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Podczas festynu „Łączymy pokolenia” przywitaliśmy dwie nowe postaci w Alei Bajkowych 
Gwiazd - Harrego Pottera oraz SpongeBoba Kanciastoportego. Wybrali je najmłodsi i najstarsi 

mieszkańcy. Tak zakończyliśmy w Dzierżoniowie tegoroczne wakacje.
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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

Ania związana była z urzędem przez ponad 20 lat. Zawsze 

zaangażowana i gotowa do działania. Zawsze empatyczna  

i pomagająca innym. Mocno zaangażowana w akcje społeczne i 

pomoc charytatywną oraz dzialalność Stowarzyszenia Amazonek 

w Dzierżoniowie, którego była prezesem. Za zasługi w działal-

ności społecznej i zawodowej w 2021 roku została odznaczona 

przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pracę w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie rozpoczęła  

w 1999 roku na stanowisku inspektora ds. prawnych oraz audy-

tora wewnętrznego. Funkcję Sekretarza Miasta pełniła od 2007 

roku. Przez lata była pełnomocnikiem Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania, pełnomocnikiem ds. modelu EFQM, administrato-

rem bezpieczeństwa informacji. Była też trenerem wewnętrznym, 

prelegentem konferencji naukowych i branżowych oraz wykła-

dowcą zarządzania jakością.

Prywatnie zaś Ania była aktywną pasjonatką żeglarstwa, posia-

daczką patentu żeglarskiego, uczestniczką regat i rejsów daleko-

morskich.

W imieniu dzierżoniowskiego samorządu, pracowni-

ków urzędu, przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa  

i dzierżoniowskich radnych składam Rodzinie i Najbliższym głę-

bokie wyrazy współczucia, choć słowa wydają się niewystarcza-

jące, aby wyrazić smutek, jaki czujemy z powodu jej odejścia.

    Burmistrz Dzierżoniowa 

          Dariusz Kucharski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 19 sierpnia, po 
przegranej walce z chorobą, odeszła od nas nasza 

koleżanka Ania Grochowina - Sekretarz Miasta. Na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pożegnaliśmy 
Annę Grochowinę

Turyści odwiedzają Dzierżoniów coraz chętniej

Najwięcej turyści zostawili 

we Wrocławiu, prawie 40 mln 

zł. Do uzdrowiskowego Lądka 

Zdroju trafiło prawie 2,2 mln 

zł, a do podsowiogórskiego 

Dzierżoniowa 2 mln zł. Dla po-

równania dwukrotnie większa 

Świdnica zarobiła z bonu 789 

tys. 793 zł a Wałbrzych 2 mln 

370 tys. zł.

Dzierżoniów, świetnie po-

łożony na „wjeździe” do Gór 

Sowich,   ma coraz więcej do 

zaoferowania turystom – dwa 

miejskie trakty piesze, muzeum, 

bezpłatne wejścia na taras wi-

dokowy ratusza i do mennicy 

miejskiej. Jest też udostępnio-

ny dla zwiedzających ponad-

stuletni Młyn Hilberta, syna-

goga i starszy od katedry Notre 

Dame kościół pw. św. Jerzego. 

Zaczyna za to brakować miejsc 

noclegowych i tu jest ogromny 

potencjał do rozwoju.

Z informacji ZUS o bonach 

turystycznych wynika, że Dolny 

Śląsk jest piątym pod wzglę-

dem popularności turystycznej 

regionem w Polsce. Liderem 

jest Małopolska z Krakowem, 

na drugim miejscu Pomorze 

z Trójmiastem. Bonem tury-

stycznym można płacić do 

końca września tego roku.

•	 Bierutów: 63 555,09 zł 

•	 Bielawa: 667 083,07 zł 

•	 Bolesławiec: 277 557,53 zł 

•	 Dzierżoniów: 2 000 127,76 zł 

•	 Głogów: 817 948,27 zł 

•	 Jelenia Góra: 8 591 800,32 zł 

•	 Karpacz: 25 958 192,35 zł 

•	 Lądek Zdrój: 2 189 621,23 zł 

•	 Lubin: 641 015,98 zł 

•	 Mirsk: 5 921 169,51 zł 

•	 Niemcza: 157 965,76 zł 

•	 Oleśnica: 413 715,33 zł 

•	 Osiecznica: 540 274,93 zł 

•	 Pieszyce: 209 268,42 zł 

•	 Radków: 11 044 894,21 zł 

•	 Stronie Śl.: 9 115 585,39 zł 

•	 Szklarska Poręba: 22 815 899,21 zł 

•	 Środa Śl.: 102 265,00 zł 

•	 Świdnica: 789 793,74 zł 

•	 Trzebnica: 176 271,61 zł 

•	 Wałbrzych: 2 370 561,64 zł 

•	 Wojcieszów: 54 364,00 zł 

•	 Wrocław: 39 983 232,75 zł 

•	 Złotoryja: 417 060,32 zł

Źródło: ZUS

Dzierżoniów staje się miastem coraz bardziej popu-
larnym wśród turystów. Według danych ZUS, 

Polacy od sierpnia 2020 do lipca tego roku wydali na 
Dolnym Śląsku bony turystyczne wartości ponad 180 
mln złotych. Z tego ponad 2 miliony w Dzierżoniowie.

2 mln wydali turyści 
w Dzierżoniowie

Inwestycje

Tyle wydali turyści na Dolnym Śląski płacąc bonem:

Będziesz obchodzić złote gody? Zgłoś się do urzędu

Urząd Stanu Cywilnego w 

Dzierżoniowie zwraca się z prośbą 

o zgłaszanie się par małżeńskich, 

mieszkańców Dzierżoniowa, którzy 

w roku 2022 obchodzić będą jubile-

usz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 

ale ślub zawierali w innej miejsco-

wości niż Dzierżoniów.  

Pary jubilatów, które wyrażą 

zgodę na przyznanie przez Pre-

zydenta 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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 Po zakończeniu prac przy naprawie muru oporowego 
miasto przystąpi do remontu drogi

Retail Park Dzierżoniów

Plan centrum handlowego w Dzierżoniowie

Ul. Prochowa znajduje się 

przy dawnym dworcu PKS-u, 

na terenie którego budowa-

na jest teraz galeria handlowa. 

Znajdujący się przy drodze mur 

oporowy z czasem tracił swoje 

właściwości zabezpieczające, 

dlatego konieczna jest jego 

przebudowa. Tym zajmie się 

prywatny właściciel terenu, na 

którym prowadzona jest inwe-

stycja.

Po zakończeniu prac mia-

sto przystąpi do komplekso-

wego remontu drogi na całej 

długości. Oprócz wymiany 

nawierzchni jezdni i nowych 

chodników, obejmie ona tak-

że budowę przy planowanej 

galerii miejsc postojowych dla 

taksówek, odwodnienie tere-

nu, w tym budowę kanalizacji 

deszczowej i przyłączy kana-

lizacji deszczowej do budyn-

ków oraz oświetlenia ulicznego 

(LED) nawiązującego do Stare-

go Miasta.

Na remont ul. Prochowej i 

Mierniczej o wartości prawie 

8,5 mln zł miasto stara się o 

dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg.

Retail Park Dzierżoniów 
będzie miał powierzchnię 
14 tys. mkw. Znajdzie się 
tu ponad 20 sklepów mię-
dzynarodowych marek. Dla 
zmotoryzowanych klientów 
udostępniony zostanie par-
king na 400 pojazdów, wy-
posażony m.in. w stanowiska 
do ładowania samochodów 
elektrycznych.

Obecnie trwa proces ko-
mercjalizacji galerii. Dostępne 

są powierzchnie handlowe od 
50 do 100 mkw. Poszukiwani 
są w szczególności przedsię-
biorcy zainteresowani naj-
mem lokali pod działalność 
piekarni, cukierni, sklepów 
mięsnych, małych sklepów 
branżowych, restauracji. 

Informacji na temat najmu 
udziela Jan Wciślak, e-mail: 
j.wcislak@boig.pl, tel. 601 355 
291 lub +48 (22) 653 46 20

Zamknięta dla ruchu jest ulica Prochowa. Związane 
jest to z realizowaną w sąsiedztwie prywatną 

inwestycją oraz, w kolejnym kroku, kompleksową 
modernizacją drogi, którą wykona miasto.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi jego otwar-
cie ma nastąpić w czwartym kwartale 2023 roku. 

Operatorem spożywczym i jednocześnie jednym  
z największych najemców będzie supermarket Lidl.

Prochowa do zmiany, najpierw mur oporowy

Centrum handlowe na terenie byłej Silesiany

Inwestycje

Inwestycje
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Dobiega końca się termomodernizacja Przedszkola 
Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 3. 

