę do zarządców 
nieruchomości. W przypadku 
właścicieli budynku wpis do-
konywany jest indywidualnie 
za pośrednictwem internetu 

(LINK) lub osobiście w UM w 
Dzierżoniowie. 

Wnioski na dodatek osło-
nowy w formie papierowej 
(wypełnione) przyjmowane 
są w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dzierżoniowie, ul. 

Szkolna 24, od poniedziałku 
do środy w godzinach 9.00 
-13.30 w czwartki od 9.00 do 
13.00 i od 15.00 do 15.45 lub 
elektronicznie przez platfor-
mę ePUAP.

Wnioski na dodatek osłonowy można składać  
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 

2022 r. Poza kryterium dochodowym podwyższona 
kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy 
głównym źródłem ogrzewania jest piec, kominek, 
kocioł, ale tylko opalany węglem lub produktami 
węglopochodnymi.

Dodatek osłonowy - dla kogo i kiedy?
Aktywność mieszkańców

Jak to zrobić?

•	 Krok 1 - wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz.

•	 Krok 2 - zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

•	 Krok 3 - zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu 

spraw na ePUAP - pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis 

zewnętrzny).

•	 Krok 4 - podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub pod-

pisem zaufanym/ kwalifikowanym.

•	 Krok 4a - jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz zło-

żyć profil za pośrednictwem swojego konta on-line bez wychodze-

nia z domu (serwis zewnętrzny).

•	 Krok 5 - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz 

odpowiedź na wskazany we wniosku adres email. 
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W ubiegłym roku Straż 
Miejska w Dzierżoniowie 
podjęła 3.860 interwencji. To 
o ponad 1500 więcej niż rok 
wcześniej. Tak duży wzrost 
wynikał z sytuacji związanych 
z pandemią oraz wzrostem 
ujawnionych wykroczeń. W 
1.594 przypadkach działania 
strażników wynikały z sy-
gnałów od mieszkańców. W 
2.266 przypadkach były to 
interwencje własne. 

W 2021 r. najczęściej po-
dejmowanymi interwencjami 
były te związane z nieprawi-
dłowym parkowaniem (668), 
czystością na posesji (613), 
zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia (484), ale także ze 
zwierzętami: brakiem nad-
zoru nad nimi oraz rannymi 
i chorymi dzikimi zwierzę-
tami (297). Wiele czasu za-
jęły interwencje związane z 
infrastrukturą miejską (263), 
zakłóceniem porządku (187) 
czy spożywaniem alkoholu 
w miejscu publicznym (186). 
Strażnicy kontrolowali miej-
ską ogrzewalnię, targowisko, 

udzielali pomocy i asysty dla 
pracowników urzędu i innych 
instytucji. 

Ekopatrol
Ważnym elementem w 

działaniach straży miejskiej 
jest realizacja działań doty-
czących ochrony powietrza. 
Strażnicy miejscy upoważ-
nieni są do kontrolowania, 
czym dzierżoniowianie palą 
w piecach, a takie interwen-

cje przeprowadzane są bez 
wcześniejszej zapowiedzi. 
W minionym roku było ich 
148. W ich trakcie ujawniono 
19 wykroczeń, udzielając 12 
pouczeń, nałożono 8 man-
datów karnych oraz sporzą-
dzono 1 wniosek o ukaranie 
do sądu. Potrzebę interwencji 
ekopatrolu można zgłaszać 
pod numerem tel. 533 650 
044.

Ważnym elementem w 
2021 r. było usuwania z prze-
strzeni miejskiej wraków za-
legających na drogach pu-
blicznych. Odnotowano 56 
zgłoszeń, usunięto 49 wra-

ków. W styczniu rozpoczęto 
usuwanie ostatnich 7. 

Bezpieczeństwo pieszych
Do obecności strażników 

przy przejściach dla pieszych 
w sąsiedztwie szkół podsta-
wowych zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Przy okazji pil-
nowania bezpieczeństwa naj-
młodszych, strażnicy prze-
prowadzili także ponad 700 
interwencji dotyczących ru-
chu drogowego. Ich efekt to 
449 ujawnionych wykroczeń 
zagrażających bezpieczeń-
stwu pieszych i kierowców. W 
385 przypadkach zastosowa-
no pouczenia,  nałożono 22 
mandaty, a wobec 44 spraw-
ców przeprowadzono czyn-
ności wyjaśniające w celu 
zebrania danych niezbędnych 
do sporządzenia wniosku o 
ukaranie do Sądu Rejonowe-
go w Dzierżoniowie.

Porządek publiczny
W całym roku strażnicy 

ujawnili łącznie 2.191 wykro-
czeń. Najwięcej, bo aż 1.186, 
dotyczyło przestrzegania 
nakazów, zakazów i ograni-
czeń w związku z pandemią. 
Wykroczeń związanych z za-
kłóceniem porządku i prze-
ciwdziałaniem alkoholizmowi 

ujawniono 242, przeciwko 
urządzeniom użytku publicz-
nego - 163, bezpieczeństwu 
osób i mieniu - 97. W 190 
przypadkach wykroczenia 
zakończono w postępowa-
niu mandatowym, a wobec 
176 sprawców przeprowa-
dzono czynności wyjaśniają-
ce w celu zebrania niezbęd-
nych danych do sporządzenia 
wniosku o ukaranie do sądu. 
Wobec 1.906 sprawców wy-
kroczeń zastosowano środki 
oddziaływania wychowaw-
czego - pouczenia, zwróce-
nia uwagi oraz ostrzeżenia. 

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

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

Więcej interwencji związanych z nieprawidłowym 
parkowaniem, łamaniem przepisów dotyczących 

utrzymania czystości na posesji, zagrożeniem dla życia 
i zdrowia, spożywaniem alkoholu w miejscach publicz-
nych czy też interwencji dotyczących zwierząt. Zna-
cznie więcej mandatów, pouczeń i wniosków o uka-
ranie. Dzierżoniowscy strażnicy miejscy podsumowali 
miniony rok, który dalej wyznaczał zadania związane 
ze stanem pandemii.

Straż Miejska podsumowała 2021 rok
Aktywność mieszkańców

Strażnicy Miejscy wspólnie z 
pracownikami OPS-u prowadzą co 

roku „Akcję zima” 

W ubiegłym roku strażnicy usunęli 
z ulic miasta wiele wraków

 Strażnicy są upoważnieni m.in. do kontroli 
tego, czym palimy w piecach

Straż Miejska Dzierżoniowa

•	 adres: ul. Rzeźnicza 2 

•	 telefon: 74 645 08 88, 533 650 044 

•	 e-mail: straz@um.dzierzoniow.pl 

•	 w sprawie skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje 

w każdy wtorek 14.00-16.00
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Fotopułapki to specjalistycz-

ne kamery do zewnętrznego 

monitoringu. Są odporne, wo-

doszczelne i mogą pracować w 

trudnych warunkach atmosfe-

rycznych. 

