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Nie czekaj! Aplikuj już dizś!
przedstawiciel@dziesiatka.pl

Aktywne
przejścia dla pieszych

Pierwsze aktywne przejścia dla pieszych w Dzierżoniowie powstaną w tym miesiącu na ul. Piastowskiej. Prace montażo-
we będą prowadzone od 11, do 17 maja i mogą się wiązać z krótkimi utrudnieniami w ruchu.
Aktywne przejścia sygnalizują kierowcom moment, w którym pieszy zbliża się do przejścia uruchamiając dodatkową sygnali-
zację świetlną, zamontowaną w drodze. Są także wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię. Inwestycja miasta realizowana 
w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczy przejść na wysokości urzędu gminy, przy przejściu podziem-
nym pomiędzy os. Błękitnym a Kolorowym, przy rondzie Polskiego Państwa Podziemnego oraz przejścia pomiędzy stacją paliw 
i marketem, a os. Tęczowym.

(opr)
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Koronawirus w bielawskim OPS
W dniu 6 maja, tuż przed północą, do dzierżoniowskiego SANEPID-u dotar-
ły wyniki testów na obecność koronawirusa, wykonanych dzień wcześniej 
wszystkim pracownikom bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich 
najbliższym. Niestety potwierdzono kolejnych 7 przypadków zarażenia wiru-
sem COVID-19, w tym 3 dotyczą urzędników z OPS, a 4 członków ich rodzin. 

Oznacza to, że obecnie w Bielawie zainfekowanych jest w sumie 9 osób, z czego 5 to 
pracownicy Ośrodka. Wszystkim chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia i wierzę, że 
nastąpi to w krótkim czasie.  Z drugiej strony badania laboratoryjne wykazały, że ponad 
30 osób ma wynik ujemny. W związku z powyższym dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie niezwłocznie wyda decyzje o wygaszeniu obliga-
toryjnej kwarantanny wszystkim zdrowym urzędnikom i ich rodzinom.  Z kolei 7 maja zo-
stała wykonana kompleksowa dekontaminacja budynku OPS.  Najprawdopodobniej już 
od 11.V.2020 r., bielawski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie ponownie swoją pracę.  
- Przy okazji chcę złożyć serdeczne podziękowania Wojewodzie Dolnośląskiemu - Jaro-
sławowi Obremskiemu, dyrektor dzierżoniowskiego SANEPID - Wiesławie Bronowickiej 

oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie wykoanania wspomnianych wy-
żej testów, za sprawne i szybkie (tj. w okresie 48 godzin) ich przeprowadzenie. Dzięki temu 
pojawiła się szansa zabezpieczenia najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielawy w 
pomoc, którą na co dzień świadczy OPS.  Przypomnę, że mimo bardzo trudnej sytuacji, 
wszystkie majowe świadczenia socjalne wypłacane są terminowo – napisał w komunika-
cie opublikowanym 7 maja na stronie urzędu burmistrz Bielawy.  Osoby, które potrzebują 
informacji i porady na temat zagrożeń epidemiologicznych proszę o kontakt telefoniczny 
z dzierżoniowskim SANEPID-em (tel. 74 832 33 33). - Apeluję też o rozsądek i rozwagę. 
Pamiętajmy bowiem, że chroniąc siebie, chronimy również swoich najbliższych – dodaje 
Andrzej Hordyj. 

(opr)

*Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej
(chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu

lub zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty.
Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.)

Pogoda sprzyja remontom
Dobiegła końca in-
westycja realizowana 
w Ostroszowicach 
przez powiat dzier-
żoniowski. Prace 
prowadzone od kilku 
tygodni obejmowały 
budowę chodnika 
wraz z zatoką auto-
busową przy drodze 
powiatowej.

W ramach zadania prze-
budowano nawierzchnię 
skrzyżowania, zamontowa-
no również wiatę przystan-
kową przy ul. Bielawskiej 35 
oraz wybudowano przy niej 
peron z kostki betonowej. 
Prace udało się zrealizować 
kilka tygodni szybciej niż 
przewidywała umowa z wy-
konawcą. Wartość zadania 

to około 108 tysięcy złotych. 
Prezentacja zakończonej 
inwestycji odbyła się 5 maja 
z udziałem między innymi 
starosty dzierżoniowskiego 
Grzegorza Kosowskiego.

Wiosenna pogoda sprzy-
ja drogowym remontom 
i inwestycjom, dlatego też 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Dzierżoniowie intensyw-
nie realizuje inne prace 
modernizacyjne. To między 
innymi przebudowa drogi 
powiatowej w Kamionkach. 
Inwestycja o wartości bli-
sko 225 tysięcy złotych po-
lega na wykonaniu chod-
nika i kładki dla pieszych, 
budowie kanalizacji desz-
czowej, przebudowie na-
wierzchni zjazdów i budo-
wie wpustów ulicznych. 

Prace obejmują również 
kontynuację modernizacji 
drogi we Włókach. W tym 
roku przebudowywane są 
zjazdy, profilowane rowy 
i pobocza oraz wykonywa-
ne jest oznakowanie po-
ziome i pionowe. Zadanie 
dofinansowane zostało ze 
środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Warto 
wspomnieć, że niedawno 
rozpoczęła się przebudo-
wa skrzyżowania drogi po-
wiatowej z drogą gminną 
w Dobrocinie. Natomiast 
wkrótce zacznie się budo-
wa chodnika w Niemczy 
wzdłuż drogi powiatowej 
i drogi krajowej nr 8.

To jednak nie koniec tego-
rocznych drogowych inwe-
stycji. Dzięki pozyskanym 
przez powiat dzierżoniow-
ski środkom zewnętrznym 
w wysokości ponad 1,8 mln 
złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych, przebu-
dowana będzie droga po-
wiatowa na odcinku Niem-
cza – Podlesie. Oprócz tego 
zostanie zmodernizowany 
most nad rzeką Piławą 
w Mościsku. Łączna war-
tość zadań to około 2,6 mln 
złotych. Środki udało się 
pozyskać między innymi 
dzięki dobrej współpracy 
samorządu powiatu z wi-
cewojewodą dolnośląskim 
Jarosławem Kresą.

(opr)

Opieka przedszkolna
i żłobkowa

Od 11 maja rodzice, 
którzy potrzebują 
wrócić do pracy, będą 
mogli skorzystać z 
opieki organizowanej 
przez dzierżoniowskie 
przedszkola publiczne 
i niepubliczne.

Podjęcie decyzji o urucho-
mieniu opieki nad dziećmi 
wynika z potrzeb rodziców. 
Pracownicy przedszkoli pu-
blicznych kontaktowali się 
z rodzicami telefonicznie, 
pytając czy w przypadku 
uruchomienia opieki sko-
rzystają z takiej możliwości. 
Potwierdziła to prawie jed-
na trzecia rodziców. Decy-
zja o tym, czy dziecko może 
pójść do przedszkola należy 
wyłącznie do rodziców. Ze 
względu na ograniczenia 
w placówkach publicznych 
miasto zapewni taką opie-
kę wszystkim rodzinom, w 
których obydwoje rodziców 
pracuje oraz osoby pracu-
jące samotnie wychowują-
ce dziecko.  Termin 11 maja 
wynika z konieczności spe-
cjalnego przygotowania 
obiektów przedszkolnych. 
Najbliższe dni poświęcone 
będą również na spełnienie 
wszystkich warunków reko-

mendowanych przez stro-
nę rządową, co na prośbę 
miasta sprawdzi dzierżo-
niowski sanepid. Szczegó-
łowe zasady przebywania 
w przedszkolach zostaną w 
tym tygodniu opublikowa-
ne na stronach interneto-
wych placówek. 

