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W ramach programu „W TPD każdy znajdzie to co 
chce – buduj z nami swoją przyszłość” realizowane 

są następujące zadania:
 
WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY – zajęcia sportowo- rekreacyjne, w 
tym zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży 
ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE  BRAKI EDUKACYJNE – zajęcia z mate-
matyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, zajęcia dla 
dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rewali-
dacja, dysleksja), zajęcia logopedyczne.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA – taniec z elementa-
mi choreoterapii (terapia tańcem), arteterapia (zajęcia twórczego 
myślenia), kurs pierwszej pomocy, zajęcia z języka angielskiego i 
niemieckiego.
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ – skierowane do 
dzieci i młodzieży, które chcą nabyć nowe umiejętności interper-
sonalne, współdziałania w grupie rówieśniczej, radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, szukania pomocy i podejmowania właściwych 
decyzji. 
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE Z ELEMENTAMI PROFILAKTY-
KI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ – warsztaty dla rodziców 
-  szkodliwy wpływ alkoholu, narkotyków i innych substancji uza-
leżniających, przemocy domowej oraz innych problemów wycho-
wawczych. 
PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE – porady prawne i psy-
chologiczne, rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi 
substancji psychoaktywnych, przygotowanie do rozmów kwalifi-
kacyjnych głównie dla młodych osób, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
KLUB MŁODEGO RODZICA – grupa Środowiskowego Ogniska Wy-
chowawczego dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz  wsparcie rodziców 
i opiekunów.

Burmistrza Dzierżoniowa informuje o wyłożeniu projektu 
złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Dzierżoniowa
Od 24 października do 18 listopada br. w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta na stanowisku „F” będzie wyłożony do publicz-
nego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzierżoniowa”. Osoby 
oraz jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gmi-
ny Miejskiej Dzierżoniów zapraszamy do składania wniosków, 
zastrzeżeń i uwag do w/w dokumentu. Pisemne wnioski nale-
ży składać do 18 listopada w Biurze Obsługi Klienta dzierżo-
niowskiego urzędu, stanowisko „F”. Szczegółowych informacji 
udziela inspektor ds. energetycznych Krzysztof Urbanowicz tel. 
74 645 08 96.

Otwarty jest już przejazd kolejowy na ul. Brzegowej.  
Zrealizowana przez miasto inwestycja poprawiła 
widoczność sygnalizacji świetlnej i płynność jazdy. 

Remont pRzejazdu kolejowego

Bezpieczniej
i wygodniej

Ponad pół miliona 
złotych pozyskał 
Dzierżoniów na 
działania zapobiegające 
wykluczeniom  
społecznym. Dzięki 
temu dwustu 
mieszkańców przez 
rok będzie bezpłatnie 
korzystać z porad 
prawnych, warsztatów 
psychoedukacyjnych 
i świetlicy 
socjoterapeutycznej. 

Zajęcia w TPD skierowane 
będą również do najmłodszych 
mieszkańców potrzebujących 
wsparcia w edukacji i w roz-
woju zainteresowań. Rozpo-
częty we wrześniu projekt 
realizowany jest w ramach re-
witalizacji miasta. Niedawny, 
kompleksowy remont siedziby 
TPD aż w 70% sfinansowała 
Unia Europejska. Tym razem 
działania, których podjął się 
urząd, zostaną sfinansowane 
przez UE w 100%. - To bar-
dzo ważne zadanie i przykład 
na to, czym naprawdę jest re-
witalizacja, ograniczająca się 

Rewitalizacja dzieRżoniowa

Wsparcie dla zagrożonych wykluczeniem

często tylko do remontów bu-
dynków. W naszym przypadku 
stworzenie nowoczesnej bazy 
jest punktem wyjściowym do 
działań ułatwiających walkę 
z problemami dotykającymi 
mieszkańców oraz wyrów-
nywania szans młodszych 

dzierżoniowian przed startem 
w dorosłe życie – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun. Zdobyte przez Dzier-
żoniów pieniądze pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szczegółowych 
informacji o  rekrutacji i za-

jęciach udzielają pracownicy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, ul. Nowowiejska 73, tel. 74 
831 24 54 oraz  609 41 03 47 
i pracownicy Biura Projektu, 
Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie, Rynek 1, pokój nr 15, tel. 
74 645 08 52. 

Zajęcia logopedyczne, 
gimnastyki 
korekcyjnej, 
zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
oraz specjalny cykl 
zajęć dla dzieci 
mających problem z 
matematyką realizują 
dzierżoniowskie 
podstawówki w ramach 
unijnego projektu, na 
który urząd pozyskał 
prawie 350 tys. zł. 

„Edukacyjna przygoda 
– zajęcia dodatkowe dla 
najmłodszych uczniów” jest 
kolejnym już programem 
oświatowym skierowanym 
do najmłodszych miesz-
kańców. Jego realizacja 
umożliwi również ponowne 
doposażenie szkół w lapto-
py, gry edukacyjne i dydak-
tyczne. Nasze podstawówki 
będą mogły także korzystać 
z nowoczesnych programów 

unijne pieniądze dla dzieRżoniowskich uczniów

Specjalnie dla najmłodszych

Dzierżoniów realizuje kolejny program oświatowy finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej

do diagnozy i terapii logo-
pedycznej, zestawy ćwiczeń 
oddechowych oraz mat do 
ćwiczeń korekcyjnych. - W 
trwającym rok programie 
weźmie udział 885 uczniów 
wszystkich dzierżoniowskich 
podstawówek. To w pewnym 

sensie efekt „Omnibusa”, 
który przetarł nam ścież-
kę do zdobywania unijnych 
środków, przeznaczanych 
na realizację własnych po-
mysłów na lepszą oświatę 
– mówi zastępca burmistrza 
Dzierżoniowa ds. społecz-

nych Ryszard Szydłowski. 
6 mln zł pozyskanych z 

Unii Europejskiej na realiza-
cję „Omnibusa” i 350 tys. zł 
na „Edukacyjną przygodę” 
dzierżoniowski urząd zdobył 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.