Nie będziemy, co oczywiste, 

informować, w których miej-

scach fotopułapki będą mon-

towane. Najważniejszy cel tego 

zakupu to większa skuteczność 

właściwego zakończenia spraw 

prowadzonych przez strażni-

ków. Właściwego, czyli takiego, 

w którym sprawca wykroczenia 

otrzymuje nadaną przez sąd 

karę. I tylko w celu zebrania do-

wodów te urządzenia mogą być 

wykorzystywane - mówi Ma-

riusz Furgała, komendant Straży 

Miejskiej Dzierżoniowa.

Fotopułapki nagrywają obraz 

i dźwięk, mogą także robić zdję-

cia i wysyłać je automatycznie 

na telefon. Mają także funkcję 

wykrywania ruchu. Są zabez-

pieczone specjalnym kodem, 

więc nagrania są dowodem w 

sprawach sądowych.

Jeśli nie porzucasz odpadów, nie niszczysz mienia 
publicznego, nie łamiesz drzew, nie „przestawiasz” 

znaków drogowych i koszy na śmieci, jeśli nie nisz-
czysz elewacji, to z fotopułapką nie będziesz miał/a 
do czynienia. Dwa takie urządzenia ma od stycznia na 
swoim wyposażeniu Straż Miejska Dzierżoniowa. W jaki 
sposób będą one wykorzystywane?

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie poszu-
kuje osób do służby policyjnej. Sprawdź, kto może 

zostać policjantem ina jakich warunkach.

Fotopułapki na wyposażeniu strażników

Nabór do policji

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Strażnicy miejscy dysponują od 
stycznia dwiema fotopułapkami

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 
jezdni, chodników i zjazdów, wymianę 
oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę 

odwodnienia drogi 

POLICJANTEM MOŻE ZOSTAĆ:

•	 obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

•	 niekarany i korzystający z pełni praw publicznych,

•	 posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

•	 posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 

uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której 

jest  gotów podporządkować się,

•	 posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej  (dotyczy 

tylko mężczyzn),

•	 dający rękojmię zachowania tajemnicy zgodnie z przepisami o 

ochronie informacji niejawnych.

POTRZEBNE DOKUMENTY :

•	 podanie o przyjęcie do służby w policji,

•	 wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,

•	 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształce-

nie i kwalifikacje zawodowe,

•	 książeczka wojskowa (dotyczy tylko mężczyzn) - do wglądu,

•	 kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oryginały 

składanych dokumentów należy przedstawić do wglądu.

WYNAGRODZENIE POLICJANTA:

•	 do 26. roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4500 zł 

netto, w trakcie szkolenia ok. 3500 zł netto,

•	 po 26. roku życia po ukończeniu kursu podstawowego ok. 4100 zł 

netto, w trakcie szkolenia ok. 3300 zł netto.

•	 Ponadto policjant dostaje mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. 

trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Na ul. Ogrodowej i Strzelniczej zakończyły się prace 
przy nawierzchni drogi i jej oznakowaniu. Teren 

przy drodze i chodnikach został uporządkowany. Jest 
już też nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała 1 mln. 
257 tys. zł. 

Ogrodowa i Strzelnicza gotowe
Inwestycje

Gruntowna przebudowa 
ul. Strzelniczej i Ogrodowej 
rozpoczęła się w czerwcu. 
Te ulice, położone przy sta-
romiejskim centrum, nie były 

remontowane od wielu lat. 
Zadanie to wpisało się w cykl 
inwestycji zmieniających sta-
rówkę Dzierżoniowa i jej naj-
bliższe sąsiedztwo.

Więcej o rekrutacji do policji na stronach internetowych: www.policja.pl oraz www.dolnoslaska.policja.gov.pl, 

a także pod numerami tel. KPP w Dzierżoniowie 47 87 542 30, 47 87 542 04.
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Na co dzień dostęp do 

byłego miejsca pochówku 

ewangelików zamieszkują-

cych dawniej Dzierżoniów jest 

utrudniony, wejście zagradza 

brama. Choć co jakiś czas mia-

sto przeprowadza na cmen-

tarzu prace polegające na 

usuwaniu samosiejek i zarasta-

jącej go roślinności oraz śmie-

ci, niszczeje. Od 2018 r. istnieje 

projekt jego zagospodarowa-

nia i zmiany funkcji na parko-

wą. Przewiduje on zachowa-

nie istniejących nagrobków i 

śladów pochówków w formie 

lapidarium. Niestety, na razie 

nie udało się zdobyć środków 

zewnętrznych na inwestycję.

Los cmentarza nie jest jed-

nak obojętny ani obecnym, 

ani potomkom byłych miesz-

kańców Dzierżoniowa. W 2017 

roku, z projektu „Kto nie sza-

nuje zmarłych, ten nie szanuje 

życia” dofinansowanego w ra-

mach programu Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa „Wolon-

tariat dla dziedzictwa”, mło-

dzież z Polski i Niemiec upo-

rządkowała nekropolię. Projekt 

zwieńczyła tablica informacyj-

na, zamontowana przy głów-

nej bramie cmentarza.

Most między przeszłością  

a przyszłością

W marcu i kwietniu przewi-

dziana jest kolejna taka akcja. 

Tym razem w porządkowaniu 

cmentarza pomogą wolon-

tariusze z niemieckiego sto-

warzyszenia Landsmanschaft 

Sch les ien/L andesverband 

Sachsen-Schlesische Lausitz. 

Niemieckie stowarzyszenie 

tworzy grupa 40 pasjonatów, 

których rodziny przed II wojną 

światową zamieszkiwały tere-

ny Dolnego i Górnego Śląska. 

Przy współpracy z lokalny-

mi władzami i mieszkańcami 

porządkują tereny przedwo-

jennych cmentarzy ewange-

lickich. Zbierają dokumenta-

cję, poszukują rodzin, których 

przodkowie zostali pochowani 

na terenach tych nekropolii. 

Pomagali jako wolontariusze 

przy porządkowaniu cmenta-

rzy w Szczodrem, Żeliszowie i 

ostatnio w Szklarskiej Porębie.

Ty także możesz pomóc!