(opr)

Które placówki opiekuń-
cze zapewniają opiekę 
młodym mieszkańcom?
Żłobek Publiczny – od 11 
maja 
Niepubliczny Żłobek 
„Sówka” – od 11 maja 
Przedszkole Publiczne nr 
1 – opieka od 11 maja 
Przedszkole Publiczne nr 
2 – opieka od 11 maja 

Przedszkole Publiczne nr 
7 – opieka od 11 maja 
Przedszkole Niepubliczne 
nr 3 „Pod Topolą” – opieka 
od 11 maja 
Przedszkole Niepubliczne 
nr 4 – opieka od 11 maja 
Przedszkole Niepubliczne 
„Słoneczna Piątka” – opie-
ka od 11 maja 
Niepubliczne Przedszko-
le Promujące Zdrowie 
„Szóstka” - nieczynne ze 
względu na trudności 
kadrowe Niepubliczne 
Przedszkole Językowe Eu-
ropejska Akademia Dziec-
ka – opieka od 6 maja 
Niepubliczne Przedszkole 
Sióstr Salezjanek im. Św. 
Dominika Savio – opieka 
od 11 maja

Wsparcie od gminy
Gmina Dzierżoniów włą-

czyła się w akcję pomocy 
Szpitalowi Powiatowemu 
w Dzierżoniowie. Zebra-
ne pieniądze w wysokości 
11 300 złotych  umożliwiły 
zakup środków ochrony 
osobistej - m.in. maseczek, 
rękawiczek i gogli.

Gminni radni postanowili 

przeznaczyć na rzecz akcji 
część swoich diet. Darowi-
zny przekazali również soł-
tysi i pracownicy Urzędu 
Gminy Dzierżoniów. Inicja-
torką przedsięwzięcia była 
wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Dzierżoniów i sołtys 
Dobrocina Grażyna Zier-
nik. We wtorek 28 kwietnia 

wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Dzierżoniów 
Grzegorzem Powązką 
przekazali środki ochronne 
na ręce prezesa Szpitala 
Powiatowego w Dzierżo-
niowie Macieja Smolarza. 
- Jesteśmy pełni podziwu 
dla pracowników ochrony 
zdrowia. Zdajemy sobie 

sprawę, że nasze wsparcie 
to jedynie kropla w morzu 
ich potrzeb - dlatego za-
chęcamy wszystkich, któ-
rzy mają taką możliwość, 
do włączania się w akcje 
pomocy dla szpitali -  mó-
wią organizatorzy akcji. 

(opr)

Pomoc dla
dzierżoniowskich firm

Firmy, które wskutek 
epidemii koronowairusa 
musiały wstrzymać lub 
ograniczyć prowadzenie 
działalności zachęcamy 
do korzystania ze wsparcia 
udzielanego przez dzierżo-
niowski samorząd.

Rozwiązania pomocowe, 
które przyjęli radni podczas 
sesji zaproponował bur-
mistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski. Dają one 
możliwość zwolnienia z 
podatku od nieruchomości 
i częściowego odstąpienia 
od należności z tytułu czyn-
szu najmu lub dzierżawy w 
ramach pomocy publicz-
nej. Druga uchwała umoż-
liwia przedłużenie terminu 
płatności podatku za maj i 
czerwiec 2020 r. na koniec 
września 2020 r. Dotyczy 
to przedsiębiorców, któ-
rym płynność finansowa 
uległa pogorszeniu z po-
wodu panującej epidemii. 
- Chyba po raz pierwszy 
w demokratycznej Polsce 
przetrwanie tak wielu firm 
i miejsc pracy zależne jest 
od wsparcia organów pań-
stwowych i właśnie od sa-
morządu. Propozycje, które 
przedstawiłem radnym na 
pewno obciążą budżet i 
mogą widocznie wpłynąć 
na dynamikę rozwoju mia-
sta - to trzeba wyraźnie 
powiedzieć. Uważam jed-
nak, że moment, w którym 
decydują się gospodarcze 
losy Dzierżoniowa na naj-
bliższe lata trzeba wykorzy-
stać w taki sposób, aby jak 
najwięcej lokalnych firm 
obroniło się przed konse-
kwencjami koronawirusa. 
Założeniem w przygotowa-
niu tych zmian prawnych 
była próba udzielenia jak 
największej pomocy przed-
siębiorcom z zachowaniem 
możliwości rozwoju mia-
sta. Bardzo wiele możemy 
też robić my mieszkańcy. 
Kiedy będzie to już moż-
liwe korzystajmy z ofert 
dzierżoniowskich firm, z lo-
kalnych usług i kupujmy lo-
kalne produkty – mówi Da-

riusz Kucharski, burmistrz 
Dzierżoniowa.

Przedsiębiorca, ktory chce 
skorzystać z pomocy powi-
nien przedłożyć odpowied-
ni formularz wraz z korektą 
deklaracji lub informacji na 
podatek od nieruchomości. 
Dokumenty można składać 
osobiście w BOK-u, przesłać 
pocztą lub przez e-puap. 
Niepubliczne szkoły, przed-
szkola, żłobki są ustawowo 
zwolnienie z płatności po-
datku od nieruchomości. 
Dotacje jakie otrzymują z 
budżetu miasta za każde 
zapisane dziecko do szko-
ły, przedszkola, żłobka, są 
wypłacane przez miasto w 
niezmienionej wysokości, 
niezależnie od faktu prze-
bywania dzieci w placówce.

(opr)

W ramach pierwszych 
działań związanych ze 
wsparciem przedsiębior-
ców od początku marca:
- urząd wstrzymał egze-
kwowanie od przedsię-
biorców należności na 
rzecz miasta;
-podmioty gospodarcze, 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji ekonomicz-
nej składają w ramach 
ordynacji podatkowej 
indywidualne wnioski 
o odroczenie terminu 
płatności, rozłożenie na 
raty podatku, umorzenie 
zaległości podatkowych;
- ustalane są niższe 
stawki czynszu (w tym 
stawka zerowa) najmu 
lub dzierżawy na wniosek 
firmy, której działalność 
ucierpiała w związku 
z epidemią koronawi-
rusa (dotyczy to lokali i 
terenów należących do 
miasta);
- przedsiębiorcom dzier-
żawiącym tereny miejskie 
pod ogródki gastrono-
miczne nie są naliczane 
opłaty w czasie, gdy nie 
prowadzą lub ograniczyli 
działalności w związku z 
koronawirusem.

Centrum Usług Wspólnych
Aneta Grzelka, do-
tychczasowa dyrektor 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej będzie zarzą-
dzać pracą Centrum 
Usług Wspólnych, któ-
re właśnie rozpoczyna 
działalność.

Centrum Usług Wspól-
nych (CUW) to sposób na 
tańsze zarządzane jed-
nostkami organizacyjnymi 
miasta.  W dłuższej per-
spektywie przyniesie to 
oszczędności, ale również 
usprawni zarządzanie jed-
nostkami organizacyjny-
mi. W pierwszym etapie 
działalności CUW będzie 
obsługiwał żłobek, przed-
szkola publiczne, szkoły 
podstawowe oraz Środowi-
skowy Dom Samopomocy i 
Dzienny Dom Senior +. Naj-
ważniejsze zadania realizo-
wane przez Centrum Usług 

Wspólnych związane są z 
obsługą rachunków banko-
wych, przygotowywaniem 
informacji niezbędnych do 
opracowywania planów fi-
nansowych, ewidencjono-
waniem danych o zatrud-
nieniu i wynagrodzeniach 
pracowników, sporządza-
niem sprawozdań budże-
towych i finansowych, 
obsługą płacową, przygo-
towywaniem projektów ak-
tów prawnych dotyczących 
spraw finansowo-księgo-
wych, obsługą prawną i  
obsługi w zakresie bezpie-
czeństwa informacji i da-
nych osobowych. Siedziba 
Centrum Usług Wspólnych 
znajduje się w należących 
do miasta lokalach w bu-
dynku Rynek 36.

