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dobre warunki - elastyczne godziny - jasne zasady

Nie czekaj! Aplikuj już dizś!
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Zabił psa Laptopy dla uczniów

Szlachetna postawa

Powstaną bliźniaki
Bił czworonoga kijem od szczotki, zadawał ciosy pięściami oraz kopał po całym ciele,

a także rzucił nim o podłogę. Pies nie przeżył. 

Bielawski Komisariat Policji został powiadomiony przez lekarza weterynarii o zgonie psa. Śmierć miała być
najprawdopodobniej skutkiem pobicia. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, ustalając przyczynę

poniesionych obrażeń i ich sprawcę. Jak ustalono, sprawcą był 26-letni mężczyzna.
Dwa dni wcześniej bił czworonoga kijem od szczotki, zadawał ciosy pięściami oraz kopał po całym ciele, a także
rzucił nim o podłogę w wyniku czego zwierzę doznało obrażeń w postaci pęknięcia wątroby w trzech miejscach

co doprowadziło do krwotoku wewnętrznego, skutkującego zgonem psa.
Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy sprawca działa

ze szczególnym okrucieństwem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 5. Sąd może również nałożyć
na sprawcę zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat oraz orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt

w kwocie nawet do 100.000 złotych

Nowy portal internetowy z informacjami z całego regionu                                                            www.mojeinformacje.pl
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NA  POCZĄTEK

Sprzęt przekazany 

Do szkół z terenu powiatu 
dzierżoniowskiego tra-

fiły laptopy i tablety, które 
będą wykorzystywane przez 
uczniów i nauczycieli do na-
uki i pracy w formie online. 

Sprzęt komputerowy został 
zakupiony ze środków unij-
nych, w ramach programu 
Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego. W sumie 
45 laptopów i 10 tabletów 
wraz z oprogramowaniem, 
trafiło do szkół ponadpod-
stawowych oraz specjalnych 
ośrodków szkolno-wycho-
wawczych, dla których powiat 
dzierżoniowski jest organem 
prowadzącym. Wartość pro-
jektu to 102.340 zł, z czego 
100.000 złotych stanowią 
środki unijne. Laptopy i ta-
blety trafią do najbardziej po-
trzebujących uczniów, którzy 
do tej pory nie mogli w pełni 
uczestniczyć w procesie zdal-
nego nauczania. Odpowiedni 

sprzęt pozwoli im na nadro-
bienie zaległości oraz pod-
niesie komfort nauki. Ponad-
to z pozyskanych laptopów 
i tabletów będą mogli skorzy-
stać wybrani nauczyciele. 
Powiat Dzierżoniowski wyko-
rzystał możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych w celu 
złagodzenia trudności wyni-
kających z sytuacji wywołanej 
trwającą pandemią korona-
wirusa. Zdalne nauczanie, do 
którego polskie szkoły nie 
były wcześniej przygotowa-
ne, wymaga  odpowiedniego 
sprzętu, tak do zdobywania 
wiedzy online przez uczniów, 
jak i przygotowywania  przez 
nauczycieli materiałów dy-
daktycznych  w wersji cyfro-
wej. Dzięki wykorzystaniu 
środków z programu Zdalna 
Szkoła, kształcenie na odle-
głość w szkołach i placów-
kach powiatu, będzie pod 
względem technicznym nieco 
łatwiejsze.
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Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców
Rada Gminy Dzierżoniów 

podczas kwietniowej 
sesji przyjęła pakiet uchwał 
pomocowych wspierających 
przedsiębiorców dotknię-
tych kryzysem spowodowa-
nym epidemią koronawiru-
sa COVID-19.