W takie działania włączają 

się chętnie społeczności lokal-

ne. Dlatego zachęcamy miesz-

kańców Dzierżoniowa, by w 

dniach 24-26 marca oraz 8-10 

kwietnia przyłączyli się do wo-

lontariuszy i pomogli w pra-

cach porządkowych. Miasto 

już je rozpoczęło, wycinając w 

okresie zimowym samosiejki 

i wywożąc śmieci. Zapewniło 

też niezbędny do wiosennych 

weekendowych prac sprzęt. 

W marcu i kwietniu do Dzierżoniowa przyjadą 
wolontariusze z Niemiec, by pomóc w pracach 

porządkowych na zabytkowym cmentarzu ewange-
lickim. Liczą na to, że znajdą się chętni do pomocy 
mieszkańcy, by wspólnie ocalić od zapomnienia to,  
co zostało z nekropolii.

Porządkowanie cmentarza ewangelickiego 
Aktywność mieszkańców

Ile może jeden człowiek?

Jak doszło do nawiązania współpracy z niemieckim stowarzyszeniem byłych mieszkańców Śląska? Za sprawą Eugeniusza Fuch-
sa, który do Dzierżoniowa przybył w 1954 r. z małej wsi w pow. żarskim jako potomek dawnych mieszkańców wsi Łaznowska 
Wola.
Z niej pochodzi także Hanna Szurczak, której marzenie o zachowaniu pięknego, ale popadającego w niepamięć cmentarza 
ewangelickiego stanęło u podstaw szerokich działań społecznych. Tak narodził się dział dziennikarski „Ratując pamięć” na ist-
niejącej już wcześniej stronie internetowej „Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego”. Za cel postawił sobie 
poszukiwanie ludzi, którzy pracują społecznie na rzecz ratowania niszczejących nekropolii, głównie ewangelickich. Z czasem 
pojawiły się na stronie również wspomnienia o tych, którzy na tych cmentarzach spoczywają. Dzięki takim poszukiwaniom 
udało się trafić na ślad Eugeniusza Fuchsa, który zainteresował Hannę Szurczak kolejną nekropolią. Jako dziennikarka „Ratując 
pamięć” i przedstawicielka legnickiego stowarzyszenia TILIAE została zaproszona do Dzierżoniowa.
Spacer po cmentarzu zaowocował serią zdjęć, zaś burza mózgów, w której uczestniczyła również córka Eugeniusza Fuchsa, 
Renata Wester, pomysłem na skontaktowanie władz miasta z Friedmannem Scholzem, prezesem niemieckiego stowarzyszenia 
Landsmanschaft Schlesien/Landesverband Sachsen-Schlesische Lausitz. 
Do spotkania z zastępczynią burmistrza Dorotą Pieszczuch doszło 24 października 2021 r. w Szklarskiej Porębie, gdzie przedsta-
wiciele stowarzyszenia właśnie kończyli kolejny etap swoich prac na cmentarzu ewangelickim. Informacje i zdjęcia przekazane 
wcześniej przez TILIAE sprawiły, że przyjechali do Polski z decyzją, że wesprą działania na rzecz cmentarza w Dzierżoniowie. 

opr. na podst. inf. Hanny Szurczak
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Z historii zaczerpnięte

Początki protestantyzmu w Reichenbach im Eulengebirge (dzisiejszy Dzierżoniów) sięgają 1525 r. Od tego momentu aż do 1795 r. oba wyznania 

(katolicy i ewangelicy) zgodnie chowały swoich zmarłych na wspólnych cmentarzach, po których dzisiaj nie ma już śladu. Przy Bramie Ząbko-

wickiej czy przy Bramie Świdnickiej zasypiali w Panu wreszcie pogodzeni w swych religijnych swarach. Dopiero w latach 1789-98 na ruinach 

zamku książęcego przy Bramie Świdnickiej wybudowano kościół ewangelicki wg. projektu Carla Gottharda Langhansa. Kościół wraz z otacza-

jącym go cmentarzem poświęcono 5 września 1795 r.. Miejsce to użytkowano w celach grzebalnych do 1850 r. Wówczas teren zniwelowano 

i wzniesiono na nim szkołę parafialną. Ludne parafie ewangelickie musiały zadbać o miejsca na nowe pochówki. W 1803 r. przedsiębiorca i 

mecenas sztuki, Fryderyk Sadebeck, zakupił przylegający do kościoła teren i wybudował tam kaplicę. Cały teren otoczono murem z żeliwną 

bramą. Po utworzeniu fundacji mającej utrzymywać cmentarz, przekazano go gminie. W 1843 r. wdowa po mydlarzu Bergmannie ofiarowała  

3.000 talarów na założenie kolejnego cmentarza, zwanego później Bergmannische Kirchof. Niestety, z racji swojej lokalizacji nie miał możliwo-

ści powiększenia się. Początki następnej nekropoli to rok 1870. Małżeństwo Glatzer sprzedało wtedy gminie ewangelickiej sześć mórg swoich 

pól obok cmentarza żydowskiego w celu utworzenia miejsca pochówku. Tutaj, w pobliżu Bramy Wrocławskiej, 3 kwietnia 1872 r. poświęcono 

nowy cmentarz ewangelicki. Jedyny, który przetrwał do naszych czasów. 

Posiadał kostnicę, katakumby i dom grabarza. W 1874 r. otoczono go ceglanym murem. W murze zachodnim zachowały się epitafia i płyty in-

skrypcyjne upamiętniające osoby zmarłe przed powstaniem cmentarza. Prawdopodobnie już na samym początku dokonano nasadzeń, zatem 

drzewa mają obecnie również około 150 lat. 

Na początku XX wieku cmentarz był niemal całkowicie zapełniony. Skłoniło to gminę do zakupienia w 1901 r. dwóch działek przylegających 

do pierwotnej nekropolii od południa. Powtórzono na nich sześciokwaterowy, trójalejowy układ z części północnej, dokonano kolejnych na-

sadzeń, wzniesiono mur na osi istniejącego ogrodzenia. Ostatni etap rozbudowy cmentarza to rok 1928. Na osi najstarszej części w kierunku 

wschodnim ulokowano wówczas nowy sektor, otoczony betonowo-ceglanym murem. Sektory połączono bramą. Rok wcześniej w najstarszej 

części wzniesiono istniejącą do niedawna kaplicę.

W 1945 r., w wyniku decyzji politycznych podejmowanych po zakończeniu II wojny światowej, Reichenbach im Eulengebirge znalazł się na 

terenie PRL. Do 1946 r. miejscowość nosiła nazwę Rychbach, zmienioną następnie na Dzierżoniów. Cmentarz służył sporadycznie dzierżonio-

wianom do 1957 r. Dotknął go los, którego doświadczyły wszystkie tego typu obiekty na obszarze całej Polski. Był zaśmiecany, szabrowany i 

niszczony. Ostateczny cios zadano nekropolii w końcu lat 70. Ówczesny projekt przekształcenia części południowej w park oznaczał usunięcie 

wszystkich nagrobków wolnostojących i przeważającej części nagrobków przyściennych, rozebranie niemal całego muru wschodniego, likwi-

dację większości komór grobowych i usunięcie ogrodzenia od zachodu i południa. W tym stanie – po przerwaniu prac – obiekt pozostawiono. 