Aneta Grzelka od 1997 
roku była pracownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dzierżoniowie, od 

2004 roku kierowała dzia-
łem świadczeń rodzinnych, 
a do 2007 roku całym OPS-
-em. Z wykształcenia jest 
socjologiem, ukończyła po-
dyplomowe studia z orga-
nizacji pomocy społecznej, 
psychologii zarządzania, 
komunikacji i kreowania 
wizerunku publicznego 
oraz rachunkowość bu-
dżetową na wrocławskim 

Uniwersytecie Ekonomicz-
nym.  W czasie, w którym 
kierowała dzierżoniowskim 
OPS-em placówka wyróż-
niana była m.in. za zarzą-
dzanie w dziedzinie usług 
społecznych czy za działa-
nia na rzecz klientów po-
mocy społecznej i odwagę 
w kreowaniu wizerunku 
pomocy społecznej.

(opr)

100 lat Jana Pawła II
- wystawa plenerowa

Z okazji setnej roczni-
cy urodzin Karola Woj-
tyły, która przypadnie 
18 maja 1920 roku, 
w dzierżoniowskim 
Rynku stanie wystawa  
poświęcona życiu pa-
pieża. Przygotowało ją 
warszawskie Centrum 
Myśli Jana Pawła II.

Wystawa zabiera 
w podróż po przełomo-
wych momentach życia 
Jana Pawła II. Widz uczest-
niczy w narodzinach małe-
go Lolka, poznaje dorosłe-
go Karola z czasu studiów, 
okupacji i pracy fizycznej 
w zakładach Solvay. Można 
też z bliska obserwować 
powołanie kapłańskie, bi-
skupstwo i obchody Mi-
lenium Chrztu Polski, czy 
niemal wybrać się z bisku-
pem Wojtyłą na wyprawy 

kajakowe z młodzieżą. 
Śledząc kolejne segmenty 
wystawy, witamy nowego 
papieża na balkonie Bazy-
liki św. Piotra, przyglądamy 
się jego działalności w cza-
sie pontyfikatu, w końcu 
towarzyszymy mu w cho-
robie i ostatnich chwilach.

Ekspozycję będzie moż-
na oglądać od 15 maja 
do 14 czerwca 2020 r. na 
dzierżoniowskim rynku. 

Wystawa skierowana jest 
do szerokiej publiczno-
ści – tych z nas, którzy pa-
miętają Jana Pawła II, oraz 
tych, którzy urodzili się już 
po jego śmierci. Prezentu-
je najważniejsze momen-
ty z życia Karola Wojtyły. 
Pontyfikat Jana Pawła II 
przedstawiony jest zarów-
no z osobistej perspekty-
wy, jak i w kontekście jego 
wpływu na rzeczywistość 

nie tylko Kościoła, ale rów-
nież Polski i całego świata. 
Celem wystawy jest przy-
pomnienie postaci, która 
wpłynęła na bieg historii, 
pokazanie korzeni Jana 
Pawła II oraz bogactwa 
jego życia, osobowości 
i myślenia.

Centrum Myśli Jana Paw-
ła II, w ramach realizacji 
misji upowszechniania 
intelektualnego i ducho-
wego dziedzictwa Karola 
Wojtyły, już w maju tego 
roku udostępni portal 
JP2online.pl – największą 
internetową bazę papieską 
zawierającą m. in. zdjęcia, 
teksty, dokumenty oraz 
nagrania video. Korzysta-
nie z niej będzie nieodpłat-
ne, a większość materia-
łów będzie udostępniona 
na wolnej licencji.

(opr)

75. rocznica zakończenia II wojny światowej
Dzierżoniowscy samorzą-

dowcy uczcili 75. rocznicę 
zakończenia II wojny świa-
towej. Z powodu pandemii 
nie było, jak to zwykle by-
wało, pocztów sztandaro-
wych szkół i instytucji oraz 
przedstawicieli organizacji 
kombatanckich.

Burmistrz Dzierżoniowa, 
Dariusz Kucharski, wicebu-
rmistrz Dorota Pieszczuch i 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Darakiewicz 
złożyli wiązankę kwiatów 
pod Pomnikiem Losów Oj-
czyzny. Nie było oficjalnych 
uroczystości, ale wartę ho-

norową pełnili członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 58. Pułku Piechoty. 

II wojnę światową zakoń-
czyło podpisanie 7 maja 
1945 w Reims aktu bezwa-
runkowej kapitulacji III Rze-
szy, który wszedł w życie 8 
maja 1945. Akt kapitulacji 
Niemiec oznaczał koniec 
sześcioletnich zmagań. Nie 
oznaczał jednak uwolnienia 
kontynentu spod panowa-
nia autorytaryzmu. Euro-
pa Środkowa na pół wieku 
znalazła się pod kontrolą 
Sowietów.

(opr)

TO MIEJSCE
CZEKA NA CIEBIE

reklama@dzierzoniowski.pl
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Bielawskie imprezy odwołane
Burmistrz Andrzej 
Hordyj wraz z radnymi 
Rady Miejskiej, podjęli 
decyzję o odwołaniu 
i zakazie organizacji 
kosztownych imprez 
miejskich aż do 31 
sierpnia br. 

Dotyczy to przedsięwzięć, 
na których zwykle prze-
widywane jest zgroma-
dzenie w jednym miejscu 
wielu uczestników. -  Do-
bra informacja jest taka, 
że powyższe rozwiązanie 
pozwoli na ograniczenie 
wydatków budżetowych 
gminy, o co najmniej 1 
mln złotych – czytamy na 

stronie urzędu. - Nadcho-
dzący sezon letni będzie 
z pewnością inny niż po-
przednie, ale jako alterna-
tywę spędzania wolnego 

czasu i rekreacji w okresie 
pandemii, postaramy się 
zaproponować Państwu 
mniej kosztowne, a przede 
wszystkim bezpieczne dla 

zdrowia, przedsięwzięcia 
kulturalno-sportowe. Będą 
to m.in.: plenerowe kino sa-
mochodowe czy zawody i 
konkursy organizowane w 
trybie zdalnym. Liczymy na 
Państwa wyrozumiałość, 
ale także na pomysłowość i 
kreatywność – dodają auto-
rzy komunikatu. Masz pro-
pozycję na organizację cie-
kawych imprez, które będą 
możliwe do realizacji w 
dobie epidemii koronawi-
rusa? Zgłoś je do Miejskie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki 
(tel. 74 833 30 07) oraz do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(tel. 74 833 95 10). 

(opr)

Maseczki
dla mieszkańców

Ponad 1700 ma-
seczek trafiło do 
seniorów z gminy 
Dzierzoniów. Otrzy-
mali je bezpłatnie 
mieszkańcy, którzy 
ukończyli 65 lat. 

Maseczki zostały zaku-
pione przez gminę Dzier-
żoniów. W akcję włączyli 
się policjanci z KPP w 
Dzierżoniowie, żołnierze 

Wojsk Obrony Terytorial-
nej oraz sołtysi, którzy od 
piątku dostarczali ma-
seczki do najstarszych 
mieszkańców gminy. 
- Wierzymy, że dzięki 
wspólnym działaniom 
na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa, już wkrótce na-
sze życie zacznie wracać 
do normy - mówią urzęd-
nicy. 