W obu placówkach zmodernizowane zostały instalacje 
grzewcze i wymieniona stolarka drzwiowa i przewody 
spalinowe. PP 2 zyskało nową kotłownię gazową 
wraz z osprzętem i nową instalację ciepłej wody 
użytkowej, a PP 3 – docieplenie ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych i stropodachu oraz nowe okna.

To inwestycja, która mocno zmienia staromiejskie 
centrum. Prace objęły odcinek murów obronnych 

od ul. Krasickiego do ul. Pocztowej, czyli Wał Szwedzki.

Termomodernizacja dwóch przedszkoli

Wał Szwedzki po rewitalizacji

Inwestycje

Inwestycje

W PP 2 wykonane zostały 
także stropy podwieszane dla 
potrzeb ułożenia instalacji i 
wszystkie prace towarzyszą-
ce, łącznie z naprawami bie-
żącymi posadzek i powierzch-
ni podłóg.

W PP 3 zakres prac był 
jeszcze większy. Objął m.in. 
naprawę i przebudowę komi-
nów i ogniomurów, wywie-
wek wentylacyjnych, przebu-
dowę instalacji odgromowej, 
wymianę obróbek blachar-

skich, rynien i rur spustowych, 
parapetów, przebudowę wej-
ścia i wykonanie pochylni dla 
osób niepełnosprawnych, jak 
również montaż antywłama-
niowych rolet zewnętrznych.

W obu obiektach zaplano-
wano audyt energetyczny ze 
wskazaniem rocznego spadku 
emisji gazów cieplarnianych, 
ilości zaoszczędzonej energii 
cieplnej, spadku emisji PM10 i 
PM2,5 oraz świadectwo cha-
rakterystyki energetycznej po 

realizacji inwestycji.
Na inwestycje miasto po-

zyskało dofinansowanie z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Pierwsza z nich 
zakończy się maksymalnie w 
październiku i kosztować bę-
dzie prawie 428 tys. zł, druga 
zaś – 1 mln 556 tys. zł i potrwa 
do końca listopada.

Aranżacja terenów zielo-
nych, wzmocnienie wału, bu-
dowa amfiteatru, iluminacja 
murów i wieży ciśnień oraz 
przebudowa i oświetlenie cią-
gów pieszych i monitoring - to 
prace wykonane w ostatnim 
czasie na wspomnianym od-
cinku.

Wzniesiony w 1633 r. wał 
znajduje się w południowej 
części murów obronnych 
Dzierżoniowa. Był on jednym 
z elementów systemu fos  

i wałów ziemnych, zwanych 
„szwedzkimi”. Mamy z niego 
przepiękny widok na mury 
obronne, stare miasto oraz  
z drugiej strony – na Góry So-
wie.

- Ta inwestycja to kontynu-
acja zmiany terenów rekreacyj-
nych i dobrze, że pozyskaliśmy 
na nią zewnętrzne dofinan-
sowanie. Prace jako takie już 
się zakończyły, ale ostatnim 
elementem będą nowe nasa-
dzenia i aranżacja zieleni – de-

klaruje Dariusz Kucharski, bur- mistrz Dzierżoniowa.

Termoodernizacja PP 2 i PP 3 
niebawem się zakończy

Nowe instalacje grzewcze zapewnią 
oszczędności energetyczne

W miejscu, gdzie odbywa się „Poezja 
na murach”, powstał amfiteatr

Iluminacja murów obronnych nadaje 
im tajemniczy klimatu
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Boiska na OSiR-ze tętnią życiem. Z wyjątkiem jed-
nego, bo z początkiem sierpnia ruszyła na nim 

budowa hali pneumatycznej (balonu). Powstaje ona  
w miejscu sztucznego boiska.

W wakacyjne nocki odnawiano oznakowania 
poziomego na dzierżoniowskich drogach. 

Odmalowane zostały wszystkie przejścia dla  
pieszych i linie „stopu”. Prace wykonywane były  
nocą ze względu na niewielki ruch kołowy.

Balon posłuży nie tylko piłkarzom

Nocne malowanie

Inwestycje

Inwestycje

- To inwestycja, na realizację 

której miasto zdobyło prawie 1 

milion 200 tys. zł dofinansowa-

nia ze środków Funduszu Roz-

woju Kultury Fizycznej. Dzięki 

niej treningi pod dachem będą 

się mogły odbywać przez cały 

rok, 16 godzin na dobę. Ale ten 

obiekt będzie też służył miesz-

kańcom w innych celach, nie  

tylko treningów i meczów pił-

karskich - mówi Dariusz Ku-

charski, burmistrz Dzierżonio-

wa.

Zadanie obejmuje wykona-

nie zadaszenia pneumatycz-

nego boiska sportowego na 

terenie OSiR-u o wymiarach 95 

m x 75 m wraz z oświetleniem, 

nagłośnieniem, monitoringiem 

oraz niezbędną infrastrukturą, 

jak również wymianę istniejącej 

murawy boiska piłkarskiego ze 

sztucznej trawy na nawierzch-

nię z murawy trzeciej genera-

cji. Wartość inwestycji to 4 mln 

980 tys. złotych. 

W pierwszej kolejności 
zrealizowano je m.in. w są-
siedztwie „Ronda Węgierskie-
go” i na ul. Kościuszki, potem 
w obrębie centrum. Prace 
będą kontynuowane do koń-
ca września.

Koszt pomalowania jedne-
go metra kwadratowego to, 
w zależności od rodzaju far-
by, kwota ok. 10,50 zł. Prace 
realizowane były w ramach 
umowy zawartej w 2021 roku. 
Ich roczny koszt to 105 tys. zł.

Na jednym z boisk na OSiR-ze 
powstaje hala pneumatyczna

Nocne malowanie oznakowania 
poziomego potrwa do końca września

Przeznaczone są one na 
drobny, zużyty już sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 
oraz niepotrzebne baterie. 
Powinny do nich trafiać sta-
re telefony, suszarki, miksery, 
laptopy, tonery, i inne urzą-
dzenia o wymiarach nie więk-
szych niż 50 x 50 x 30 cm.

Pojemniki, które w Dzier-
żoniowie znajdują się na os. 
Różanym (pomiędzy wie-
żowcem a Aleją Bajkowych 
Gwiazd), przy ul. Daszyńskie-
go (parking na wysokości Bie-
dronki) i przy Sowiogórskim 
Centrum Komunikacyjnym 

(przy parkingu), uzupełniają 
system gospodarowania od-
padami komunalnymi. Elek-
troodpady można oddawać 
też w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) przy ul. Bie-
lawskiej 15 oraz w sklepie 
przy zakupie takiego same-
go urządzenia. Dzięki temu 
elektroodpady poddawane 
są recyklingowi. To wszystko 
bezpłatnie.

Możliwe jest też zamówie-
nie odpłatnej usługi odbioru 
dużych, niedziałających urzą-
dzeń, takich jak pralki, lodów-

ki, kuchenki, bezpośrednio z 
domu czy z firmy. Można to 
zrobić pod numerem tel.: 572 
102 102 lub poprzez elek-
troniczny formularz. Koszt  
usługi to 35 zł. W jej ramach 
można oddać jednorazowo 
do pięciu urządzeń, które za-
brane zostaną bezpośrednio 

z mieszkania.
Projekt „Elektryczne Śmie-

ci”, w ramach którego za-
montowano pojemniki, reali-
zowany jest wspólnie przez 
Związek Gmin Powiatu Dzier-
żoniowskiego, MB Recycling 
oraz Fundację Odzyskaj Śro-
dowisko.

W Dzierżoniowie, ale też w Bielawie, Niemczy  
i Piławie Górnej za sprawą Związku Gmin Powia-

tu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7) pojawiły się specjalne 
pojemniki na odpady elektryczne.

Łatwiej oddasz elektroodpady
Bezpieczeństwo

Na terenie powiatu pojawiło się osiem punktów na 
elektroodpady – trzy z nich w Dzierżoniowie
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Z inicjatywny władz miasta na dzierżoniowskim 
cmentarzu komunalnym powstał Pomnik Dzieci 

Utraconych. To miejsce pochówku dzieci martwo 
urodzonych bądź poronionych we wczesnych etapach 
ciąży, których pochowania zrzekli się rodzice.

Pomnik dzieci utraconych na cmentarzu
Inwestycje

Dziś w Polsce około 25% 
poczętych dzieci nie zostaje 
donoszonych na skutek po-
ronienia. Pochówek dziecka, 
o który ze względu na nie-
precyzyjne przepisy wciąż w 
naszym kraju nie jest łatwo, 
stanowi jedyną chrześcijań-
ską formę pożegnania się 
rodziców z dzieckiem i god-
nego przeżycia żałoby. Stąd 
inicjatywa budowy pomnika 
i powstania symboliczne-
go grobu – miejsca modli-
twy rodziców, którzy utracili 
dziecko, także w bliższej i dal-
szej przeszłości, i nie wiedzą, 
co się z nim stało. 