W 1984 r. cmentarz został objęty działaniami inwentaryzacyjnymi. Kartę cmentarza sporządził historyk sztuki Krzysztof Myśliński. Opisał stan 

nekropolii i wydał wskazania konserwatorskie. Z 5.000 przedwojennych pochówków, których liczbę sugerowały zachowane numery grobów, 

w chwili tworzenia teczki ewidencyjnej rozpoznawalne były naziemne ślady około 200.  

opr. na podst. inf. z „Teczki ewidencyjnej cmentarza” z 1984 r. 

sporządzonej przez Krzysztofa Myślińskiego, archiwum WUOZ, Delegatura w Wałbrzychu

Zamiast jednej są cztery – świetlice środowiskowe             
 prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

w Dzierżoniowie działają w każdej publicznej szkole 
podstawowej. Uczestnictwo jest nieodpłatne,  
a zapisywać dzieci mogą rodzice.

Świetlica środowiskowa TPD w każdej podstawówce
Inwestycje

Świetlice działają od po-
niedziałku do piątku od 
godz. 14.00 do 16.00 w każ-
dej publicznej szkole pod-
stawowej w Dzierżoniowie.  
W większości podopiecznymi 
świetlic są najmłodsi ucznio-
wie z klas I-III. Grupy liczą po 
około 15 osób.

Pod opieką wykwalifiko-

wanych opiekunów dzieci 
odpoczywają po zajęciach 
szkolnych, mając do dyspo-
zycji gry, zabawki i materiały 
plastyczne. Czas ten często 
jest również wykorzystywany 
na wspólne z opiekunami od-
rabianie lekcji i uzupełnianie 
edukacji.

W czasie pobytu w świetli-

cy każdemu dziecku zapew-
niony jest posiłek i napoje. 
TPD dba o to, by podwie-
czorki były zróżnicowane: 
oferuje bułki, jogurty, owo-
ce. W okresie świąt zapewnia 

drobne upominki i słodycze. 
Uczestnictwo w zajęciach 
świetlicowych jest nieodpłat-
ne, ponieważ jest finansowa-
ne z budżetu miasta Dzierżo-
niów.

BĘDZIESZ OBCHODZIĆ ZŁOTE GODY? ZGŁOŚ SIĘ DO URZĘDU

Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się par małżeńskich, mieszkańców Dzierżonio-
wa, którzy w roku 2021 obchodzić będą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, ale ślub zawierali w innej miejscowości niż 
Dzierżoniów.  
Pary jubilatów, które wyrażą zgodę na przyznanie przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie, powinny zgłosić ten fakt 
telefonicznie do Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie pod numerami tel. (74) 645-08-44, 645-08-45, 645-08-46, 645-
08-47. 
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Na początek SFERA orga-
nizuje kilka zapowiadających 
się interesująco wydarzeń. 
Odbędą się one we współ-
pracy z dzierżoniowskimi 
instytucjami i Młodzieżową 
Radą Dzierżoniowa.

- Ten rok będzie niezwy-
kle ciekawy. Wspólnie z Wami 
stworzymy społeczność, któ-
ra będzie mogła realizować 
się w Dzierżoniowie. W ciągu 
tego roku przeżyjecie super 
chwile biorąc udział w wielu 
wydarzeniach skierowanych 

do młodzieży. Przed nami 
koncerty, turnieje gamingo-
we, spotkania z ciekawymi 
osobami i eventy plenerowe. 
Śledźcie SFERĘ na facebooku. 
Znajdziecie tam wszystkie 
informacje – zachęca Ja-
kub Ciąpała, jeden z liderów 
grupy i współpomysłodawca 
SFERY. 

W marcu SFERA zorgani-
zowała koncert Masno Gang 
w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury oraz Game of Dzier-
żoniów - grę rozrywkową z 

konkurencjami sportowo-lo-
sowymi, z nagrodą główną w 
wysokości 2.000 zł.

W kwietniu planuje:
•	 01.04 - Make up Meet – 

warsztaty i zajęcia kosme-
tyczne

•	 09.04 - Turniej Dzikich 

Drużyn – turniej piłki noż-
nej dla amatorów, 

•	 23.04 - Turniej FIFA 22 – 
konsola PS4, 

•	 30.04 - koncert- Dzierżo-
niowski Ośrodek Kultury

Jesteśmy grupą sześciu osób, która we współpracy z 
Dzierżoniowem chce zapewnić rozwój młodzieży w 

Dzierżoniowie – tłumaczy SFERA, czyli młodzież, która 
chce aktywnie włączyć się w życie miasta. Chodzi o 
rozwój kulturalny i dzielenie się swoimi pasjami, a jest 
czym, bo członkowie Sfery to młodzi specjaliści m.in. 
od rapu, iluzji czy tańca.

Młodzież przejmuje inicjatywę 
Aktywność mieszkańców

Dla dzieci, które po re-
krutacji nie znajdą miejsca w 
Żłobku Miejskim nr 1, będzie 

możliwość zakontraktowania 
miejsca w placówkach nie-
publicznych. Przypominamy, 

iż warunkiem niezbędnym do 
skorzystania z możliwości za-
kontraktowania miejsca, jest 
udział w rekrutacji do Żłobka 
Miejskiego nr 1.

12 kwietnia o godz. 17.00 
w sali koncertowej Dzierżo-

niowskiego Ośrodka Kultu-
ry odbędzie się prezentacja 
dzierżoniowskich żłobków, 
podczas której rodzice dzie-
ci będą mogli się zapoznać z 
ofertą placówek publicznych i 
niepublicznych. 

W grudniu młodzi rad-
ni wzięli udział II Dolnoślą-
skim Kongresie Młodzieży w 

Krzyżowej organizowanym 
przez Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Dolnośląskie-

go. Młodzież dyskutowała na 
temat zdrowia psychicznego 
młodych, edukacji, ekologii 
oraz uczyła się, jak załatwić 
sprawę w urzędzie. 

Nowy rok Młodzieżowa 
Rada Dzierżoniowa rozpoczę-

ła od udziału w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy 
oraz społecznej akcji przeciw 
przemocy wobec kobiet One 
Bilion Rising. Na opiekuna 
Rady wybrany został Maciej 
Woźniak. 