(opr)

Elektroniczny przyjaciel 
uczniów

Photona można 
zaprogramować na 
tysiące sposobów. 
Wykryje przeszkody, 
zareaguje na dźwięk, 
zmiany oświetlenia 
czy dotyk. Jest naj-
bardziej zaawansowa-
nym technologicznie 
robotem edukacyjnym 
dostępnym na rynku. 

Jeszcze nie wiadomo, 
kiedy wrócą do zajęć sta-
cjonarnych uczniowie pi-
ławskiej podstawówki, ale 
w szkole już czeka na nich 
niespodzianka – piętnaście 
robotów Photon EDU. Elek-
troniczny przyjaciel małego 
informatyka jest interak-
tywnym robotem polskiej 
produkcji, wspierającym 
dzieci w rozwoju podsta-
wowych umiejętności w 
programowaniu i elektro-
nice. Skutecznie pomaga w 
rozwoju kreatywności, zdol-
ności logicznego myślenia 
oraz zrozumieniu działania 
czujników, w które został 
wyposażony. Co ważne, do-
stosowany do wymogów 
Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej dla zajęć kompu-
terowych oraz informatyki, 
dzięki stale rozwijanej ba-
zie scenariuszy może być 
wykorzystany również do 
nauki matematyki, geogra-
fii, fizyki czy nawet języków 
obcych. - Szkoła Podstawo-
wa im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Piławie 
Górnej stawia na TIK, czyli 
technologie informacyjno-
-komunikacyjne - deklaruje 
dyrektor Danuta Zaręba. - 
Dzieci pokładają nadzieję 
w nowych technologiach. 
Chcemy zainwestować w 
takiego ucznia. Tym bar-
dziej, że nasza młodzież 
przejawia chęć angażowa-
nia się w to, co może zmie-
nić świat - wyjaśnia.

Robota wyposażonego 
w dziesięć czujników moż-
na zaprogramować na ty-
siące sposobów. Wykryje 
przeszkody, zareaguje na 
dźwięk, zmiany oświetlenia 
czy dotyk. Jego obsługa jest 
intuicyjna. Photon, gotowy 
do działania zaraz po wyję-
ciu z pudełka, nie wymaga 
żadnej konfiguracji i może 
być obsługiwany przez każ-

dego nauczyciela, bez przy-
gotowania i wykształcenia 
technicznego. Sprawdza 
się także jako urządzenie 
wspierające rozwój dzie-
ci w domu, w świetlicach 
szkolnych, bibliotekach czy 
podczas zajęć specjalnych. 
Będzie narzędziem, po 
które dzieci sięgają z przy-
jemnością. Skąd pienią-
dze na kosztowną pomoc 
naukową? Szkole pomógł 
Program Wolontariatu 
Pracowniczego MIT (Make 
an Impact on Tomorrow), 
realizowany przez firmę 

Henkel. Dzięki napisanym 
projektom w ostatniej edy-
cji udało się uzyskać 4500 
euro dofinansowania. - Pro-
jekt na zakup wyposażenia 
do nauki programowania 
spotkał się z uznaniem 
komisji w Düsseldorfie. 
Była to najwyższa kwota, 
jaką w tej edycji uzyskano 
w Polsce.  W ramach uzy-
skanego dofinansowania 
kupiliśmy piętnaście zesta-
wów robotów Photon EDU 
z tabletami i laptopami – 
cieszy się dyrektor szkoły. 

(opr)

Sesja Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego

„Realizacja osnów 
geodezyjnych na te-
renie powiatu dzier-
żoniowskiego i ich 
znaczenie w procesie 
inwestycyjnym” – to 
główny temat ostat-
niej sesji rady powiatu 
dzierżoniowskiego. Po-
dobnie jak w poprzed-
nim miesiącu, obrady 
odbyły się w formie 
online. Wszystko po to, 
aby zachować wzglę-
dy bezpieczeństwa i 
minimalizować ryzyko 
rozprzestrzeniania się 
COVID-19.

Tematem przewodnim 
sesji była „Realizacja osnów 
geodezyjnych na terenie 
powiatu dzierżoniowskie-
go i ich znaczenie w pro-
cesie inwestycyjnym”. Po 
omówieniu tej kwestii rad-
ni zajęli się rozpatrzeniem 
projektów uchwał. Radni 
w drodze głosowania zde-
cydowali między innymi o 
rozwiązaniu Zespołu Szkół 
im. ks. Jana Dzierżonia w 
Pieszycach. Stało się to po 
przeprowadzeniu przez sa-
morząd całej obowiązują-
cej procedury, wynikającej 
z ustawy. Samorząd już w 
listopadzie 2019 roku prze-
prowadził szerokie konsul-
tacje z całą społecznością 
szkolną. Udział w nich wzię-

li także wicewojewoda dol-
nośląski, Dolnośląski Kura-
tor Oświaty oraz burmistrz 
Pieszyc. Po przeprowadzo-
nych konsultacjach Rada 
Powiatu podjęła uchwałę 
o zamiarze likwidacji szkół 
wchodzących w skład Ze-
społu. Biorąc pod uwagę 
wszystkie argumenty, Dol-
nośląski Kurator Oświaty 
pozytywnie zaopiniował za-
miar likwidacji wspomnia-
nej placówki. W związku z 
tym Rada Powiatu Dzier-
żoniowskiego podczas sesji 
28 kwietnia zdecydowała, 
że szkoła zostanie rozwią-
zana z dniem 31 sierpnia 
2020 roku. Po tej dacie 
obiekt nadal będzie służył 
celom oświatowym. Na-
ukę będą w nim pobierać 
uczniowie z klas 6-8 Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Pie-
szyckiej Harcerskiej Organi-
zacji Podziemnej.

W dalszej części obrad 
radni podjęli uchwały mię-
dzy innymi w sprawach: 
przyjęcia zadań w zakresie 
letniego i zimowego utrzy-
mania dróg wojewódzkich, 
określenia zadań powiatu 
finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w 2020 roku 
oraz zmian w budżecie po-
wiatu na 2020 rok.

(opr)

Byłeś świadkiem
jakiegoś zdarzenia?

Denerwują Cię
przepisy?

DAJ NAM CYNK

tygodnik@dzierzoniowski.pl
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Warsztaty
tańca nowoczesnego
online

Dzierżoniowski Ośro-
dek Kultury zaprasza 
na specjalne warszta-
ty taneczne. W każdy 
wtorek i piątek o 
godzinie 18.00 tajnika-
mi tańca nowoczesne-
go dzielił się będzie 
Jakub Ciąpała, repre-
zentant Ewenementu 
oraz współorganizator 
Future Pace Battle.

Jakub Ciąpała - miesz-
kaniec Dzierżoniowa od-
noszący wiele sukcesów 
w tańcu street dance w 
Polsce oraz za granicą, naj-
młodszy konferansjer za-
wodów tanecznych w Eu-
ropie. Uczęszcza do 3 klasy 
w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Dzierżoniowie. 
„Absolwent Roku”, otrzy-
mał specjalną nagrodę 
za wzorowe sprawowanie 
funkcji przewodniczącego 
szkoły ( SP1, dawne ZG3). 