Pakiet tworzą 3 uchwały 
dotyczące zwolnień z podat-
ku od nieruchomości, prze-
dłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomo-
ści oraz nienaliczania opłaty 
prolongacyjnej. Pierwszym 
z nich jest zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości: grun-
tów, budynków i budowli lub 
ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności go-
spodarczej - dotyczy podatku 
od nieruchomości należnego 
za kwiecień i maj 2020 roku, 
którego terminy płatno-
ści upływają odpowiednio 

w kwietniu i maju 2020 roku. 
Będzie się mógł o nie ubiegać 
przedsiębiorca znajdujący 
się w grupie objętej całkowi-
tym zakazem prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w czasie obowiązywania sta-
nu epidemii. Kolejny dotyczy 
przedłużenia terminów płat-
ności rat podatku od nieru-
chomości – skierowany jest 
do osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospo-
darczą. Zgodnie z uchwałą 
termin płatności raty podatku 
od nieruchomości płatnej do 
15 maja 2020 r. przedłuża się 
do 30 września 2020 r. Na-
tomiast osobom prawnym, 
jednostkom organizacyjnym 
oraz spółkom niemającym 
osobowości prawnej termin 
płatności rat podatku od nie-
ruchomości płatnych do 15 
kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 
r. i 15 czerwca 2020 r. przedłu-

ża się do 30 września 2020 r. 
Ostatnim elementem pakietu 
jest nienaliczanie opłaty pro-
longacyjnej przy przedłuże-
niu terminów płatności rat.

- Jednocześnie informuje-
my, że przedsiębiorcom, któ-
rzy nie będą mogli skorzystać 
z form pomocy wskazanych 
w ww. uchwałach, może przy-
sługiwać inna forma pomo-
cy określona w ustawie, tzw. 
„Tarczy antykryzysowej 2.0”. 
Organ podatkowy (Wójt) w sy-
tuacjach uzasadnionych waż-
nym interesem podatnika lub 
interesem publicznym może, 
na wniosek podatnika, udzie-
lić pomocy publicznej na pod-
stawie art. 67a § 1 Ordynacji 
podatkowej, czyli: odroczyć 
termin płatności podatku lub 
rozłożyć zapłatę podatku na 
raty, odroczyć lub rozłożyć na 
raty zapłatę zaległości podat-
kowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetki od nieure-
gulowanych w terminie zali-
czek na podatek oraz umorzyć 
w całości lub w części zale-
głości podatkowe, odsetki za 
zwłokę lub opłatę prolonga-
cyjną – podkreślają urzędnicy 
z gminy Dzierżoniów. 

Wniosek z wymaganymi 
załącznikami, przedsiębiorca 
może złożyć w formie elek-
tronicznej poprzez skrzynkę 
podawczą EPUAP podpisany 
profilem zaufanym lub kwali-
fikowanym podpisem elektro-
nicznym, w formie pisemnej 
za pośrednictwem operatora 
pocztowego na adres: Urząd 
Gmin Dzierżoniów, ul. Pia-
stowska 1, 58-200 Dzierżo-
niów lub osobiście w BOK-
-u. Szczegółowe informacje 
można uzyskać telefonicznie 
pod numerem 74/832-56-78.

> opr.

Wirtualne zwiedzanie gminy

Niemczański Ośrodek 
Kultury otrzymał do-

finansowanie na realizację 
projektu: „Wirtualne zwie-
dzanie gminy Niemcza”. 
Projekt będzie miał na celu 
zaproszenie do wirtualne-
go spaceru i odwiedzenia 
ciekawych oraz urokliwych 
miejsc w naszej gminie.

Kwota dofinansowania wy-
nosi 23000 złotych. Do projek-
tu przystąpiło ponad 5000 in-
stytucji z terenu całego kraju. 
Pozytywnie rozpatrzono około 
1000 wniosków. - W związku 
z zagrożeniem epidemiologicz-
nym w naszym kraju zaistniała 
konieczność stworzenia wirtu-
alnego narzędzia promującego 
unikalne walory gminy Niem-
cza. Wirtualne zwiedzanie 
będzie efektywną i efektowną 

formą promocji na co dzień, 
które wpłynie pozytywnie na 
upowszechnianie lokalnej kul-
tury oraz jej zabytków. Projekt 
będzie miał na celu zaprosze-
nie do wirtualnego spaceru 
i odwiedzenia ciekawych oraz 
urokliwych miejsc w naszej 
gminie – informują urzędnicy. 
Wirtualne zwiedzanie wybra-
nych obiektów dziedzictwa 
kulturowego, krajobrazowego 
i przyrodniczego gminy Niem-
cza będzie miało charakter 
niekomercyjny i służyć będzie 
promocji terenów miejskich 
oraz wiejskich wchodzących 
w skład gminy. Wirtualne 
zwiedzanie ułatwi mapa da-
nego miejsca. Korzystanie 
z aplikacji będzie bardzo pro-
ste dzięki przejrzystej i łatwej 
w obsłudze nawigacji.