Gmina organizuje pochó-
wek osobom zmarłym na 
jej terenie, w tym dzieciom 
martwo urodzonym oraz tym 
utraconych wskutek poro-
nienia, bez względu na czas 
trwania ciąży, które zostały 
narodzone w Szpitalu Powia-

towym w Dzierżoniowie, je-
żeli nie ustalono osób upraw-
nionych do sprawienia im 
pogrzebu lub osoby upraw-
nione nie skorzystały z prawa 
do pochowania zwłok. 

Dzieci chowane są w wy-
znaczonej zbiorowo mogi-
le zlokalizowanej na terenie 
Cmentarza Komunalnego w 
Dzierżoniowie, po uprzednim 
dokonaniu kremacji i umiesz-
czeniu popiołów w urnie. 
Koszty związane z przygoto-
waniem i utrzymaniem zbio-
rowej mogiły pokrywa mia-
sto.

Zadanie w zakresie orga-
nizacji pochówku realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dzierżoniowie.

Miejsce to jednocześnie 
przypomina wszystkim o 
godności życia ludzkiego od 
momentu poczęcia i uwrażli-
wia nasze serca na dar przy-

jęcia każdego życia. - Pra-
gniemy, aby pomnik dziecka 
nienarodzonego miał także 
wymiar symboliczny dla tych 
rodziców, którym nie było 
dane pochować własnego 
dziecka – mówi Anna Skrzyń-

ska, dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Dzierżonio-
wie.

Fundatorem pomnika jest 
Marek Sadek z firmy Globgra-
nit.

Pomnik dzieci utraconych to nie tylko miejsce pochówku 
nienarodzonych, ale także wyraz szacunku dla godności 

życia ludzkiego od momentu poczęcia

Klub Mamuśki działa w siedzibie TPD przy 
ul. Nowowiejskiej 73

Klub Mamuśki to miejsce, 
w którym mamy wymieniają 
się doświadczeniami rodzi-
cielskimi, nawiązują nowe 
znajomości i przyjaźnie. Ra-
zem obchodzą urodziny 
swoich dzieci, organizują bale 
przebierańców, pieką ciasta 
i dzielą się radościami i pro-
blemami. Uczestniczą w spo-
tkaniach z ekspertami, którzy 
poruszają problemy zdrowia, 
urody, wychowania, żywienia 
dzieci, organizacji wspólne-
go czasu rodziców i dzieci. 
W czasie zajęć dla rodziców 

dzieci mają zapewnioną 
opiekę wychowawcy i bawią 
się w swoim gronie. 

W okresie Świąt Bożego 
Narodzenia uczestnicy spo-
tkań znaleźli pod choinką 
drobne prezenty. Przed Wiel-
kanocą wspólnie robili kartki 
świąteczne. Podczas jednego 
ze spotkań zorganizowano 
również tzw. szafing, czy-
li wymianę ubrań – nie tyl-
ko dziecięcych, ale także dla 
pań.

Po wybuchu wojny na 
Ukrainie bywalczynie Klubu 

Mamuśki i ich dzieci zinte-
growały się z uchodźcami, 
którzy znaleźli schronienie w 
Argentii. Swoim optymizmem 
starały się zarazić panie z 
Ukrainy, przy okazji poznając 
kulturę narodu ukraińskiego. 
Zostały też przed Wielkanocą 
zaproszone na przedświą-

teczne spotkanie z ukraińską 
muzyką i piosenką. 

Po wakacyjnej przerwie 
klub rusza ponownie w każdą 
sobotę o godz. 14.00. Zainte-
resowani mogą kontaktować 
się z koordynatorem zajęć  
- Wandą Kunecką - pod nu-
merem 518 27 41 24.

Już od roku działa w Dzierżoniowie Klub Mamuśki 
prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

w Dzierżoniowie. Zadanie finansuje miasto. Spotkania 
odbywają się raz w tygodniu, w soboty. Uczestniczą 
w nich głównie mamy z dziećmi, choć zdarzają się 
również tatusiowie.

Klub Mamuśki wraca po wakacjach
Aktywność mieszkańców



7

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Znakowanie odbywa się 
za pomocą urządzenia gra-
werskiego, na prośbę właści-
ciela roweru, który powinien 
posiadać przy sobie dowód 
osobisty oraz dowód po-
twierdzający, że rower jest 
jego własnością, np. rachu-
nek. W przypadku braku do-

wodu zakupu, właściciel ro-
weru może złożyć na miejscu 
pisemne oświadczenie, że 
jest właścicielem znakowa-
nego jednośladu. 

Znakowanie roweru jest 
jedną z form zabezpieczenia 
przed kradzieżą. Pamiętajmy 
również o dobrym zabezpie-

czeniu mechanicznym, takim 
jak zapięcia szeklowe, tzw. u-

-locki, łańcuchy czy zapięcia 
składane.

Pojazdy muszą spełniać 
wymogi:
•	 dotyczące oznaczenia po-

-jazdu (nowy wzór emble-

matu z numerem bocznym 
taksówki i identyfikatora 
osobowego kierowcy 
taksówki),

•	 dotyczące wzorów licencji 
na wykonywanie transpor-
tu drogowego oraz wypi-
sów z tych dokumentów.

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

Straż Miejska w Dzierżoniowie zajmuje się zna-
kowaniem rowerów. Usługa jest bezpłatna i 

świadczona w siedzibie straży przy ul. Rzeźniczej 2 od 
poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym.

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.

Oznakuj swój rower za darmo

Taksówkarzu, pamiętaj

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Opaski to skuteczna forma opieki nad osobami 
starszymi, których stan zdrowia powinien być 

systematycznie monitorowany

Umów się na znakowanie roweru pod numerem 
telefonu 74-645-08-88

Pierwsze opaski trafiły do 
mieszkańców w lipcu, od 
tego czasu specjalny system 
monitoruje ich stan zdrowia. 
Pozwala to na bardzo szybką 
reakcję medyczną. Co więcej, 
opaski te same reagują np. na 
upadek i powiadamiają ratow-
nika o potrzebie interwencji. W 
przypadku, kiedy czujemy, że 
potrzebna jest pomoc, wystar-
czy nacisnąć przycisk opaski 
noszonej na nadgarstku.

- Przy wprowadzaniu tego 
rozwiązania mówiłem, że jeśli 
będzie większe zaintereso-
wanie, to miasto postara się o 
kolejne urządzenia. Będzie ich 

ponad dwa razy więcej, bo w 
najbliższym czasie trafią one 
do 97 dzierżoniowskich senio-
rów. To rozwiązanie sprawdza 
się w praktyce, co widzimy po 
informacji zwrotnej. Opaski 
trafiają do mieszkańców bez-
płatnie. Koszt ich zakupu (615 
zł sztuka) i opłata miesięczne-
go abonamentu (25 zł) finan-
sowana jest w całości z pienię-
dzy pozyskanych przez miasto 
– mówi Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa.

Mieszkańcy zainteresowa-
ni otrzymaniem opaski me-
dycznej proszeni są o kontakt 
z Wydziałem Edukacji i Spraw 

Społecznych dzierżoniow-
skiego urzędu, tel: 74 645 08 
90. Można to zrobić do koń-
ca września. O tym, kto je 
otrzyma, decyduje komisja, w 
skład której wchodzi lekarz. W 
pierwszej kolejności trafią one 
do osób, które mieszkają same. 
Drugim istotnym warunkiem 
jest stan zdrowia lub choroby 
wymagające systematycznego 
monitoringu.

Zakup i opłata abonamentu 
finansowana jest z ze środków 

z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, w ramach progra-
mu ,,Korpus Wsparcia Senio-
rów – 2022”. Dodatkowe 97 
nowych opasek medycznych 
trafi do mieszkańców na po-
czątku października.

Warto wiedzieć, że taką 
opaskę można zakupić sa-
modzielnie. Koszt jej zakupu 
to około 600 zł, a miesięczny 
abonament na monitoring to 
około 25 zł.

Opasek bezpieczeństwa używa już 83 
dzierżoniowskich seniorów. Dzięki temu w przy-

padku nagłego pogorszenia zdrowia są pod kontrolą 
ratowników. Z takiej możliwości chce korzystać 
większa grupa, dlatego miasto w najbliższym czasie 
dostarczy osobom po 65. roku życia prawie sto takich 
urządzeń.

Więcej opasek medycznych dla seniorów
Aktywność mieszkańców
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karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń. Zwróćmy 
na to uwagę, bo błąd może tu 
sporo kosztować.  