Finalista konkursu „Orzeł 
Dolnośląski”, dla najlep-
szych uczniów LO. Jakub 
to jeden z najbardziej per-
spektywicznych tancerzy 
młodego pokolenia. Aktu-
alnie współorganizuje jed-
ne z największych zawo-
dów tanecznych w Polsce, 
które odbyły się w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury 
(Future Pace Battle). Jakub 
jest pomysłodawcą całego 
projektu, który bardzo przy-
czynił się do propagowania 
miasta wśród tancerzy z ca-
łej Polski oraz Europy. Futu-
re Pace Battle zostało lau-
reatem nagrody „Sudeckie 
Kryształy”. Pierwszy męski 
tancerz z powiatu z tytułem 
laureata w „Dolnośląskiej 
Gali Talentów”. Laureat wie-
lu nagród tanecznych. Cykl 
warsztatów odbywa się 
pod hasłem „Roztańczony 
Dzierżoniów”.

(opr)

Egzaminy czas zacząć
Wojewódzkie Ośrodki 
Ruchu Drogowego 
na Dolnym Śląsku 
przywracają egzaminy 
praktyczne i teore-
tyczne na prawo jazdy. 
Kandydaci na kierow-
ców poszczególnych 
kategorii będą mogli 
przystępować do te-
stów od 4 maja.

WORD Wrocław, wspól-
nie z ośrodkami w Legnicy, 
Wałbrzychu i Jeleniej Gó-
rze, jako jedne z pierwszych 
w Polsce wystąpiły z propo-
zycją wznowienia egzami-
nowania kandydatów na 
kierowców począwszy od 
4 maja. Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wyraził 
na to zgodę, ale ze względu 
na obecną sytuację póki co 
prowadzone będą egzami-
ny teoretyczne dla wszyst-
kich kandydatów oraz prak-
tyczne tylko dla kategorii: A, 
C, C+E oraz D. Testy na kate-
gorię B zostaną wznowione 
w późniejszym terminie. - 

Egzaminy z kategorii B sta-
nowią zdecydowaną więk-
szość wszystkich testów 
na prawo jazdy. Obecnie 
ich organizacja jest prak-
tycznie niemożliwa, biorąc 
pod uwagę obowiązujące 
obostrzenia, dlatego zo-
staną przywrócone w póź-
niejszym terminie. Decyzję 
w tej sprawie dyrektorzy 
WORD-ów będą podejmo-
wali we własnym zakre-
sie, na bieżąco informu-
jąc Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego o swoich 
postanowieniach - mówi 
Tymoteusz Myrda, Czło-
nek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. - Chcemy 
stopniowo przywracać po-
zostałe kategorie. To bę-
dzie wymagało przeorga-
nizowania dotychczasowej 
działalności, by zapewnić 
wszystkim należytą ochro-
nę i bezpieczeństwo - do-
daje.

Do czasu unormowa-
nia sytuacji w kraju liczba 

egzaminów w ciągu dnia 
będzie mniejsza. Ośrodki 
będą także pracować na 
dwie zmiany. Testy prowa-
dzone będą przy zacho-
waniu bezpiecznych odle-
głości między kursantem 
a egzaminatorem, liczba 
osób przebywających na 
danej powierzchni będzie 
ograniczona. Używane 
będą także środki zabez-
pieczające i dezynfekujące 
pojazdy oraz pomieszcze-
nia. - Dyrektorzy ośrodków 
dokładnie sprawdzą, czy 
ich placówki są dobrze 
przygotowane pod wzglę-
dem zapewnienia bez-
pieczeństwa osobom eg-
zaminowanym, osobom 
szkolonym, egzaminato-
rom oraz innym pracow-
nikom WORD. Jeśli będą 
w stanie zagwarantować 
wszystkim odpowiednią 
ochronę, nie widzimy prze-
szkód do wznowienia eg-
zaminów - podsumowuje 
Tymoteusz Myrda.

(opr)

Modernizacja drogi 
w KiełczynieBrawo Wy

Zakończył się kolejny 
etap modernizacji 
drogi prowadzącej na 
cmentarz i do kościoła 
w Kiełczynie. Kolejny 
planowany jest na 
2021 r.

Zadanie polegało na wy-
równaniu powierzchni dro-
gi poprzez podniesienie za-
padlisk oraz ułożeniu kostki 
granitowej na powierzchni 

ok. 300 m2. Łączny koszt 
inwestycji to 41 019,55 zł. W 
ubiegłym roku mieszkańcy 
Kiełczyna przeznaczyli na 
realizację zadania 14 019,55 
zł ze środków funduszu so-
łeckiego. Z kolei w 2020 r. 
koszt prac wyniósł 27 tys. 
zł (12 tys. zł z budżetu gmi-
ny Dzierżoniów i 15 tys. zł z 
funduszu sołeckiego wsi 
Kiełczyn).

(opr)

Pracownice szko-
ły podstawowej w 
Piławie Górnej szyją 
maseczki dla miesz-
kańców miasta. Na 
początek tysiąc. W ak-
cję zaangażowała się 
Kompania Górnicza.

- Decyzja zrodziła się 
spontanicznie. Paniom z 
obsługi placówki zapropo-
nowałam szycie maseczek 
wielokrotnego użytku. Re-
akcja była natychmiasto-
wa. Chociaż nie są kraw-
cowymi, od razu wyraziły 
chęć pomocy – opowiada 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego Danuta 
Zaręba. Incjatywą zainte-
resowała się Kopalnia Pi-
ława Górna. Materiał na 
pierwszy tysiąc maseczek 
zafundowała Kompania 
Górnicza, właściciel przed-
siębiorstwa. To stuprocen-
towa bawełna. Maszyny do 
szycia przynieśli nauczy-
ciele, pracownicy szkoły 
i mieszkańcy miasta. Ru-

szyła produkcja. Trochę jak 
za dawnych czasów, kiedy 
Piława Górna była produ-
centem liczącym się na 
mapie polskiego przemy-
słu włókienniczego.  - Na-
szym celem jest niesienie 
pomocy tym, którzy tego 
oczekują. Oczywiście na 
miarę naszych możliwości. 

Mamy nadzieję, że choć 
tyle możemy zrobić dla 
naszej społeczności - ko-
mentuje dyrektor Zaręba. 
Oprócz maszyn do szkoły 
trafiło też urządzenie do 
zgrzewania folii. Maseczki 
można by rozdawać za-
pakowane pojedynczo. 
Niestety, wolontariuszki 

ze szkoły podstawowej w 
Piławie Górnej wciąż nie 
mają folii. Panie Anna Bą-
czyk, Bożena Baraniak, 
Iwona Dawidowicz, Ewa 
Nowak i Agata Rewucka 
liczą na czyjś dobry gest i 
dziękują wszystkim już za-
angażowanym.

(opr)

Zapraszamy na wieżę

Pomoc z aresztu

Od soboty 9 maja 
wieża widokowa na 
Wielkiej Sowie będzie 
ponownie otwarta dla 
turystów. 

Jak informuje zarząd-
ca wieży widokowej na 
Wielkiej Sowie czyli Gmi-
na Pieszyce, obiekt bę-
dzie można zwiedzać przy 
zachowaniu odpowied-
nich form zabezpieczenia 
przed rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa. 
Co się zmieniło? Na balko-
nie widokowym wieży na 
Wielkiej Sowie w jednym 
czasie mogą przebywać 
maksymalnie 6 osób z za-
chowaniem bezpiecznej 

odległości od siebie 2 m, 
a maksymalny pobyt w 
wieży widokowej trwa do 
15 minut. Osoby czekające 
na wstęp do wieży usta-
wiają się w kolejce w bez-
piecznych odległościach 
na polanie przed pierw-

szymi schodami a wstęp 
na wieżę możliwy jest 
jedynie w maseczkach 
ochronnych. Przed wej-
ściem do obiektu należy 
zdezynfekować ręce. 