Czytak jest wypożyczany 
osobom z dysfunkcją wzro-
ku oraz osobom niepełno-
sprawnym, które ze względu 
na swoją niepełnosprawność 
nie mogą czytać normalnego 
druku.

Projekt jest realizowany jest 

przez Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom Niepełnospraw-
nym „Larix” im. Henryka Rusz-
czyca, a dofinansowany przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu ze środ-
ków pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury.

Przez cały kwiecień będzie trwała rekrutacja do 
Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie. Doku-

menty będzie można pobrać ze strony internetowej 
placówki oraz w siedzibie żłobka w godz. 7.00-15.00. 

Młodzieżowa Rada Dzierżoniowa składająca się z 
uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych rozpoczęła swoją działalność w 
kolejnej kadencji. 

Czytanie książek w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej jest teraz dużo łatwiejsze dla osób z 

niepełnosprawnościami dzięki nowej usłudze. Bib-
lioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz 
odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 
4 w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy 
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i 
słabowidzących – Edycja 2021”.  

Rekrutacja do żłobka

Młodzi radni działają

Czytak 4 dla niewidomych i niedowidzących

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców
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Wiktor Zin to wyjątkowa 
postać, którego kreskę koja-
rzy wielu dorosłych Polaków. 
Niejeden też pamięta pro-
gram telewizyjny „Piórkiem 
i węglem”, podczas które-
go prowadzący opowiadał 
o sztuce i historii, tworząc 
przy tym z niezwykłą gracją 
w kilka chwil wyjątkowe ry-
sunki. To właśnie te dzieła 
wykonane węglem oraz ma-
lowane akwarelą krajobrazy 
będą goszczą w Muzeum od 
16 marca do 8 maja. Podczas 
wernisażu głos zabrała Ma-
riola Kalicka, ceniona rzeź-
biarka i opiekunka wystawy, 
oraz Jerzy Kania – właściciel 
kolekcji.

Kolejną propozycją dzier-
żoniowskiego muzeum bę-
dzie wystawa „Słowo igłą i 
nicią utrwalone”, na której bę-
dzie można obejrzeć wybór 
ręcznie wyszywanych maka-
tek z kolekcji prof. Tomasza 
Nowaka. Kiedyś zwyczajne 
ozdoby stosowane w miej-
skich i wiejskich kuchniach, 

pralniach i sypialniach, peł-
niły rolę użytkową. Zasłaniały 
przed wzrokiem wścibskich 
kuchenne półki lub osłaniały 
przed wodą ściany w łazien-
kach i przy okazji przekazy-
wały w prostych rysunkach 
i hasłach mądrości ludowe. 
Dziś to, co kiedyś stanowiło 
powszechny wystrój śląskich 
domostw, powoli staje się 
docenianą sztuką i znajduje 
miejsce w muzeach i gale-
riach. Makatki będzie można 
podziwiać w Muzeum Miej-
skim od 18 maja do 21 sierp-
nia. Dodatkowo wystawa zo-
stanie wzbogacona o sprzęt 
gospodarstwa domowego ze 
zbiorów naszego muzeum. 

„Dzień i Noc w Muzeum” 
to kolejna propozycja, tym 
razem na 27 maja. Jak sama 
nazwa wskazuje, w tym cza-
sie dzień i noc będzie obfito-
wać w atrakcje kulturalne. W 
pierwszej części dnia zostanie 
zaprezentowana publikacja 
„Wokół Pierwszego Marszał-
ka Polski Józefa Piłsudskiego” 

napisana pod redakcją Alek-
sandra Smolińskiego i Jaro-
sława Durki. Promocji książki 
będzie towarzyszyć przed-
stawienie oferty edukacyjnej 
muzeum oraz włączenie jej 
do programu nauczania w 
dzierżoniowskich szkołach. 
Po promocji książki zaplano-
wano krótką prezentację hi-
storii Willi Cohnów – dzisiej-
szej siedziby muzeum. Druga 
część dnia będzie składa-
ła się z promocji kolejnego 
wydania periodyku, jakim 

jest Rocznik Dzierżoniowski. 
Oprócz prezentacji publika-
cji oraz autorów artykułów i 
ich bohaterów, goście mogą 
liczyć na występy artystycz-
ne. Krótki wykład na temat 
poczynań Husytów w regio-
nie Dzierżoniowa w XV wieku 
wygłosi dr Robert Heś, pra-
cownik Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu. Będzie też 
nocne zwiedzanie muzeum, 
podczas którego nie zabrak-
nie niespodzianek. 

Uczestniczki sobotnich 
spotkań często same przej-
mują inicjatywę i proponują 
zajęcia, w jakich chcą uczest-
niczyć. Kawa, herbata, po-
częstunek, a do tego poga-
duszki, wymiana ubrań, czy 
świąteczne prezenty - takie 
soboty są pełne wrażeń. W 
najbliższych planach klubu 
jest bal przebierańców, bo 

maski już zostały wspólnie na 
zajęciach przygotowane.

Mamuśki i tatusiowie spo-
tykają się w każdą sobotę w 
godzinach od 14.00 do 16.00. 
Zajęcia są bezpłatne, finan-
sowane przez Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie. Prosimy o 
wcześniejszy kontakt pod nr 
tel. 518-274-124.   

Organizatorem działań 

„Klubu mamuśki” jest Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci w 
Dzierżoniowie, które od lute-

go tego roku ma nową siedzi-
bę w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Noblistów Polskich.

Wiosna w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa to kolej-
ne propozycje wystaw czasowych. Od połowy 

marca można oglądać „Świat profesora Zina – archi-
tekta i malarza”, potem „Słowo igłą i nicią utrwalone”, 
a pod koniec maja skorzystać z oferty „Dzień i Noc w 
Muzeum”.

Raz w tygodniu (w soboty) mamy - ale coraz 
częściej też tatusiowie - mogą spędzić czas wraz 

ze swoimi dziećmi, uczestnicząc w zajęciach i zabawie. 
Za darmo i z pomysłem. Tak działa „Klub mamuśki”, a 
zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Nowowiejskiej 
73 w Dzierżoniowie.

Wiosenne propozycje muzealne

„Klub mamuśki” zaprasza 

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Soboty z dziećmi mogą być ciekawe  
- wystarczy wybrać się na zajecia 

„Klubu mamuśki”
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W związku z realizacją 
projektu ,,Razem wczoraj, 
razem dzisiaj, razem jutro” 
dofinansowanego z Fundu-
szu Mikroprojektów w Euro-
regionie Glacensis w ramach 
Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska-Polska przed 
uczniami i kadrą pedagogicz-
ną placówek ciekawe wyda-
rzenia: pięciodniowy wyjazd 
na majówkę po malowniczej 
Ziemi Kłodzkiej, charytatyw-
ny bieg na rzecz ucznia ze 

szkoły czeskiej, tematyczne 
spotkania online z uczniami, 
tygodniowy wyjazd na narty 
do Janousova, w tym szkółka 
narciarska, Festiwal Piosenki 
Klasowej i sadzenie Dębów 
Pamięci oraz spotkanie jubi-
leuszowe dla kadry obu szkół. 
Działania te posłużą nie tylko 
integracji i poznawaniu inne-
go kraju, ale również niwelo-
waniu skutków długotrwałej 
izolacji. 