Zwróćmy też uwagę na 
to, jak podpisujemy wniosek 
składany elektronicznie.

Ważne jest również to, w 
jaki sposób wypełniliśmy de-
klarację o źródle ciepła. 

Oprócz zaznaczenia, jakie 
źródło ciepła zamontowane 
jest w mieszkaniu/domu, na-
leżało także zaznaczyć czy 
źródło jest eksploatowane. 
Jeśli tego nie zrobiliśmy, ko-
nieczna będzie aktualizacja 
deklaracji o źródle ciepła. 
Można to zrobić składając 
nową deklarację.

Przypominamy, że wnio-
ski dotyczą tylko ogrzewania 
węglowego.

Jak podpisać podpisem 
zaufanym dokument zapisa-
ny na dysku?

Wiele dokumentów wysy-
łanych drogą elektroniczną 
do urzędów musisz przygo-
tować na swoim komputerze, 
korzystając z wzoru określo-
nego przez urząd lub – w 
przypadku pisma ogólnego 
– w dowolnym układzie. Je-
żeli masz profil zaufany, mo-
żesz go wykorzystać do pod-

pisania takiego dokumentu 
elektronicznego podpisem 
zaufanym. Możesz też spraw-
dzić czy dokument elektro-
niczny jest już podpisany lub 
kto go podpisał. Jeśli twój 
dokument (zapisany na dys-
ku, np. w formacie.txt, .rtf, 
.pdf, .xps, .odt, .doc, .xls, .ppt, 
.docx, .csv czy .jpg) jest goto-
wy do wysłania:
•	 wejdź na stronę usługi 

podpisywania podpisem 
zaufanym 

•	 kliknij „Wybierz dokument 
z dysku” albo przeciągnij 
plik myszką 

•	 kliknij „Podpisz” 
•	 zaloguj się do swojego 

konta na profilu zaufanym 
•	 wybierz przycisk „Podpisz 

podpisem zaufanym” 
•	 SMS-em dostaniesz kod, 

którym potwierdzisz pod-
pisanie pisma 

•	 system automatycznie 
wygeneruje plik .xml, w 
którym zawarty będzie 
twój podpis 

•	 kliknij „Pobierz”, aby zapi-
sać dokument w swoim 
komputerze.

Przy składaniu wniosku 
elektronicznie należy wybrać 
opcję „Pismo ogólne”.

Wzory wniosków są do-
stępne na stronie www.dzie-
rzoniow.pl.

Dodatek węglowy w wy-
sokości 3 tys. zł przeznaczo-
ny jest dla tych gospodarstw 
domowych, w których głów-
nym źródłem ogrzewania 
jest węgiel kamienny, brykiet 
lub pelet, zawierające co naj-
mniej 85% węgla kamiennego 
i spalany jest w takich urzą-
dzeniach, jak kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuch-
nia węglowa, piec kaflowy na 
paliwo stałe zasilane. 

- By otrzymać 3 tys. zł, nie 
trzeba spełniać kryteriów do-
chodowych. Wnioski można 
składać do 30 listopada 2022 
r. Warunkiem otrzymania do-
finansowania jest zgłoszenie 
źródła ciepła do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków. Obowiązek zło-
żenia takiej deklaracji upły-
nął z końcem czerwca. Aby 
mieszkańcy nie musieli stać 
w kolejkach, zapraszam do 
rejestracji telefonicznej. Pod 
numerem 74 660 49 40 moż-

na umówić się z pracowni-
kiem na konkretny dzień i go-
dzinę. Szacujemy, że wpłynie 
do nas około 2 tysięcy wnio-
sków. W przypadku składa-
nia wniosku platformą ePU-
AP pamiętajmy, aby zawierał 
on podpis kwalifikowany lub 
podpis profilu zaufanego 
wnioskodawcy – mówi Anna 
Skrzyńska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dzier-
żoniowie.

Na wydanie decyzji pra-
cownicy mają 30 dni. Robią 
to szybciej, chyba, że złożony 
wniosek nie jest prawidłowo 
wypełniony. Wtedy wzywani 
jesteśmy do jego uzupełnia, 
co wydłuża całe postępowa-
nie. 

Ważne
Pamiętajmy, że odpowia-

damy za dane wpisane we 
wniosku. Ustawodawca pod-
kreślił to uwagą, którą znaj-
dziemy na samym począt-
ku. Mówi ona, że informacje 
przedstawione we wniosku o 
wypłatę dodatku węglowe-
go przez rząd składa się pod 
rygorem odpowiedzialności 

Dodatek osłonowy przy-
sługuje gospodarstwu do-

mowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody 

nie przekraczają 2100 zł w 
gospodarstwie jednoosobo-
wym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wielooso-
bowym. Wnioski na dodatek 
osłonowy przyjmowane są w 

Ośrodku Pomocy Społecz-
nej od poniedziałku do śro-
dy od godz. 9.00 do 13.30, w 
czwartki od 9.00 do 13.00 i 
od 15.00 do 15.45.

Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą składać wnioski 
o dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Dokumenty można przesłać też za 
pośrednictwem platformy ePUAP.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
przypomina, iż termin składania wniosków na 

dodatek osłonowy upływa 31 października. Wnioski 
złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje

Dodatek osłonowy 

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Kiedy najszybciej otrzymamy pieniądze?

•	 jeśli prawidłowo złożyliśmy deklarację o źródle ciepła do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków; 

•	 przy wypełnianiu wniosku o dodatek podamy numer konta, na które 

mają być przesłane środki (nie musi być to numer konta wnioskodawcy); 

•	 na umówiony z OPS-em termin przyjdziemy z wypełnionym wnioskiem; 

•	 w przypadku, kiedy chcemy złożyć wniosek za inną osobę (np. członka 

rodziny, lub starszego sąsiada), musimy pamiętać o dołączeniu upoważ-

nienia do jego złożenia z podpisem wnioskodawcy; 

•	 do wniosku dołączona będzie klauzula RODO. 
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Szczegółowe informacje, a także pomoc przy składaniu wniosków, 

można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Sowiogórskim Centrum Ko-

munikacyjnym (stary dworzec PKP). Punkt konsultacyjny czynny jest od po-

niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. kontaktowy: 519 422 470 lub 

517 566 669, e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

To były rekordowe opady. W 

ciągu 24 godzin spadło w mieście 

tyle deszczu, ile w ciągu przecięt-

nego letniego miesiąca. Ostatnie 

podobne wielkością opady miały 

miejsce w 1970 r. Woda wdarła 

się do kilku obiektów użyteczno-

ści publicznej, wśród nich m.in. 

Szkół Podstawowych nr 9 i 3, 

sali koncertowej ośrodka kultury, 

Przedszkoli Publicznych nr 2 i 3 

czy Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy.

Po posiedzeniu Miejskiego 

Zespołu Zarządzania Kryzyso-

wego dotyczącym sytuacji hy-

drologicznej na terenie miasta i 

koordynującym działania odpo-

wiednich służb i inspekcji natych-

miast uruchomiono wsparcie dla 

mieszkańców. Wprowadzono 

alarm przeciwpowodziowy na 

terenie Dzierżoniowa. Rozwożo-

no worki z piachem do mieszkań-

ców podtopionych budynków i 

posesji. Uruchomiono również 

całodobowy numer w Urzędzie 

Miasta, na który mieszkańcy mo-

gli zgłaszać zapotrzebowanie na 

nie. W akcji przeciwpowodzio-

wej wydano łącznie 1800 wor-

ków i 3200 m sznurka. Działania 

służb i inspekcji wspierały rów-

nież jednostki ochotniczej straży 

pożarnej. Wskutek uszkodzenia 

infrastruktury i budynków uży-

teczności publicznej straty osza-

cowano na kwotę 1.190.750 zł. 

Co zrobić z odpadami zie-

lonymi, do których zaliczają się 

różnego rodzaju gałęzie po cię-

ciu krzewów i drzewek, suche 

liście, kwiaty i chwasty, skoszo-

na trawa oraz łodygi? Odpady te 

można za darmo dostarczyć do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych. W Dzier-

żoniowie znajduje się on przy ul. 

Bielawskiej 15 b i czynny jest w 

środy w godz.11.00-19.00 oraz 

w soboty w godz. 8.00 do 16.00. 

Jeszcze lepszym rozwiąza-

niem jest skompostowanie ta-

kich zielonych odpadów. Warto 

zadać sobie trochę trudu i zało-

żyć kompostownik. Jego zawar-

tość w późniejszym czasie może 

użyźnić nasze ogrody. Zwłasz-

cza jesienne liście zawierają w 

sobie szczególnie dużo składni-

ków, zamieniających się w pod-

czas procesu kompostowania w 

życiodajną próchnicę.