(opr)

Areszt Śledczy w 
Dzierżoniowie zgłosił 
chęć pomocy w szyciu 
masek. Niestety nie 
miał odpowiednich 
maszyn. 

Dlatego z apelem o po-
moc w dostarczeniu sprzę-
tu zwrócił się publicznie po-
wiat dzierżoniowski.  Odzew 
szybko przyniósł efekt. Do 
aresztu trafiły maszyny do 
szycia w większej ilości niż 
się spodziewano. Sprzęt wy-
pożyczyły prywatne osoby, 
a także miasto Dzierżoniów. 
W pomoc włączył się rów-

nież Powiat Dzierżoniowski, 
który będzie dostarczał do 
Aresztu Śledczego w Dzier-

żoniowie materiał do szycia 
maseczek.

(opr)

Biblioteka już działa
na nowych zasadach

Od tygodnia znów 
możemy korzystać z 
usług dzierżoniowskiej 
biblioteki. Prosimy o 
zwracanie szczegól-
nej uwagi na zasady 
obsługi czytelników. 
Co się zmieniło?

Dla bezpieczeństwa wy-
pożyczających książki oraz 

pracowników biblioteki 
stworzono dwie strefy. W 
jednej książki będą przyj-
mowane do zwrotu, skąd 
trafią do 14-dniowej kwa-
rantanny. W drugiej stre-
fie będzie można tylko 
wypożyczać. Wszystkich 
klientów obowiązuje de-
zynfekcja rąk i zachowanie 
odpowiednich odstępów. 

Nie ma możliwości sa-
modzielnego sięgania po 
książki z półek. Będą je po-
dawali pracownicy bibliote-
ki, a na jedną kartę będzie 
można wypożyczyć mak-
symalnie 3 egzemplarze. 
Biblioteka nie będzie na ra-
zie świadczyła usług ksero, 
wydruku i skanowania. 

(opr)

Kolejne etapy
rozmrażania gospodarki

Od poniedziałku, 4 
maja, rozpoczął się 
drugi etap znoszenia 
ograniczeń związa-
nych z koronawiru-
sem.

Tuż po majówce otwarte 
zostały centra handlowe 
oraz hotele i inne miejsca 
noclegowe (z ograniczenia-
mi). Uruchomiona została  
rehabilitacja, a pracujący 
rodzice mogą posłać dzie-
ci do żłobków i przedszkoli 
(opieka w małych grupach 
od 6 maja). Otworzyły się 
także niektóre instytucje 
kultury: biblioteki, muzea 
oraz galerie sztuki. 

- Konsekwentnie otwie-
ramy gospodarkę, ale nie 
luzujemy reguł sanitar-
nych – zaznaczył na kon-
ferencji premier Mateusz 
Morawiecki. Jak wyjaśnił, 
z domu powinniśmy wy-
chodzić jedynie do pracy, 
po zakupy oraz w sprawach 
ważnych dla zdrowia. - Pro-
szę o dyscyplinę społecz-
ną. To od niej zależy tem-
po dalszego uwalniania 
gospodarki – podkreślił. 
Mateusz Morawiecki po-
informował jednocześnie, 
że dzięki antykryzysowym 
działaniom rządu uratowa-
nych zostało ponad 2 mln 
miejsc pracy. - Uruchomi-
liśmy Tarczę Finansową, 
której środki pochodzą z 
budżetu państwa. Chcemy 
uchronić możliwie wszyst-
kie przedsiębiorstwa przed 
bankructwem – dodał.  Jak 
wyjaśnił premier, znoszenie 
dalszych ograniczeń zwią-
zanych z koronawirusem 
zależeć będzie od wskaźni-
ka przyrostu zachorowań, 
utrzymywania przez Pola-
ków dystansu społeczne-
go oraz wydajności służby 
zdrowia. Co do zasady, ko-
lejne etapy będą ogłaszane 
w cyklu 2-tygodniowym.

Przypomnijmy: 20 
kwietnia rząd uruchomił 
pierwszy etap rezygnacji 

z niektórych obostrzeń i 
zakazów związanych z ko-
ronawirusem. Można m.in. 
przemieszczać się w celach 
rekreacyjnych, dostępne są 
lasy i parki, zwiększona zo-
stała dopuszczalna liczba 
klientów w sklepach oraz 
wiernych w miejscach kul-
tu religijnego. Od 4 maja 
otwarte zostaną ponadto 
niektóre obiekty sportowe 
i ruszy ekstraklasa. Minister 
zdrowia Łukasz Szumow-
ski poinformował o dzia-
łaniach mających na celu 
zwiększenie liczby testów 
na obecność koronawiru-
sa. Jak zaznaczył, rząd chce 
także testować personel w 
domach pomocy społecz-
nej i zakładach opiekuń-
czo-leczniczych. - Chcemy 
zaproponować model 
funkcjonowania, który by 
polegał na tygodniu pracy 
i tygodniu odpoczynku w 
domu. Przeznaczyliśmy na 
to ok. 50 mln zł miesięcznie 
– wyjaśnił Łukasz Szumow-
ski. Minister zaapelował 
jednocześnie o przywróce-
nie planowych zabiegów 
i badań w placówkach 
ochrony zdrowia.

(źródło i foto: premier)

Otwarcie centrów han-
dlowych – od 4 maja
- W galeriach handlo-
wych obowiązywać 
będzie ścisły reżim sani-
tarny.
- Jedna osoba przypa-
dać będzie na 15m2 
powierzchni sklepowej (z 
wyłączeniem korytarzy).
- W centrach handlowych 
nadal zamknięta będzie 
przestrzeń rekreacyjna 
oraz strefy, w których 
spożywa się posiłki na 
miejscu.

Otwarcie hoteli i obiek-
tów z miejscami nocle-
gowymi – od 4 maja
- Ograniczona pozostanie 
działalność restauracji ho-
telowych oraz przestrzeni 

rekreacyjnej (siłownie, 
sale pobytu, baseny).

Uruchomienie rehabilita-
cji – od 4 maja
- Przywrócone zosta-
ną świadczenia opieki 
zdrowotnej dotyczące 
rehabilitacji leczniczej. 
Rozwiązanie to nie 
będzie dotyczyć salonów 
masażu.

Otwarcie bibliotek, mu-
zeów i galerii sztuki – od 
4 maja
- Decyzja o otwarciu 
danej placówki należeć 
będzie do organu prowa-
dzącego po konsultacji z 
sanepidem.

Umożliwienie działalno-
ści żłobków i przedszkoli 
w reżimie sanitarnym – 
od 6 maja
- Opieka zostanie zor-
ganizowana dla dzieci 
pracujących rodziców.
- Decyzję o otwarciu 
danej placówki podej-
mie organ prowadzący 
po uwzględnieniu m.in. 
wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Trzeci, kolejny etap zno-
szenia ograniczeń
-Możliwe będzie stacjo-
narne działanie restaura-
cji i kawiarni (z ogranicze-
niami).
- Otwarte zostaną zakłady 
fryzjerskie i kosmetyczne.
- Zorganizowana zosta-
nie opieka nad dziećmi 
w klasach szkolnych 
1-3 (ustalona zostanie 
maksymalna liczba dzieci 
w sali.)

Czwarty etap znoszenia 
ograniczeń
- Otwarte zostaną teatry 
i kina (z ograniczeniami 
sanitarnymi).
- Możliwe będą zgroma-
dzenia do 50 osób.
- Otwarte zostaną salony 
masażu i solaria.
- Możliwa będzie dzia-
łalność siłowni i klubów 
fitness.