> opr.

Kaczkomat
Pod koniec stycznia 

w bielawskim Parku 
Miejskim, w bezpośred-
nim sąsiedztwie stawu 
wodnego, zamontowany 
został pierwszy w mieście 
kaczkomat, czyli auto-
mat ze smakołykami dla 
kaczek. 

Urządzenie stwarza moż-
liwość aby te ptaki wodne, 
zamiast np. okruchów chle-
ba czy ciastek, dostawały 
bezpieczny dla nich pokarm. 

Zimą kaczki chętnie korzy-
stają z pomocy człowieka, 
ale dokarmianie ich „byle 
czym” może im poważnie 

zaszkodzić. Pomysł doty-
czący rozmyślnego dokar-
miania ptaków wodnych zo-
stał bardzo dobrze przyjęty 

przez bielawian. - Dlatego 
też, zgodnie z wcześniejszy-
mi deklaracjami, w naszym 
mieście pojawiły się 3 kolej-
ne kaczkomaty. Dwa z nich 
zostały zamontowane na 
brzegach Jeziora Bielawskie-
go (tj. w okolicach plaży oraz 
na wyspie), a trzeci usytu-
owano nad akwenem „Ce-
gielnia” – mówią urzędnicy 
z Bielawy.  Opłata za jedną 
porcję karmy wynosi 1 zł.

> opr.

Złożyli kwiaty
Dzierżoniowscy samo-

rządowcy uczcili 75. 
rocznicę zakończenia II 
wojny światowej. Z powo-
du pandemii nie było, jak 
to zwykle bywało, pocztów 
sztandarowych szkół i in-
stytucji oraz przedstawicieli 
organizacji kombatanckich.

Burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski, wiceburmistrz 
Dorota Pieszczuch i przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej 
Darakiewicz złożyli wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Lo-

sów Ojczyzny. Nie było oficjal-
nych uroczystości, ale wartę 
honorową pełnili członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 58. Pułku Piechoty.  W 
dniu 8 maja 1945 r., zakończy-
ła się II wojna światowa w Eu-
ropie. Akt kapitulacji Niemiec 
oznaczał koniec sześcioletnich 
zmagań. Nie oznaczał jednak 
uwolnienia kontynentu spod 
panowania autorytaryzmu. 
Europa Środkowa na pół wie-
ku znalazła się pod kontrolą 
Sowietów.

> opr.

Zaciskamy pasa
Samorządy w całej Polsce 

walczą ze skutkami 
gospodarczymi, które w kil-
kanaście tygodni wyrządził 
koronawirus. Mimo trudnej 
sytuacji w publicznych 
finansach miasto Dzier-
żoniów stara się pomóc 
mieszkańcom. Chcąc wes-
przeć pracujących rodziców 
podjęto decyzję, że opieka 
w prowadzonych przez 
miasto przedszkolach pu-
blicznych będzie zapewnio-
na także przez cały lipiec 
i sierpień.