W wyniku intensywnych opadów deszczu od 20 
sierpnia w dwóch kolejnych dniach stan poziomu 

rzeki przekroczył stan alarmowy - powyżej 300 cm. 
Opady były najprawdopodobniej największe od około 
10 lat, a woda pojawiała się w miejscach, w których 
do tej pory przy silnych ulewach jej nie było. Zalane 
były posesje, budynki i drogi, w wielu miejscach woda 
wypchnęła przykrywy studzienek kanalizacyjnych.

Wraz z jesienią pojawia się coroczny problem, co 
zrobić z opadłymi liśćmi i zielonymi odpadami  

z przycinanych roślin. Przypominamy o bezpiecznym  
i zgodnym z przepisami zachowaniu się w tej 
dziedzinie. 

Woda spowodowała wiele strat

Nie spalaj odpadów zielonych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

W związku z silnymi opadami deszczu i podtopieniami 
wydano w sierpniu 1800 worków z piaskiem

Program dotyczy wymiany 

źródeł ciepła starej generacji 

opalanych węglem lub drewnem 

na nowoczesne, niskoemisyjne 

lub bezemisyjne  źródła ciepła. 

O dofinansowanie mogą 

ubiegać się właściciele i współ-

właściciele   budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego lub 

wydzielonego w budynku jed-

norodzinnym lokalu mieszkal-

nego z wydzieloną księgą wie-

czystą. Zakres przedsięwzięcia 

może obejmować również ter-

momodernizację i zastosowa-

nie odnawialnych źródeł energii 

cieplnej i elektrycznej, tj. kolek-

torów słonecznych i  mikroinsta-

lacji  fotowoltaicznych. 

Wysokość dofinansowania 

uzależniona jest od kryterium 

dochodowego, zakresu prac 

oraz od sposobu wypłaty dofi-

nansowania (refundacja lub pre-

finansowanie, które obowiązuje 

od 15 lipca 2022 roku).

Prefinansowanie przysługuje 

właścicielom domów jednoro-

Chcesz wymienić stary piec w domku jednorodzin-
nym? Możesz dostać dofinansowanie z programu 

„Czyste powietrze”.

Dotacja przed rozpoczęciem remontu
Estetyka 

dzinnych ubiegających się o do-

tację na wymianę starego pieca 

oraz ocieplenie domu i oznacza 

wypłatę części dofinansowania 

jeszcze przed rozpoczęciem re-

montu. Warunkiem skorzystania 

z tej formy jest przedstawienie 

do wniosku o dofinansowanie 

umowy zawartej z wykonawcą 

na przeprowadzenie konkret-

nych prac. Można z wyprzedze-

niem otrzymać do 50% wnio-

skowanej kwoty dotacji. Nowe 

rozwiązanie jest skierowane 

tylko do beneficjentów wnio-

skujących do podwyższonego i 

najwyższego poziomu dofinan-

sowania, zgodnie z zaświad-

czeniem o dochodzie wydanym 

przez właściwy Ośrodek Pomo-

cy Społecznej i będzie dostępne 

tylko dla nowych osób składają-

cych wniosek o dofinansowanie. 
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Czas trwania „kursu” to 
10 spotkań po 2 godziny dla 
każdej grupy. Pierwsze spo-
tkanie zaplanowano na 6 
października. Każdy uczestnik 
jest zobowiązany do pod-
pisania kontraktu, w którym 
zawarte są zasady uczestnic-
twa w warsztatach. Kursanci 
otrzymają karty uczestnic-
twa, potwierdzające udział 
w poszczególnych zajęciach. 
Aby uzyskać zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia, trzeba 
będzie uczestniczyć w nie 
mniej niż 80% spotkań.

Zajęcia przygotowane 
z myślą o rodzicach mają 
wspierać ich w radzeniu sobie 
w codziennych kontaktach z 
dziećmi i młodzieżą. Obej-
mują naukę lepszego poro-
zumiewania się, pogłębienie 
refleksji nad własną postawą 
wychowawczą, budowanie 
silnej więzi między rodzica-
mi a dziećmi. Kurs ma także 
uświadomić rodzicom i wy-
chowawcom, że skuteczność 
wychowania w znacznym 
stopniu zależy od nich – aby 
zmienić dziecko, często nale-

ży zacząć od zmiany siebie. 
Organizatorzy „Akademii Ro-
dzica” chcą, by kursanci na-
byli konkretne umiejętności 
wychowawcze, jak kształto-
wanie pozytywnych wzorców 
i postaw, nawiązywanie efek-
tywnej współpracy z dziec-
kiem, czy modyfikowanie 
niepożądanych lub nieodpo-
wiednich zachowań bez sto-

sowania różnorodnych form 
przemocy oraz umiejętności 
aktywnego, wspierającego 
słuchania.

Osoby prowadzące to spe-
cjalistki pracy socjalnej - Anna 
Myślicka i Kornelia Wiszniew-
ska. I z nimi należy kontak-
tować się w kwestii zapisów 
– tel. 883-996-612, 883-
996-609 lub 74-660-46-26.

W Dzierżoniowie rusza „Akademia rodzica”. Będzie 
się mógł do niej zapisać każdy rodzic, który 

chce poszerzyć swoje kompetencje, pogłębić relacje 
z dzieckiem. Kurs dla rodziców rusza w październiku. 
Poprowadzą go specjaliści z Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie.

Jak być lepszym rodzicem? Można się nauczyć
Aktywność mieszkańców

Komisja ta jest podmiotem 
opiniującym i nadzorującym 
wykonanie „Gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii dla Gminy Miej-
skiej Dzierżoniów”. Jakie ma 
zadania?

Inicjuje działania związa-
ne z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów al-
koholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnio-
nych od alkoholu, a także 
podejmuje czynności zmie-
rzające do orzeczenia o za-
stosowaniu wobec osoby 
uzależnionej obowiązku pod-
dania się leczeniu.

Opiniuje też zgodność 
lokalizacji punktu sprzeda-
ży napojów alkoholowych 
z uchwałami Rady Miejskiej, 

decyzje o cofnięciu zezwo-
lenia w przypadku zakłóca-
nia porządku publicznego w 
miejscu sprzedaży alkoholu. 
Dokonuje również kontroli 
przestrzegania zasad i warun-
ków korzystania z zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży. 

W lipcu z inicjatywy komisji 
zostało przeprowadzone ba-
danie typu „tajemniczy klient” 
mające na celu weryfikację 
przestrzegania przez sprze-
dawców zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Jednym z efektów tego 
audytu jest planowane w 
Urzędzie Miasta na wrzesień 
2022 r. szkolenie stacjonarne 
dla sprzedawców napojów 

alkoholowych.

Przeciw uzależnieniom  
i przemocy

Do zadań komisji nale-
ży również podjęcie działań 
na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w ra-
mach pracy w zespole in-
terdyscyplinarnym i grupach 
roboczych oraz realizacja 
czynności w związku z uza-
sadnionym podejrzeniem za-
istnienia przemocy w rodzi-
nie - procedura „Niebieskiej 
Karty”. 

Członkowie komisji prze-
prowadzają rozmowy mo-
tywująco-interwencyjne z 
osobami mającymi problem 
alkoholowy oraz członkami 
ich rodzin, współdziałają z 
organizacjami, instytucjami, 
związkami wyznaniowymi, 
stowarzyszeniami w zakresie 
realizacji programów związa-
nych z problematyką uzależ-
nień.

Procedury
Komisja rozpoczyna roz-

patrywanie sprawy dotyczą-

cej osoby mającej problem 
alkoholowy na podstawie 
złożonego wniosku. Może go 
złożyć każda osoba lub insty-
tucja, np. Ośrodek Pomocy 
Społecznej, policja, szkoła, 
zakład pracy. Ze wskaza-
ną osobą przeprowadzana 
jest rozmowa motywująca w 
celu podjęcia leczenia od-
wykowego. W razie odmowy 
komisja kieruje wniosek do 
właściwego sądu o zobowią-
zanie do takiego leczenia. 

Wzór wniosku dotyczące-
go objęcia leczeniem odwy-
kowym dostępny jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
w zakładce „Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”. 

Wnioski przyjmowane są 
w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie w godzi-
nach pracy urzędu. Kontakt 
telefoniczny: 74 645 08 49 
lub 537 181 029.

Sprawdzają, czy alkohol nie jest sprzedawany 
osobom nieletnim lub nietrzeźwym, zajmują się 

profilaktyką uzależnień, reagują w przypadku po-
dejrzenia przemocy w rodzinie. Pomagają też trafić 
osobom uzależnionym na leczenie odwykowe. 
Sprawdź, jak skontaktować się z członkami Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozwiązują problemy z procentami
Bezpieczeństwo
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Jesteś osobą niepełno-
sprawną w stopniu znacz-
nym i umiarkowanym? 