TO MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ!
reklama@dzierzoniowski.pl
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Walczymy o świdnicki „skarb”
Kościół Pokoju nie otrzy-
mał dotacji obiecanej przez 
miasto – to oznacza, że pod 
znakiem zapytania stanę-
ła konserwacja północnej 
części świątyni. Jest ona 
prowadzona w ramach pro-
jektu POiŚ wartego 20 mln 
złotych.

Parafia wniosła 3 mln jako 
wkład własny, z czego połowę 
obiecała w 2018 r. prezydent 
Świdnicy. Część tej kwoty została 
już wypłacona, w tym roku para-
fia miała dostać kolejne 500 tys. 
zł. Miasto jednak nie uwzględ-
niło wniosku parafii. – Jesteśmy 
zaskoczeni tą zmianą. Wkład 
własny jest niezbędny, projekt 
kończy się w tym roku i trudno 
nam będzie szybko znaleźć inne 
rozwiązanie. Naszą dramatycz-
ną sytuację potęguje fakt, że 
z powodu epidemii ruch tury-
styczny zamarł i nie mamy wpły-
wów z cegiełek, które były dla 
nas istotnym źródłem docho-
dów – mówi Bożena Pytel z pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej. 
Na apel w internecie zareagowali 
m.in. przewodnicy. – Od lat przy-
wożę tu wycieczki i wszyscy są 
zauroczeni tą „złotą ciszą”, wnę-
trze wydaje się oblane złotem, 
hipnotyzujące. To nie jest miej-
sce, które po prostu się podoba: 
ono wchłania swoją urodą. Nie 
możemy dopuścić do tego, żeby 
taki obiekt podzielił los wielu dol-
nośląskich pałaców czy kościo-
łów, które zostały zaprzepasz-
czone. Wiem, że teraz wszystkim 
jest trudno, ale Kościół Pokoju to 
jest światowe dziedzictwo, a to 
zobowiązuje. Rozsyłamy wici na 
forach turystycznych, przewod-
nickich; apelujemy o pomoc, 
gdzie się da – mówi Katarzyna 
Czaykowska, przewodniczka 
z Gdańska. Arkadiusz Zygmunt 
z Gdyni, który jest przewodni-
kiem i prawnikiem, uruchomił 
wpłaty na portalu zrzutka.pl. – To 
nie jest zwykła zrzutka na kościół: 
to wsparcie obiektu, który jest 
absolutnie wyjątkowy. „Wow!”, 
słyszę od Anglosasów, których tu 
oprowadzam. Zwykle są oszoło-
mieni, przedłużają zwiedzanie, 
dopytują o szczegóły. Kościół ma 
niezwykle zaangażowanych go-
spodarzy, których nie możemy 
teraz zostawić z tym problemem 
– mówi prawnik. Zaoferował 
także vouchery w swojej kance-
larii prawnej KANCLEX-Prawo 
i Mediacje. Kosztują min. 200 zł 
i uprawniają do godzinnej pora-
dy prawnej (spotkanie, telefon, 
online – forma do wyboru).

(źródło i foto: Kościół Pokoju)

Aby uzyskać voucher, należy:
– dokonać wpłaty darowizny na 

konto bankowe Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej p.w. Świętej 
Trójcy w Świdnicy – 88 1020 5138 
0000 9602 0066 8673 – w kwo-
cie nie niższej niż 200,00 zł – tytuł 
przelewu “KANCLEX – konserwa-
cja Kościoła Pokoju”

– skontaktować się z Kościołem 
Pokoju w Świdnicy, pod adresem 
kosciol@kosciolpokoju.pl

– skontaktować się z KANCLEX 
– kontakt@kanclex.pl, załączając 
voucher, aby ustalić termin i for-
mę porady.

Konserwację Kościoła Pokoju 
można też wesprzeć dokonując 
wpłat poprzez portal zrzutka.pl 
lub wprost ze strony Kościoła Po-
koju za pomocą dotpay.pl

Przyciąga cały świat – historia 
Kościoła Pokoju

Zabytek z listy światowego dzie-
dzictwa UNESCO, Pomnik Histo-
rii, największa drewniana baro-
kowa świątynia w Europie, jeden 
z siedmiu nowych cudów Polski 
według „National Geographic”… 
Początki Kościoła Pokoju nie za-
powiadały takiego pasma sukce-
sów. Wręcz przeciwnie – katoliccy 
Habsburgowie narzucili warunki, 
które wykluczały społeczność lu-
teran, a ich skromny kościół miał 
nie przetrwać próby czasu. Mogli 
go wznieść wyłącznie poza mura-
mi miasta, bez wież i dzwonnicy, 
tylko z nietrwałych materiałów: 
z drewna, piasku, słomy i gliny. 
Nie mógł przypominać kościoła, 
a budowa nie mogła przekroczyć 
roku.

Tak zdecydował cesarz Ferdy-
nand III Habsburg zobowiązany 
przez protestancką Szwecję do 
zezwolenia ewangelikom w księ-
stwach dziedzicznych w Jawo-
rze, Głogowie i Świdnicy na zbu-
dowanie po jednym Kościele 
Pokoju. Ich nazwa pochodzi od 
pokoju westfalskiego kończące-
go wojnę trzydziestoletnią (1618-
1648). Przed jej rozpoczęciem 
świdniczanie mogli swobodnie 
wyznawać idee Lutra, w mieście 
odprawiano nabożeństwa ewan-
gelickie. Po wybuchu wojny ode-
brano im prawo do własnej wiary 
i kościołów. Pokój westfalski zła-
godził nieco te obostrzenia i dał 
ewangelikom szansę na posiada-
nie własnej świątyni.

Świdniczanie wykazali się wów-
czas niezwykłą zaradnością, 
najbiedniejsi przynosili choćby 
deskę. W budowę zaangażowa-
li się przedstawiciele wszystkich 
stanów, od szlachty, przez miesz-
czaństwo, po chłopów. Świdni-
czanin Christian Czepko wyruszył 
w podróż po europejskich dwo-
rach protestanckich, żeby prosić 
o pieniądze na budowę. Uda-
ło się i 24 czerwca 1657 roku, po 
zaledwie dziesięciu miesiącach 
budowy, odprawiono pierwsze 
nabożeństwo w Kościele Pokoju 
w Świdnicy.

Został wzniesiony na planie 
krzyża, w technice szachulcowej, 
opartej na drewnianym szkiele-
cie wypełnionym masą z gliny 
i słomy. Do głównej części dobu-
dowano Halę Chrztów i zakrystię 
od wschodu, Halę Zmarłych od 
zachodu, Halę Ślubów od połu-
dnia i Halę Polną od północy. Na 
powierzchni 1090 mkw. mieści 
się 7,5 tys. osób, a przepych baro-
kowego wnętrza mocno kontra-
stuje z prostotą bryły. Dominuje 
w nim XVIII-wieczny bogaty oł-
tarz z drewna; płaskorzeźba po-
nad mensą przedstawia Ostatnią 
Wieczerzę. Powyżej umieszczono 

rzeźbione postacie Mojżesza, ar-
cykapłana Aarona, Jezusa, Jana 
Chrzciciela i apostołów Piotra 
i Pawła. Pomiędzy nimi, w cen-
tralnym miejscu znajduje się sce-
na z chrztem Chrystusa w Jorda-
nie. Nad sześcioma drewnianymi 
kolumnami korynckimi biegnie 
fryz z napisem z Ewangelii Ma-
teusza: “Dies ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohigefallen 
habe” (To jest syn mój umiłowa-
ny, którego sobie upodobałem. 
Ołtarz wieńczy księga z sied-
mioma pieczęciami i barankiem 
z chorągwią. Drugą dominantą 
jest ambona, również z XVIII wie-
ku. Jej kosz podtrzymują Wiara 
z krzyżem, Nadzieja z kotwicą 
i Miłość z dzieckiem, a na zwień-
czeniu anioł z trąbą obwieszcza 
Sąd Ostateczny. Schody na am-
bonę zdobią reliefy z zesłaniem 
Ducha Świętego, Golgotą i Ra-
jem. Na mównicy umieszczono 

klepsydrę podzieloną na cztery 
półgodzinki, która odmierzała 
długość trwania kazania.