Mniejsze wpływy do budże-
tu czy spore wydatki związane 
z zabezpieczeniem placówek 
w środki ochrony osobistej 
spowodowały, że władze mia-
sta wprowadziły kilka koniecz-
nych zmian. Dotyczy to m.in., 
budżetu obywatelskiego, du-
żych wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, współpracy part-
nerskiej oraz współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

Ponieważ nie ma możliwości 
bezpiecznego przeprowadze-
nia głosowania i wcześniej-
szego promowania zgłoszo-
nych do DBO zadań, w tym 
roku Dzierżoniowski Budżet 
Obywatelski nie będzie reali-
zowany. Dotyczy to wyboru 
nowych zadań, bo te wskazane 
przez mieszkańców w  ubie-
głorocznym głosowaniu będą 
wykonywane. Przygotowany 

na ten cel milion złotych prze-
znaczony zostanie na porycie 
nieplanowanych wydatków 
spowodowanych koronawiru-
sem oraz na likwidację starych 
pieców węglowych w mieszka-
niach komunalnych. Do końca 
roku DOK i OSiR nie zorgani-
zują dużych imprez plenero-
wych. W ich miejsce przygoto-
wywana jest oferta mniejszych 
wydarzeń, ale ich przepro-
wadzenie zależy od tego, jak 
zmieniać się będą obostrzenia 
spowodowane koronawiru-
sem. Pod dużym znakiem za-
pytania jest sprawa otwarcia 
basenu odkrytego. Najpraw-
dopodobniej w tym roku nie 
będzie to możliwe ze względu 
na obowiązujący zakaz uru-
chamiania takich obiektów. 
Miasto w porozumieniu z pol-
skimi i zagranicznymi przyja-
ciółmi wspólnie zrezygnowało 
ze współpracy partnerskiej. 
Duże zmiany są także we 

współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, ponieważ ze 
względu na fakt, że przez ko-
ronawirusa lokalne organiza-
cje pozarządowe w części lub 
w całości nie mogły realizować 
swoich zadań.

Ze względu na odczuwalnie 
niższe wpływy do budżetu, 
szacowane na kwotę około 10 
milionów  zmiany obejmą tak-
że dzierżoniowskie inwestycje. 
Jednak tutaj trwają starania, 
aby były one jak najmniejsze, 
a szczegółowe informacje na 
ten temat pojawią się w naj-
bliższym czasie. Duża i ważna 
tegoroczna zmiana dotyczy 
też pracy przedszkoli w okre-
sie wakacyjnym. Aby ułatwić 
pracującym rodzicom kwestię 
opieki nad dziećmi, opieka 
w prowadzonych przez miasto 
przedszkolach publicznych bę-
dzie zapewniona także przez 
cały lipiec i sierpień.

> opr.

Laptopy dla uczniów
37 laptopów, któ-

re Dzierżoniów 
otrzymał w ramach pro-
gramu „Zdalna szkoła”, 
trafi  w tym tygodniu do 
uczniów.

Miasto aplikuje o następ-
ne unijne i krajowe środ-
ki na zakup komputerów 
umożliwiających zdalną na-
ukę. Możliwe jest to dzięki 

programowi „Zdalna Szkoła 
- wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”, reali-
zowanego w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Programu 
Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. 
Wartość otrzymanego dofi-
nansowania ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego to 67 704 zł, 
dofinansowanie ze środków 
skarbu państwa wyniosło 12 
296 zł. Przed przekazaniem 
komputery są przygotowy-
wane przez szkolnych infor-
matyków, którzy dostosowują 
je do potrzeb uczniów i in-
stalują programy edukacyjne 
i ułatwiające zdalną naukę.

> opr.

Miasto aplikuje o następne unijne i krajowe środki na zakup komputerów
umożliwiających zdalną naukę

Sesja absolutoryjna online
Głosowanie nad udzie-

leniem absolutorium, 
potwierdzające prawidłowe 
wykonanie ubiegłoroczne-
go budżetu, będzie jednym 
z ważniejszych tematów 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa. 