Chcesz mieć asystenta oso-
bistego w roku 2023? Zgłoś 
się do OPS-u. Podobnie, 

jeśli jesteś członkiem rodzi-
ny lub opiekunem sprawu-
jącym bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
osobami dorosłymi po-
siadającymi orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Możesz otrzy-
mać wsparcie opiekunki lub 

opiekuna w ramach progra-
mu opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nume-
rami telefonów:
•	 74/ 660 49 07- w sprawie 

asystenta osobistego oso-
by niepełnosprawnej,

•	 74/ 660 49 09- w sprawie 
opieki wytchnieniowej.

Zajęcia odbywają się w po-

niedziałki i czwartki o godz. 

8.30 w sali gimnastycznej przy 

ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. 

Ćwiczenia w rytm muzyki są 

adresowane zarówno do osób 

starszych, jak i wszystkich, któ-

rzy zamiast siedzenia w domu 

wolą aktywny wypoczynek. 

Działają korzystnie na układ 

krążenia i poprawiają ogólne 

samopoczucie.

Wstęp na zajęcia współfi-

nansowane przez miasto tylko z 

karnetem (10 wejść w cenie 40 

zł), który można zakupić w re-

cepcji Hotelu OSiR przy ul. Stru-

mykowej 1. Aktualny rozkład 

zajęć na stronie www.hotelosir.

pl w zakładce „Grafik obiektów 

– Sala gimnastyczna przy ul. 

Szkolnej”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
prowadzi nabór osób, które mogłyby świadczyć 

usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
w roku 2023 w ramach programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. Szuka także opiekunów  
w ramach programu „Opieka wytchnieniowa 2023”.

Chcesz się trochę poruszać? Od września do grud-
nia Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na kardio-

aerobik. 

Asystenci i opiekunowie poszukiwani

Poćwicz kardioaerobik

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Tylko od początku roku 
14 uczestników programu 
„Aktywne wsparcie” uczest-
niczyło w ponad 700 godzi-
nach zajęć na świetlicy, przez 
40 godzin pracowało z tera-
peutą, a przez 24 godziny z 
pracownikiem socjalnym.

- Do tej pory dzięki pro-
jektowi „Aktywne wsparcie” 
jeden uczestnik programu 
otrzymał mieszkanie aktywi-
zujące, natomiast dwóch ko-
lejnych w najbliższych dniach 
otrzyma klucze do mieszkań. 
Kontynuują oni proces wy-
chodzenia z bezdomności 
pod czujnym okiem terapeu-
tów i przy wsparciu pracow-
ników socjalnych – mówi 

Dorota Pieszczuch, zastępca 
burmistrza Dzierżoniowa.

Projekt zakłada działania 
profilaktyczne skierowane 
do osób bezdomnych oraz 
zagrożonych bezdomnością. 
Od stycznia kontynuowane 
były działania aktywizujące i 
profilaktyczne na rzecz wy-
chodzenia z bezdomności. 
Uczestnicy projektu podej-
mowali prace na rzecz miasta 
oraz korzystali ze wsparcia 
specjalisty z zakresu profi-
laktyki uzależnień. Pracowali 
m.in. w Centrum Seniora w 
Dzierżoniowie, Środowisko-
wym Domu Samopomocy, 
Przedszkolu Publicznym nr 
3, podczas remontu ma-

gazynu dla OPS, remon-
tu mieszkania socjalnego, 
sprzątania terenu przy SP1 
czy przy budynku OPS. Za-
angażowanie uczestników 
jest widoczne w różnych 
częściach naszego miasta. 
Równolegle do projektu dzia-
ła grupa wsparcia „Razem”, o 
której utworzenie zabiegali 
uczestnicy. - W ramach za-
jęć grupy dzielą się doświad-
czeniami w pokonywaniu 
trudności i wsparciem emo-

cjonalnym, budują nadzieję 
i poczucie wartości wśród 
uczestników, poprawiają sa-
mopoczucie, wymieniają się 
pożytecznymi informacjami, 
realizują program edukacyj-
ny oraz szukają rozwiązań 
wspólnymi siłami. Zajęcia te 
sprzyjają trzeźwieniu i świa-
domości posiadanych pro-
blemów z uzależnieniami 
– mówi Anna Skrzyńska, dy-
rektor OPS w Dzierżoniowie.

Czternaście osób korzysta z programu „Aktywne 
wsparcie” i próbuje wyjść z bezdomności. Pracują 

na rzecz miasta i korzystają z terapii. Ci, którym się 
powiedzie – trafią do mieszkań aktywizujących. To 
druga edycja projektu realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie i finansowanego 
przez miasto.

Tak działa „Aktywne wsparcie” w Dzierżoniowie
Aktywność mieszkańców

Projekt jest finansowany z funduszy na 
profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych

Kardioaerobik to zajęcia nie tylko 
dla osób starszych
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Była to już IV Parada Ka-
peluszy. Pod ratuszem na jej 
uczestników czekali wicebur-
mistrz miasta Dorota Piesz-
czuch i starosta Grzegorz 
Kosowski, którzy wraz z nimi 

odśpiewali kilka pieśni i zapo-
zowali do pamiątkowej foto-
grafii. Zabawę kontynuowano 
podczas biesiady w ogrodzie 
Dziennego Domu Senior+.

Jubilatkę razem z przed-
stawicielem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Dzierżoniowie, 
ZUS-u i radnym odwiedził 
burmistrz Dariusz Kucharski, 
przekazując w imieniu miesz-
kańców życzenia, kwiaty i 
upominek. 

Pani Wanda urodziła się 
26 czerwca 1922 w Golcze-
wie. Ślub zawierała 1949 w 

Nowiźnie (mąż już nie żyje). 
Przez wiele lat pracowała w 
Silesianie. Dziś jest w dobrej 
formie fizycznej, psychicznej 
i jest świetną rozmówczynią. 

W Dzierżoniowie mieszka-
ją cztery osoby, które skoń-
czyły 100 lat (najstarsza ma 
102 lata). Życzymy zdrowia i 
wielu powodów do uśmie-
chów.

Odbyły się już spotkania z 
muzyką, prowadzone przez 
Waldemara Koprowskiego, 
w czasie których każdy z 
uczestników mógł podzie-
lić się z innymi swoim ulu-
bionym gatunkiem muzyki, 
uwielbianym zespołem lub 
wykonawcą.

W czasie kolejnych spotkań 
młodzież poznawała tajniki 
fotografii pod okiem Katarzy-
ny Luzar. Efekt tych spotykań 

to poszerzenie wiedzy o tym, 
jak zrobić dobre zdjęcia oraz 
artystyczne portrety uczest-
niczek zajęć, które otrzymały 
na zakończenie zajęć.

Spotkania w klubie to nie 
tylko zabawa, ale także roz-
mowy o rzeczach poważ-
nych, o prawach, jakie mają 
młodzi ludzie, zagrożeniach 
współczesnego świata i spo-
sobach ich unikania.

Od września spotkania ru-

szają ponownie raz w tygo-
dniu w Szkole Podstawowej 
nr 9. Planowanych jest wiele 
ciekawych zajęć poświęco-
nych filmom, ciekawym za-
wodom i wszystkim tym, co 

wymyślą uczestnicy. 
Zainteresowancych zapra-

szamy do kontaktu z koordy-
natorem zajęć, Iwoną Henicz 
Szewczuk, pod numerem 603 
118 335.

Seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Dzierżoniowie oraz z Dziennego 

Domu Senior+ w Dzierżoniowie 11 sierpnia przeszli 
ulicami miasta pod ratusz w Paradzie Kapeluszy. 
Po przerwie spowodowanej pandemią znów spot-
kali się, by zaprezentować piękne, często ozdabiane 
własnoręcznie, nakrycia głowy.

Trójka dzieci, czwórka wnucząt i sześcioro praw-
nuków – to rodzina jednej z najstarszych miesz-

kanek Dzierżoniowa, Wandy Majchrzak, która 26 czer-
wca obchodziła setne urodziny.

Już od kwietnia działa w Dzierżoniowie Klub 
Młodzieżowy – miejsce spotkań dla młodych ludzi 

z Dzierżoniowa. W czasie zajęć młodzież rozwija swoje 
pasje i zainteresowania pod okiem instruktorów i pas-
jonatów. 