W ramach projektu zre-
alizowano 79 spotkań, tj. 
lekcje biblioteczne, spotka-
nie autorskie, prezentacje 
multimedialne, kursy języka 
włoskiego, spotkania Klubu 
Podróżnika, Narodowe Czy-
tanie, spotkania Towarzystwa 
Oświatowego Ziemi Dzierżo-
niowskiej, Biblioteki Malucha, 
Klubu Książki i Ilustracji. Łącz-

nie w przedsięwzięciu wzięło 
udział 3037 osób.

Dzięki realizacji projektu 
biblioteka zacieśniła i rozwi-
nęła współpracę z placów-
kami oświatowymi z powiatu 
dzierżoniowskiego, uatrak-
cyjniła swoją ofertę kultural-
no-edukacyjną oraz sposób 
prowadzenia zajęć. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie i czeska 
Základní škola Dobrovskeho w Lanškroun realizują 

w tym roku kolejny wspólny projekt. Szkoły od lat 
współpracują w zakresie rozwoju sąsiedzkich kontak-
tów między partnerskimi miastami, nauki języka kraju 
partnerskiego, poznawania jego dóbr kultury, sztuki 
oraz atrakcyjnego Euroregionu Glacensis. 

Projekt pod taką nazwą realizowany był w 2021 r.  
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece w Dzierżoniowie. 

Finansowany był ze środków Fundacji PZU. Dzięki nim 
zakupiono monitor interaktywny wykorzystywany  
w trakcie spotkań edukacyjno-kulturalnych dla dzieci 
i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego oraz dla dorosłych użytkowników 
biblioteki.

Razem wczoraj, razem 
dzisiaj, razem jutro

Młodzi i twórczy 
w interaktywnej 
bibliotece

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców

Przed budynkiem DOK-u 
stanie Jarmark Wielkanocny. 
W sali koncertowej będzie 
można obejrzeć najładniej 
udekorowane świąteczne 
stoły, a na nich potrawy wiel-
kanocne – smakołyki będzie 
można kupić od godz. 15.00. 
Prezentować się będą koła 
gospodyń wiejskich oraz or-
ganizacje pozarządowe. Im-

preza rozpocznie się o godz. 
13.00 i potrwa do godz. 17.00.

W salach DOK-u już od 
godz. 10.00 będzie można 
wziąć udział w warsztatach 
pisankarskich, tworzenia 
kartek wielkanocnych, palm, 
wykonywania drewnianych 
kołatek oraz wikliniarskich/
plecionkarskich. Dla tych, 
którzy będą spragnieni wie-

dzy o wielkanocnych tra-
dycjach i ich rozwoju, za-
planowano też spotkanie z 
historykiem.

Przez cały dzień na scenie 
w sali koncertowej śpiewać 
będą lokalne chóry i zespoły 
– Chór Canzona, Kanon, ze-
spół Maciejowianie, Pojana i 
Uciechowianki. Dowiemy się, 

kto wykonał najpiękniejszą 
palmę w ramach konkursu, 
czy kto zostanie jajecznym 
mocarzem, czyli czyje jaj-
ko okaże się najtwardsze.  
Organizatorami wydarzenia 
są trzy samorządy - miasto 
Dzierżoniów, powiat dzierżo-
niowski i gmina Dzierżoniów.

Zdobienie jaj, pieczenie bab i mazurków, robienie 
palm, tworzenie kartek świątecznych - tym razem 

nie tylko polskie tradycje wielkanocne będzie można 
poznawać w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury pod-
czas jarmarku z okazji Wielkiej Nocy połączonym z 
prezentacjami świątecznych smakołyków i warsztatami 
artystycznymi. 10 kwietnia rezerwujcie czas na udział 
w WielkiejMocy Polsko-Czeskich Tradycji.

WielkaMoc Polsko-Czeskich Tradycji
Aktywność mieszkańców

Harmonogram imprezy:

10.00-15.00 – warsztaty wielkanocne: pisanek, palm, kwiatów z 

bibuły i kartek świątecznych

13.00 – oficjalne otwarcie ze sceny 

program artystyczny, rozstrzygnięcie konkursu palm wielkanocnych, 

prezentacja stołów, Bitwa Mocarzy, prezentacja rękodzieła dotyczą-

cego świąt wielkanocnych

od godz. 15.00 – sprzedaż potraw ze stołów

14.00-16.00 – poczęstunek dla uczestników

17.00 – zakończenie imprezy.
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Mieszkańcy Dzierżoniowa po raz kolejny pokazali swoje ogromne serca i wiele zaangażowania w bardzo duże 
wyzwanie, jakim jest sytuacja kryzysowa związana z opieką nad uchodźcami z Ukrainy. Zapewniamy im 

wspólnie dom, ubrania, wyżywienie, środki higieniczne, ale także pomoc instytucjonalną.

Pomagamy uchodźcom z Ukrainy
Aktywność mieszkańców

Jak pomagamy uchodźcom z Ukrainy?

Zakwaterowanie:
Gmina miejska Dzierżoniów zapewniła noclegi dla ponad 

300 osób, szacunkowo drugie tyle znalazło schronienie w go-
ścinnych domach mieszkańców Dzierżoniowa. 

Przygotowaliśmy noclegi z pełnym wyżywieniem w hote-
lu Argentia. Początkowo umieściliśmy tam 30 osób, następ-
nie każdego dnia przybywało coraz więcej kobiet z dziećmi. 
Zorganizowaliśmy także transport uchodźców z Wrocławia 
do Argentii. Obecnie przebywa tam 200 osób, w tym ponad 
100 dzieci. Kolejne matki z dziećmi zakwaterowano w budyn-
ku TPD przy ul. Nowowiejskiej, Apartamentach Alicja przy ul. 
Bohaterów Getta oraz hotelu Delta in. Szykowane są następne 
obiekty.

Przedstawiciele miasta odwiedzają naszych gości regular-
nie, przekazując bieżące informacje. Zorganizowaliśmy naukę 
j. polskiego, zajęcia dla dzieci w formie przedszkola w Argen-
tii (TPD), opiekę medyczną, pomoc psychologiczną (PCPR 
+OPS), wycieczki po Dzierżoniowie. Dodatkowo pomagamy 
znaleźć pracę przy współpracy z miejscowymi przedsiębior-
cami i Powiatowym Urzędem Pracy.