W trakcie obrad, które 
odbędą się 25 maja w try-
bie online, zaplanowana jest 
m.in. debata nad Raportem 
o Stanie Miasta za 2019 rok, 
radni zdecydują także o tym, 
czy miasto powoła spółkę ka-
pitałową „Energia Komunal-
na”. Zadaniem spółki będzie 
zdobywanie zewnętrznych 
pieniędzy, zarządzanie zaso-
bami energetycznymi gminy 
i rozwój odnawialnych źró-
deł energii. Jedno z pierw-
szych zadań po utworzeniu 
spółki to zdobycie unijnych 
pieniędzy na uruchomienie 
pierwszej na terenie ziemi 
dzierżoniowskiej farmy foto-
woltaicznej oraz na montaż 
instalacji fotowoltaicznych na 
miejskich obiektach użytecz-
ności publicznej. Spółka bę-
dzie się także zajmować m.in. 
obsługą miejskiego systemu 
oświetlenia i  koordynacją 
zawierania umów na zakup 
energii.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku 
obrad.
3. Przyjęcie protokołu z po-
przedniej sesji Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa (27 
kwietnia 2020 r.).
4. Przedstawienie Raportu 

o stanie miasta za 2019 r.
5. Debata na temat Raportu 
o stanie miasta za 2019 rok.
6. Głosowanie w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi 
Dzierżoniowa wotum zaufa-
nia.
7. Przedstawienie sprawoz-
dania finansowego za 2019 
rok.
8. Przedstawienie sprawoz-
dania z wykonania budżetu 
miasta za 2019 rok.
9. Przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu 
o sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu miasta za 2019 
rok.
10. Podjęcie uchwały w spra-
wie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania 
Budżetu Miasta Dzierżonio-
wa za 2019 rok (projekt nr 
161).
11. Przedstawienie opinii 
Komisji Rewizyjnej w sprawie 
wykonania budżetu miasta 
za 2019 rok.
12. Przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu w spra-
wie wniosku komisji rewizyj-
nej w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Dzierżonio-
wa.
13. Podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia Burmistrzowi 
Dzierżoniowa absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
miasta za 2019 rok (projekt 
nr 162).
Przerwa w obradach
14. Podjęcie uchwały 
w sprawie utworzenia spół-
ki kapitałowej Gminy Miej-
skiej Dzierżoniów pod firmą 
Energia Komunalna Spółka 
z ograniczona odpowie-
dzialnością – projekt nr 163.

15. Podjęcie uchwały w spra-
wie pozostawienia petycji 
bez rozpatrzenia – projekt 
nr 164.
16. Podjęcie uchwały zmie-
niającej uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa na 
2020 rok – projekt nr 165.
17. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia Lokal-
nego Programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzie-
ci i młodzieży pobierających 
naukę na terenie Gminy 
Miejskiej Dzierżoniów – pro-
jekt nr 166.
18. Podjęcie uchwały 
w sprawie zasad udzielania 
stypendium za wyniki w na-
uce i osiągnięcia naukowe 
dla dzieci i młodzieży z tere-
nu Gminy Miejskiej Dzierżo-
niów – projekt nr 167.
19. Podjęcie uchwały 
w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wysoko-
ści stypendiów w dziedzinie 
twórczości artystycznej dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Miejskiej Dzierżo-
niów – projekt nr 168.
20. Podjęcie uchwały 
w sprawie dokonania zmia-
ny Budżetu Miasta na 2020 
rok – projekt nr 169.
21. Sprawozdanie Burmi-
strza z działalności w okresie 
międzysesyjnym.
22. Interpelacje i zapyta-
nia radnych oraz informa-
cja przewodniczącego rady 
o zgłoszonych interpela-
cjach, zapytaniach i wnio-
skach oraz udzielonych od-
powiedziach, w tym o braku 
odpowiedzi terminowych.
23. Wolne wnioski i infor-
macje.
24. Zamknięcie sesji.
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Podziękowanie
za szlachetną postawę
Starosta dzierżoniowski 

podziękował oficjalnie 
Rafałowi Kowalikowi, za 
okazaną pomoc od całego 
szpitalnego personelu, ale 
również od mieszkańców 
powiatu.