Senioralna parada kapeluszy

Dołączyła do grona 100-latków

Klub Młodzieżowy

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Parada Kapeluszy to nie tylko okazja do puszczenia 
wodzów fantazji przy dekorowaniu nakryć głowy, ale i 
spotkania w większym gronie seniorów

Wanda Majchrzak to jedna z czterech 
wiekowych mieszkanek Dzierżoniowa

Efekt zajęć dotyczących fotografii. 
W tym roku planowane są kolejne ciekawe tematy
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Jest to placówka niepu-

bliczna prowadzona przez Sto-

warzyszenie Edukacja i Rodzina 

w miejsce Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Sióstr Salezjanek, 

która została zlikwidowana 

31 sierpnia 2022 r. Uczniowie 

mają więc w tej chwili do-

stęp do czterech publicznych 

i dwóch niepublicznych pod-

stawówek. Młodsze dzieci zaś 

do 4 żłobków (zapisanych jest 

tam ponad 200 maluchów), do 

4 przedszkoli publicznych i 7 

niepublicznych. 

Wraz z uczniami polskimi 

do szkół i przedszkoli uczęsz-

czają również dzieci z Ukrainy. 

Jest ich ponad 150 (sytuacja się 

zmienia ze względu na wyjazdy 

i przyjazdy rodzin ukraińskich).

Nowi nauczyciele mia-
nowani to: Anna Ekiert (PP 
7), Joanna Morawska (SP 5), 
Sandra Stachowska (SP 9), 

Monika Stankowska (SP 5), 
Anna Poradowska (PP 2), Ka-
tarzyna Staszkiewicz (SP1) i 
Natalia Żurawińska (PP 7).

Do publicznych i niepublicznych szkół i przed-
szkoli uczęszcza od 1 września 3509 młodych 

mieszkańców - 1141 przedszkolaków i 2368 uczniów. 
Na mapie Dzierżoniowa pojawiła się też nowa szkoła.

Nauczycielki dzierżoniowskich szkół podsta-
wowych i przedszkoli publicznych odebrały 31 

sierpnia akty nadania awansu zawodowego nauczycieli 
mianowanych. Ten szczególny moment poprzedziła 
wielomiesięczna nauka, praca i zdany egzamin.

Początek roku i nowa szkoła

Awanse w przedszkolach i szkołach

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Wszystkim uczniom życzymy w nowym roku szkolnym 
interesujących zajęć i jak najlepszych ocen

Do grona dzierżoniowskich nauczycieli mianowanych 
dołączyło siedem kolejnych pań

Dzierżoniowski Junior wywalczył swój 
czek w zapasach na matach

Jak co roku grupy 40 uczniów z Dzierżoniowa i Serocka 
mogły wypoczywać w mieście partnerskim

Gala odbyła się 9 września 

w Lubinie. Dzierżoniowski klub 

otrzymał nagrodę za wysoki wy-

niki w zapasach w grupie kobiet, 

które wywalczyły dwa medale 

Młodzieżowych Mistrzostw Pol-

ski, trzy medale w Mistrzostwach 

Polski Juniorek oraz dwa medale 

w grupie kadetek. W klasyfikacji 

klubowej sportu młodzieżowe-

go w kraju MULKS Junior Dzier-

żoniów uplasował się na czwar-

tej pozycji w stawce 97 klubów.

Serocczanie poznawali 
miasto, atrakcje turystyczne 
Dzierżoniowa i ciekawe miej-
sca naszej części Dolnego 
Śląska. Uczniowie z Dzierżo-
niowa wypoczywali nad Zale-

wem Zegrzyńskim, poznawali 
Serock i zwiedzali Warszawę. 
Takie wymiany uczniów to 
jeden z głównych elementów 
trwającej od 2004 r. współ-
pracy Serocka i Dzierżoniowa.

Klub MULKS Junior Dzierżoniów został wyróżniony 
na Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego 

podsumowującej wyniki współzawodnictwa spor-
towego dzieci i młodzieży za rok 2021 organi-
zowanego w ramach ogólnopolskiego „Systemu 
Sportu Młodzieżowego”.

Już na samym początku wakacji uczniowie szkół 
podstawowych pojechali na wypoczynek do 

Serocka. My w tym samym czasie gościliśmy uczniów  
z naszego partnerskiego miasta.

Junior doceniony Wakacyjna wymiana
Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców
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- Wielu młodych ludzi po-

dejmuje wakacyjne prace. 

Jedni zbierają owoce, drudzy 

pomagają w ogrodach i na bu-

dowach, a jeszcze inni rozdają 

ulotki. Jednak młodzież, która 

nie ukończyła 18 lat, ma ogra-

niczone możliwości zatrudnie-

nia. Właśnie naprzeciw takim 

osobom wychodzi Młodzie-

żowe Centrum Kariery OHP z 

Dzierżoniowa - mówi Joanna 

Kosowska, doradca zawodowy 

Młodzieżowego Centrum Ka-

riery w Dzierżoniowie.

W lipcu i sierpniu pracę 

otrzymało w sumie 20 osób. 

Do ich obowiązków należało 

dbanie o tereny zielone, prace 

porządkowe w hotelu, pomoc 

w kuchni, wydawanie posił-

ków, lekkie prace renowacyjne. 

Wszystko pod czujnym okiem 

opiekunów. Młodzi ludzie za-

czynali punktualnie o godz. 

8.00, a kończyli około 13.00, 

później mogli skorzystać z dar-

mowego wejścia na basen od-

kryty i siłownię.

Oprócz typowych prac fi-

zycznych musieli również 

popracować intelektualnie, 

uczestniczyli bowiem w warsz-

tatach z profilaktyki uzależ-

nień. Poruszano na nich tematy 

przyczyn i mechanizmów po-

wstawania uzależnień, ich ob-

jawów i skutków, emocji, kwe-

stie radzenia sobie ze stresem i 

bycia asertywnym. Pracownice 

Młodzieżowego Centrum Ka-

riery zaprosiły do ośrodka pie-

lęgniarza Piotra Policzkiewicza, 

który przeszkolił młodzież z 

udzielania pierwszej pomocy, 

masażu serca i używania defi-

brylatora.

Doświadczenie i nowe 

umiejętności to bezcenne wa-

kacyjne zdobycze młodzieży 

uczestniczącej w projekcie, 

która dodatkowo otrzymała za 

swoją pracę wynagrodzenie 

- pierwsze samodzielnie zaro-

bione pieniądze.

Celem projektu było za-

chęcenie uczniów do czytania 

i pisania książek, co w dużym 

stopniu rozwija ich kreatyw-

ność oraz uczy wartości, takich 

jak przyjaźń, zaufanie, odpo-

wiedzialność i dobroć. Ucznio-

wie mieli okazję poznać kraj 

swoich rówieśników oraz jego 

kulturę i tradycje.

Dla czwartoklasistów z SP 

9 był to pierwszy międzyna-

rodowy projekt. Uczniowie pi-

sali listy w języku angielskim, 

opisywali ulubione książki, 

czytali w języku angielskim 

uproszczoną wersję „W 80 dni 

dookoła świata” Juliusza Ver-

na, poznając przy okazji kraje 

odwiedzane przez bohaterów. 

Przeczytali też książkę „Blue 

Penquin” czeskiego pisarza Pe-

tra Horáčka, która stała się mo-

tywacją do dyskusji o relacjach 

rówieśniczych i napisania przez 

uczniów własnych opowiadań 

związanych z przyjaźnią. Na 

zakończenie projektu czyta-

na była książka Przemysława 

Wechterowicza „Proszę mnie 

przytulić” w językach polskim 

i czeskim. Uczniowie poznali 

nazwy zwierząt w języku an-

gielskim, dyskutowali o warto-

ściach w życiu oraz opracowali 

wersję angielską tej książki i ilu-

stracje.

Poza tym uczestnicy pro-

jektu spotykali się online przed 

świętami Bożego Narodzenia i 

Wielkiej Nocy, podczas których 

poznali tradycje świąteczne 

w krajach szkół partnerskich. 

Utworzyli wspólną książecz-

kę „Easter book” z tradycjami 

wielkanocnymi. Szczegół na 

stronie internetowej projektu: 

https://sp9poland.wixsite.com/

funny-books

Taką nazwę nosi projekt realizowany od kilku lat 
przez miasto, dzierżoniowski OSiR i Młodzieżowe 

Centrum Kariery w Dzierżoniowie. Ma na celu wspar-
cie chcącej pracować młodzieży, która nie ukończyła 
jeszcze 18 lat. Jego celem nie jest tylko zatrudnienie, 
ale przede wszystkim edukacja, wsparcie i profilaktyka 
uzależnień.

W nowym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie i szkoła 

partnerska Základní škola Aloise Jiráska w Lanškroun 
z Republiki Czeskiej rozpoczynają kolejny projekt 
eTwinningowy, tym razem związany z Mikołajem 
Kopernikiem. Tymczasem projekt „Funny Books”, który 
był realizowany w roku szkolnym 2021/2022, został 
nagrodzony Krajową Odznaką Jakości eTwinning.