Zbiórki:
Od 25 lutego Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji pro-

wadzi wciąż aktywną zbiórkę rzeczy potrzebnych naszym 
gościom. Mieszkańcy przynoszą ubrania, żywność, artykuły 
chemiczne, plecaki, artykuły szkolne dla dzieci. Zbiórki darów 
prowadzone są także przez szkoły podstawowe, przedszko-
la, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz OPS. W Centrum 
Seniora zbieramy środki medyczne, opatrunkowe dla Ukrainy. 
Organizujemy kolejne transporty na wschód, w głąb Ukrainy.

5 TIR-ów darów dla uchodźców otrzymaliśmy z miasta 
partnerskiego Bischofsheim w Niemczech. To konkretna po-
moc i do tego z najbardziej potrzebną dziś zawartością. Ubra-
nia, długoterminowa żywność, medykamenty, koce, śpiwory, 
środki higieny trafiają do potrzebujących wsparcia.

Od 7 marca działa punkt wydawania pomocy „Pod Dobo-
szem” (początkowo czynny codziennie, obecnie dwa dni w ty-
godniu – w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-14.00). 

Informacje:
Uruchomiliśmy telefony – dla uchodźców oraz osób, które 

chcą udzielić pomocy:
- całodobowy nr telefonu 513 184 664
- w godzinach pracy urzędu (w godz. 7.00-15.00):
•	 74 645 08 15 
•	 74 645 03 94 
•	 74 645 08 30

W sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy można też 
dzwonić na numer telefonu 535 111 896 lub 74 645 08 18.

Przygotowaliśmy także i wydrukowaliśmy ulotki dla osób z 
Ukrainy z instrukcjami, jak i gdzie mają załatwić najważniejsze 
formalności – uzyskać numer PESEL, założyć profil zaufany, 
uzyskać pracę, złożyć wnioski o pomoc.

Uruchomiliśmy punkt informacji dla uchodźców w Sowio-
górskim Centrum Przesiadkowym. Są tam stanowiska Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, banków, itd. Punkt czynny jest 
w godz. 7.30-15.30.

Pomoc finansowa:
Uruchomione zostało specjalne konto w Banku Spółdziel-

czym w Dzierżoniowie o numerze 34 9527 0007 0046 7773 
2000 0002, na które można wpłacać datki, koniecznie z do-
piskiem „Pomoc dla Ukrainy”. Finansowane są z niego m.in. 
zakupy, głównie dla żołnierzy i mieszkających w strefie wojny. 
Dwa transporty, w dużej mierze ze środkami medycznymi, wy-
słane zostały już na Ukrainę. Dokonujemy również zakupów 
na potrzeby uchodźców, którzy przybyli do Dzierżoniowa.

Koordynacja medyczna:
Wszystkie placówki POZ na terenie Dzierżoniowa oraz Szpi-

tal Powiatowy w Dzierżoniowie przy ul. Cichej 1, tel. 74 831 37 
31, udzielają Ukraińcom pomocy medycznej na takich samych 
zasadach, jak obywatelom Polski. Uchodźcy mogą skorzystać 
z bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez Szpital Po-
wiatowy w Dzierżoniowie, jak i wszystkie przychodnie na te-
renie Dzierżoniowa z zaświadczeniem, że przekroczyli granicę 
po 24 lutego 2022 r.

Wsparcia psychologa, psychoterapeuty, osoby mówiącej w 
języku ukraińskim, a także wsparcia w zakresie prawnym, no-
tarialnym oraz zatrudnienia udziela Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej 1, tel. 724 061 615, 725 050 
984, 74 833 9896. 

Uchodźcom pomagają nie tylko dzierżoniowianie, ale 
także mieszkańcy z partnerskiego Bischofsheim
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Sprawy formalne:
Od końca lutego znajdujący się w Dzierżoniowie obywa-

tele Ukrainy są rejestrowani w urzędzie. Celem rejestracji jest 
zebranie bezpośrednich kontaktów i informacji o potrzebnej 
pomocy. Ta wiedza pozwala skuteczniej koordynować działa-
nia urzędu, prywatnych podmiotów i mieszkańców oraz pla-
nować je w dłuższej perspektywie. 

Od 16 marca urzędnicy na pięciu stanowiskach przyjmują 
wnioski o nadanie numeru PESEL (patrz poniżej - jak obywatel 
Ukrainy może uzyskać numer PESEL). 

Także od 16 marca Polacy mogą składać wnioski o świad-
czenia dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowa-
nie i wyżywienie. Przyjmuje i rozpatruje je Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta w Dzierżo-
niowie. Kto i na jakich zasadach może uzyskać świadczenie, 
przeczytasz na stronie 16.

Tworzymy również bazę danych rodzin, które są gotowe 
przyjąć do siebie potrzebujących – jest spory odzew ze stro-
ny mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości, za 
który dziękujemy. 

Wolontariat: 
W naszym mieście działa Dzierżoniowski Ośrodek Wolon-

tariatu - dzięki czemu bardzo dużo zadań realizujemy bez-
kosztowo. Burmistrz zaplanował spotkanie ze wszystkimi 
NGO, które pomagają w tej kryzysowej sytuacji.

Wniosek trzeba złożyć 
osobiście w  urzędzie gminy. 
Za dziecko wniosek może 
złożyć jego rodzic, opiekun 
tymczasowy lub osoba spra-
wująca nad nim pieczę. Od 
osób, które skończyły 12. rok 
życia, będą pobierane odciski 
palców. Potrzebne będą też 
fotografie.

Termin złożenia wniosku 
nie ma wpływu na udziele-
nie wsparcia. Bez względu na 
to, kiedy obywatele Ukrainy 
udadzą się do urzędu, mają 
zagwarantowaną ochronę 
prawną od dnia przybycia do 
Polski. Proces wydawania nu-
meru PESEL dla uchodźców z 
Ukrainy to rozwiązanie, któ-
re zostało wprowadzone w 
uchwalonej przez Sejm spe-

custawie. Umożliwia zaofe-
rowanie im polskich e-usług 
publicznych, takich jak np. 
e-recepta, oraz świadczeń – 
m.in. Dobry Start czy 500+, a 
także dostęp do bezpiecznej 
cyfrowej tożsamości i spe-
cjalnego dokumentu w ra-
mach aplikacji mObywatel.