Organy ze wspaniałym baro-
kowym prospektem podtrzy-
mywanym przez dwóch atlasów 
i ozdobione ruchomymi figur-
kami muzykujących aniołków 
zostały gruntownie odnowio-
ne w 2016 roku. Te największe 
w regionie organy o 62. głosach, 
zbudowane z blisko czterech ty-
sięcy piszczałek, powstały w 1909 
roku w znanej świdnickiej firmie 
Schlag&Söhne. Zastąpiły wcze-
śniejsze instrumenty, z których 
najstarszy pochodził z XVII-wiecz-
nej pracowni Christopha Klosego, 
organmistrza z Brzegu. Po tym 
pierwszym instrumencie pozo-
stało tylko kilka piszczałek i wi-
zerunek na stropie; warto spró-
bować odnaleźć go pośród wielu 
innych malowideł. Na prospek-
cie znajduje się portret Marcina 

Lutra, za którym podczas konser-
wacji znaleziono batutę. Napis na 
ramie obrazu „Ein feste Burg ist 
unser Gott” (Warowną twierdzą 
jest nasz Bóg) to tytuł hymnu 
Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego.

Na najwyższej emporze nad oł-
tarzem znajdują się drugie, małe 
organy z XVII wieku. Empory bie-
gną na kilku poziomach, pokryte 
78. tekstami z Biblii i 47. scenami 
alegorycznymi, bogato zdobione 
epitafiami, tarczami cechowymi 
piekarzy, piwowarów, rzeźników, 
sukienników oraz portretami 
mieszczan i herbami szlachty.

Najbardziej uprzywilejowane 
rodziny miały własne loże, wśród 
których urodą wyróżnia się loża 
Hochbergów, dowód wdzięczno-
ści dla rodziny hrabiego Johanna 
Heinricha von Hochberg, który 
ufundował dęby na budowę ko-
ścioła. Malowidła na stropach 
przedstawiają Świętą Trójcę, Sąd 
Ostateczny, Niebiańskie Jeruza-
lem, upadek Babilonu. W Hali 
Chrztów warto zwrócić uwagę 
na drewnianą, polichromowaną 
chrzcielnicę z 1661 roku, która jest 
najstarszym zachowanym ele-
mentem wyposażenia kościoła, 
na portrety duchownych, którzy 
w ciągu trzech stuleci odprawiali 
tu nabożeństwa oraz ich bogate 
stroje liturgiczne.

Kościół, do którego prowadzi 27 
wejść stoi w centralnym miejscu 
otoczonego kilometrowym mu-
rem placu Pokoju, gdzie wśród 
starodrzewu sąsiadują ze sobą 
XVII i XVIII-wieczne zabytki.

Po drugiej wojnie światowej 
parafia ewangelicka w Świdnicy 
zmniejszyła się z kilkunastu ty-
sięcy do setki wiernych. Kościół 
wciąż jest ich domem, ale jedno-
cześnie coraz bardziej cenionym 
obiektem, jednym z zaledwie 
trzech dolnośląskich zabytków 
na liście UNESCO.

Powstał w wyniku konfliktów 
religijnych w XVII-wiecznej Euro-
pie, a stał się symbolem pojedna-
nia: w 1989 roku premier Tadeusz 
Mazowiecki i kanclerz Niemiec 
Helmut Kohl w drodze do Krzyżo-
wej modlili się tu o pokój. W 2014 
kanclerz Niemiec Angela Mer-
kel i premier Polski Ewa Kopacz 
wzięły udział w ekumenicznej 
modlitwie o pokój. Gościła tu-
taj, w 2011 roku, także szwedzka 
para królewska Karol XVI Gustaw 
i królowa Sylwia, a we wrześniu 
2016 przedstawiciele kościołów 
chrześcijańskich, judaizmu, isla-
mu oraz buddyzmu wraz z Dalaj-
lamą XIV wspólnie podpisali Apel 
o Pokój.

To fenomen, że mimo nietrwa-
łych materiałów budynek stoi 
360 lat zadziwiając wytrzyma-
łością konstrukcji. Jego reno-
wację wsparli m.in. Niemieckie 
Centrum Rzemiosła i Ochrony 
Zabytków w Fuldzie, Federalne 
Ministerstwo Badań i Technolo-
gii w Bonn, Federalna Fundacja 
Ochrony Środowiska w Osna-
brück, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, EEA Grants i Norway 
Grants.

OGŁOSZENIA DROBNE
przyjmujemy do środy

poprzedzającej wydanie

sekretaria@dzierzoniowski.pl

LEKARSKIE

• Gabinet urologiczny, 
badania USG, operacje, 
dr n. med. Andrzej Basie-
wicz (specjalista urolog). 
Dzierżoniów,  ul.  Koper-
nika  11.  Przyjmuje  we 
wtorki i w piątki od godz. 
15:00. Rejestracja telefo-
niczna 697 301 884, 74 
645 99 44.

NIERUCHOMOŚCI
• Szukamy dla klienta dzia-
łek rolnych do dzierżawy 

(pola orne / łąki / nieużytki).
Od 2 ha do 200 ha. Powiat 
dzierżoniowski i świdnicki.
2000 zł / ha w zależności od 
klasy ziemi i wielkości grun-
tu. Może być wyższa.
Zadzwoń! Tel. 784 223 004. 
Lumaria Nieruchomości.

USŁUGI
• Cyklinowanie bezpyłowe, 
tel. 669-475-444
• Cyklinowanie, tel. 697-143-
799
• Pranie dywanów, kanap, u 

klienta. tel. 535-679-346

PRACA DAM
• Firma PANAS SCHODY 
zatrudni do nowej siedziby 
w Strzelcach: stolarza i po-
mocnika stolarza. Praca w 
trybie jednozmianowym. 
Oferujemy stałą i dobrze 
płatną pracę. Tel. 693-134-
777 w godz. 8-15

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Dzierżoniowa uchwa-

ły nr XVII/146/20 z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej w Dzierżoniowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w terminie 
do 8 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do  strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko ww. miejscowego planu. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres um@um.dzierzoniow.pl  w terminie do 8 czerwca 2020r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO
Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
Administrator Danych Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa,

Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800.
Inspektor Ochrony Danych Kontakt:  Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. 22

tel. 74 645 0808,  e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl
Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia uwagi/wniosku na potrzeby ww. 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podstawa prawna przetwarzania 
Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 17 pkt 11-14, w związku z art. 18 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 
16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczo-
wego wykazu akt.

Odbiorcy Twoich danych Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podsta-
wie przepisów prawa – Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Twoje prawa związane z prze-
twarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
3) prawo ograniczenia przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonych 
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych prawo, o którym mowa w art. 
15 lit g RODO (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – 
wszelkie dostępne informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i 
wolności osoby, od której te dane pozyskano.

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności 
podania danych

Podanie danych – imię, nazwisko, nazwa i adres – jest obowiązkowe.

Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
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