Bezpieczne wakacje bez alkoholu

Poznali się czytając książki

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Wakacyjna praca uczy i pomaga 
zdobyć doświadczenie



15

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Wystawa to efekt współ-

pracy Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z Maciejem M. 

Sysło, profesorem nauk ma-

tematycznych, informatykiem 

oraz wielkim piewcą edukacji 

informatycznej w Polsce.

Liczenie jest obecne w 

naszym życiu praktycznie w 

każdej dziedzinie. Podobnie 

jak liczby, które otaczają nas 

z każdej strony. Funkcjonuje-

my nie zwracając nawet na to 

uwagi. Przykładów jest wiele, 

od tak prozaicznych sytuacji, 

jak liczenie gotówki w sklepie, 

porównywanie cen, oblicza-

nie dni, tygodni, miesięcy, lat, 

godzin czy minut, po te obli-

czenia bardziej skomplikowa-

ne, których dokonywać muszą 

księgowi, logistycy, geodeci 

czy architekci. Gdyby się tak 

zatrzymać i chwilę zastano-

wić – liczymy coś prawie na 

każdym kroku. Podstawowym 

urządzeniem, jakiego używa-

my do trudniejszych obliczeń, 

jest kalkulator. W tej chwili to 

narzędzie, do którego dostęp 

ma praktycznie każdy z nas w 

telefonie komórkowym.

Biorąc pod uwagę to, że 

kalkulator elektryczny został 

upowszechniony dopiero po 

1972 r., to pierwsze pytanie, ja-

kie nam się nasuwa, brzmi: „Jak 

radzono sobie z obliczeniami 

wcześniej?” Odpowiedzi na to 

pytanie będzie można poszu-

kać na wystawie czasowej w 

Muzeum Miejskim Dzierżonio-

wa.

Kilkadziesiąt historycznych eksponatów z kolekcji 
profesora Macieja Sysło, służących do wykony-

wania nierzadko skomplikowanych obliczeń, a także 
kilka stanowisk do przeprowadzenia działań samo-
dzielnie – to wszystko można oglądać na wystawie 
„Machinae Calculatoriae” w dzierżoniowskim muzeum. 
Warto, bo historia liczenia stanie się dla zwiedzających 
trochę mniej skomplikowana. 

Maszyny liczące kontra historia
Aktywność mieszkańców

Ekspozycję maszyn liczących możemy oglądać w Muzeum 
Miejskim Dzierżoniowa do 13 listopada

Wystawę na dzierżoniowskim rynku można oglądać do 
końca listopada

W Dzierżoniowskim Ośrodku Nauki znajdziemy ofertę zajęć 
popołudniowych dla dzieci i młodzieży

Gala odbyła się 9 września 

w Lubinie. Dzierżoniowski klub 

otrzymał nagrodę za wysoki wy-

niki w zapasach w grupie kobiet, 

które wywalczyły dwa medale 

Młodzieżowych Mistrzostw Pol-

ski, trzy medale w Mistrzostwach 

Polski Juniorek oraz dwa medale 

w grupie kadetek. W klasyfikacji 

klubowej sportu młodzieżowe-

go w kraju MULKS Junior Dzier-

żoniów uplasował się na czwar-

tej pozycji w stawce 97 klubów.

Celem zajęć w centrum jest 
rozwijanie potencjału twór-
czego i intelektualnego dzieci 
i młodzieży oraz angażowanie 
ich w poznawanie nauki przez 
doświadczenia i zabawę. Do 
końca tego roku oferta ta bę-
dzie obejmowała:
•	 warsztaty z chemii i fizyki 

Mini Naukowiec dla dzieci 
w wieku 6-11 lat,

•	 naukę języka polskiego dla 

obcokrajowców,
•	 naukę czytania dla dzieci 

metodą sylabową,
•	 szachy (wiek 7-16 lat),
•	 MGenius - Robotyka i pro-

gramowanie dla grupy od 
7. do 16. roku życia.

Kontakt telefoniczny do 
DON-u: 507 770 859, mailo-
wy: don@mbp.dzierzoniow.pl

Na dzierżoniowskim rynku można oglądać wystawę 
plenerową “Będzie wielka, albo nie będzie jej 

wcale. Walka o granice Polski w latach 1918-1921”. 
Ekspozycja została przygotowana przez Biuro Edukacji 
Narodowej IPN, a do Dzierżoniowa zawitała dzięki sta-
raniom Muzeum Miejskiego.

Warto także w roku szkolnym 2022/23 skorzystać 
z oferty Dzierżoniowskiego Ośrodka Nauki. 

Placówka prowadzi odpłatne popołudniowe warsztaty 
obejmujące różne dziedziny nauki. 

Historyczna wystawa 
plenerowa

Dzierżoniowski 
Ośrodek Nauki

Aktywność mieszkańców Aktywność mieszkańców



16

www.dzierzoniow.pl     

Lanškrounská Kopa to pier-

wowzór naszego TRAKT-u. 

Czesi organizowali w tym roku 

już 53. edycję rajdu. Przedstawi-

ciele władz miasta i członkowie 

Towarzystwa Miast Partnerskich 

Dzierżoniowa pokonali w jej 

trakcie trasę 10 km. W tym roku 

mieliśmy też reprezentację bie-

gaczy, którzy na co dzień trenują 

w Bielawskiej Akademii Biegania. 

Imprezie tradycyjnie towarzy-

szyły występy kulturalne i pokaz 

sztucznych ogni. Była też okazja 

do spotkania się z delegacją z 

partnerskiego miasta Serock.

To dwie bajkowe gwiazdy, 
które zwyciężyły w tegorocz-
nym plebiscycie przeprowa-
dzanym w dzierżoniowskich 
przedszkolach i placówkach 
senioralnych. I to odsłonięcie 
ich gwiazd rozpoczęło  zaba-
wę podczas festynu 3 wrze-
śnia.

Ogromną popularnością 
oprócz pamiątkowych fo-
tek z nowymi mieszkańca-
mi alei cieszyły się „Potyczki 
Rodzinne” przygotowane 
przez dzierżoniowski TKKF. 
Wystartowało w nich 89 
drużyn złożonych z dzieci i 
dorosłych. Każda otrzymała 
słodki upominek, a spośród 
uczestników wylosowano 
pięć, którym wręczono do-
datkowe nagrody. Zwycięzcy 
to Zuzanna, Natalia i Łukasz 
Kucharkowie, Jakub i Marta 
Cichańska-Duda, Ola, Nata-
sza i Sylwia Koperowie, Filip 
i Justyna Kaczkowscy oraz 
Ewa i Wojciech Bednarkowie. 

Nie zabrakło też licznych 
atrakcji przygotowanych z 
myślą o wszystkich poko-
leniach dzierżoniowian, ale 
w szczególności dla naj-
młodszych - były dmuchane 
zamki, animacje, malowanie 
twarzy, balonowe zoo oraz 

występ magika. 
Festyn uświetniły występy 

finalistów dzierżoniowskie-
go Mam Talent – Mateusza 
Subocza oraz Filipa Bajrona, 
a także pokazy tańca grupy 
Paradox. Solo wystąpili Ga-
brysia Pszkit, Julia Skalec, 
Lena Orzechowska, Gabry-
sia Ewiak i Kuba Stawski, a w 
duecie zatańczyły Gabrysia i 
Julia. 

Dzień później, na „po-
prawiny”, przy alei odbył się 
Festiwal Kolorów. Było to 
bardzo barwne pożegnanie 
wakacji w Dzierżoniowie. 

Ponad 50 osób z Dzierżoniowa wzięło udział 10 
września w corocznej imprezie rekreacyjno-spor-

towej Lanškrounská Kopa w naszym czeskim mieście 
partnerskim Lanškroun.

Aleję Bajkowych Gwiazd na koniec lata wypełniły 
atrakcje przygotowane z myślą o wszystkich poko-

leniach dzierżoniowian. Podczas festynu „Łączymy 
pokolenia” przywitaliśmy dwie nowe postaci w Alei 
Bajkowych Gwiazd -  Harrego Pottera oraz Sponge-
Boba Kanciastoportego. 

Dzierżoniowianie na Kopie

Pożegnanie lata z Harrym Potterem i SpongeBobem

Aktywność mieszkańców

Aktywność mieszkańców

Dwóch nowych mieszkańców Alei Bajkowych Gwiazd 
wybrały dzieci oraz dorośli

Udział dzierżoniowian w Lanškrounskiej 
Kopie to już tradycja

Wśrod rodzin biorących udział 
w potyczkach rozlosowano nagrody

Konkurencje rodzinne były okazją do 
wspólnego spędzenia czasu na sportowo