Ta aplikacja i dokument 
Diia.pl (Дія пл) to prosty spo-
sób na wylegitymowanie się 
(okazanie danych) niemal w 
każdej sytuacji życiowej. W 
elektronicznym dokumencie 
znalazły się najważniejsze 
dane - m.in. imię i nazwisko, 
zdjęcie oraz numer PESEL. 
Dokument Diia.pl (Дія пл) po-
zwala potwierdzić tożsamość 
tak samo skutecznie, jak do-
wód osobisty lub paszport. 

Będzie przydatny m.in. przy 
korzystaniu z usług medycz-
nych czy zawierania umowy 
o pracę.

Kto może skorzystać z 
aplikacji mObywatel i doku-
mentu Diia.pl (Дія пл)?

Każda osoba, która:
•	 jest pełnoletnia,
•	 ma ukraińskie obywatel-

stwo,
•	 przekroczyła granicę pol-

sko-ukraińską po 24 lute-
go 2022 roku,

•	 ma nadany numer PESEL,
•	 ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?
•	 w urzędzie, w którym 

otrzymasz numer PESEL, 
poproś o aktywowanie 
profilu zaufanego,

•	 ściągnij i uruchom aplika-
cję mObywatel,

•	 zapoznaj się z regulami-

nem i polityką prywatno-
ści aplikacji,

•	 aktywuj aplikację korzy-
stając z loginu i hasła wy-
danego dla profilu zaufa-
nego.

Skąd pobrać aplikację 
mObywatel?

Aplikacja jest dostępna w 
sklepach App Store i Google 
Play. Działa na smartfonach 
z systemem Android 6.0 
(wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż). 
Co ważne, aplikacja mOby-
watel i dokument Diia.pl (Дія 
пл) są dobrowolne i w pełni 
bezpłatne.

Aby skorzystać z usług naszego państwa, obywatele 
Ukrainy, którzy przyjechali do Polski najwcześniej 

24 lutego, powinni złożyć wniosek o nadanie numeru 
PESEL. 

PESEL i mObywatel dla obywateli Ukrainy
Aktywność mieszkańców

Wniosek o nadanie numeru PESEL: 

Więcej informacji o aplikacji mOby-
watel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) 
na stronie: 
https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Punktu pomocy dla gości z Ukrainy „Pod Doboszem” czynny 
jest obecnie dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki  

i czwartki w godz. 10.00-14.00

Dary dla uchodźców można przynosić 
codziennie do Biura Promocji UM
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Świadczenia dla osób, któ-

re zapewniły zakwaterowanie  

i wyżywienie:

Podmioty, w tym osoby fizycz-

ne, które zapewniły zakwatero-

wanie i wyżywienie obywatelom 

Ukrainy, przybyłym na terytorium 

RP bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działania-

mi wojennymi prowadzonymi 

na terytorium tego państwa oraz 

obywatelom Ukrainy posiadają-

cych Kartę Polaka, którzy wraz 

z najbliższą rodziną z powodu 

działań wojennych przybyli do 

Polski, będą mogły ubiegać się o 

świadczenie pieniężne z tego ty-

tułu. Będzie ono przysługiwać nie 

dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świad-

czenia, maksymalną wysokość 

świadczenia, warunki przedłuża-

nia wypłaty świadczenia określo-

no w rozporządzeniu Rady Mini-

strów. 

Osoby, które wyrażają goto-

wość zakwaterowania

Urząd Miasta w Dzierżonio-

wie przyjmuje zgłoszenia od 

podmiotów, w tym od osób 

fizycznych, które chcą przy-

jąć pod swój dach obywate-

li Ukrainy, przybyłych do Polski 

po 24 lutego. Zgłoszeń należy 

dokonywać uzupełniając odpo-

wiedni wniosek (dla osób fizycz-

nych bądź innych podmiotów)  

i przesyłając go na adres e-mail: 

mwuczynska@um.dzierzoniow.pl

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim 
uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu 

oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. 
Świadczenia mają również otrzymać Polacy 
przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawi-
amy zasady, na podstawie których podmioty, w tym 
fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczą- 
cych uchodźców – co trzeba wiedzieć

Aktywność mieszkańców

Zgodnie ze specustawą wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawie-

rać:

•	 imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek

•	 PESEL lub NIP składającego wniosek

•	 wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób 

przyjętych do zakwaterowania

•	 imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada

•	 oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i 

wyżywienia

•	 numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie

•	 oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku 

są prawdziwe

•	 adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie

•	 adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek

•	 oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres 

nie wypłacono już świadczenia

•	 oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w 

pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Każde z miejsc zakwaterowania będzie sprawdzane 

przez służby upoważnione przez burmistrza miasta 

(wizje lokalne), a rozliczenia finansowe wniosków 

będzie prowadzić Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

Wzory wniosków znajdziesz w informacji dostępnej 

po zeskanowaniu kodu QR

POMOC SOCJALNA DLA UCHODŹCÓW – JAK JĄ UZYSKAĆ

Masz u siebie mieszkańców Ukrainy? Przekaż im informacje o świadczeniach 

rodzinnych i zasiłkach celowych.

Po uzyskaniu nr PESEL, założenia profilu zaufanego i otwarciu konta ban-

kowego, ofiary wojny na Ukrainie mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy 

Społecznej z wnioskiem o pomoc.

Uprawniony do niej jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium 

RP bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w roz-

porządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, 

deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL.

W jakiej wysokości przysługuje pomoc? 300 zł na osobę. W przypadku, gdy 

wnioskodawca podał numer telefonu, adres e-mail, ośrodek pomocy społecz-

nej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia. Może być ona doko-

nana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną w 

formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, opieki medycznej.

Jakie świadczenia pomocy społecznej mogą być przyznane obywatelom 

Ukrainy?

Pieniężne i niepieniężne, na przykład:

1) posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłuższy niż 

2 miesiące,

2) posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypad-

ku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia,

3) zasiłek okresowy,

4) praca socjalna,

5) poradnictwo specjalistyczne,

6) interwencja kryzysowa.

Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomo-

cy społecznej. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu 

w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu 

NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy 

społecznej.

Jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

•	 na każde dziecko do 18. roku życia, które mieszka w Polsce (świadczenie 

wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+),

•	 na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w 

Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO),

•	 do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w 

żłobku),

•	 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w 

przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy 

się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne będą:

•	 polski numer identyfikacyjny PESEL-UKR osoby składającej wniosek i 

dziecka,

•	 adres mailowy osoby,

•	 polski numer telefonu,

•	 numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o pomoc socjalną można złożyć w punkcie informacyjnym dla uchodźców z Ukrainy w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym (dworzec PKP) lub w 

Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 24), a o wsparcie z ZUS za pośrednictwem profilu zaufanego.
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