Kiedy na świat rozlała się 
pandemia koronawirusa, 
mieszkaniec Dzierżoniowa, 
zawodowy marynarz, Rafał 
Kowalik przybijał do brzegów 
Malty na pokładzie statku, dla 
którego był to ostatni rejs, bo 
po jego zakończeniu miał zo-
stać poddany złomowaniu. 
Każdy z członków załogi mógł 
zabrać z pokładu dowolną 
rzecz jako pamiątkę po odbytej 
na pokładzie służbie. W trakcie 
sprawdzania pokładu znalazł 
pozostawiony towar, którym 
był sprzęt medyczny o warto-

ści ponad 200 tysięcy złotych. 
Później pojawił się pomysł 
przekazania sprzętu do Szpi-
tala Powiatowego w Dzierżo-
niowie. Dalsza część historii to 
ogromna praca w załatwienie 
transportu do kraju, w który 
zaangażowali się znajomi Pana 
Rafała oraz kapitan statku Se-

ven Pelican. W ładunku zna-
lazło się między innymi około 
1400 specjalistycznych kom-
binezonów, maski oraz gogle 
ochronne. Szpital, poza nie-
wielkim wkładem w transport 
sprzętu, nie zapłacił za niego 
nawet złotówki.

> opr.

Kolejne maseczki
W związku z niesłabną-

cym zapotrzebowa-
niem na maseczki ochronne 
oraz ciągłym zagrożeniem 
zarażenia koronawiru-
sem, pracownicy niepe-
dagogiczni z Piławskiego 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
przekazali na ręce Starosty 
Dzierżoniowskiego kolejną 
partię uszytych przez siebie 
maseczek.

Pierwsza partia w ilości 500 
sztuk została przekazana po-
wiatowi do rozdysponowania 
wśród pracowników Domów 
Opieki Społecznej w Bielawie 
i Niemczy oraz innych jedno-
stek podległych powiatowi 
na początku maja. Tym razem 
łącznie 600 sztuk maseczek 
w trzech rozmiarach (200 szt. 
małych, 200 szt. średnich i 200 
szt. dużych) za pośrednictwem 
Powiatowego Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego Starosty 
Dzierżoniowskiego trafi mię-
dzy innymi do najmłodszych 
podopiecznych placówek 
edukacyjnych oraz w ramach 
działań prewencyjnych funk-
cjonariuszy z Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie, 
również do mieszkańców po-
wiatu, którzy z różnych wzglę-
dów nie zaopatrzyli się w tego 
typu środki ochrony osobi-
stej. Maseczki zostały uszyte 
przy wykorzystaniu bazy Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Piławie 
Górnej tj. pracowni krawiec-
kiej w warsztacie terapii za-
jęciowej. - Wszystkich zain-
teresowanych otrzymaniem 
maseczki, a w szczególności 
zorganizowane grupy szkol-
ne, prosimy o bezpośredni 
kontakt telefoniczny z Powia-
towym Centrum Zarządzania 
kryzysowego pod numerem 
telefonu 74 832 52 27 – pod-
kreślają pracownicy starostwa. 

> opr.

Przedszkola i żłobek na nowych zasadach
Od poniedziałku, 11 

maja, działają pu-
bliczne i niepubliczne 
przedszkola w Dzier-
żoniowie oraz miejski 
żłobek. Placówki pracują 
w pełnym reżimie sanitar-
nym, na nowych zasadach. 
Jak przygotować dziecko 
na pójście do przedszkola 
i jak będzie wyglądała 
opieka? 

- Przedszkola i personel są 
w pełnej gotowości, by roz-
począć pracę. Mam nadzieję, 
że także dzieci i ich rodzice 
odnajdą się w trochę odmie-
nionych warunkach – mówiła 
zastępca burmistrza, Dorota 
Pieszczuch podczas wizyty w 
Przedszkolu Publicznym Nr 
1 w Dzierżoniowie. Publicz-
ne placówki przedszkolne i 
żłobek otrzymały pozytywną 
opinię sanepidu. Stan przy-
gotowań placówek sprawdził 
w piątek burmistrz Dariusz 
Kucharski oraz dyrektor wy-
działu edukacji i spraw spo-
łecznych, Aneta Błaszczuk.

> opr.

Rodzicu - przeczytaj!
Którzy rodzice mogą 
posłać swoje dzieci do 
przedszkola?

Z placówek w pierwszej ko-
lejności mogą skorzystać te 
dzieci, których rodzice nie 
mają możliwości pogodze-
nia pracy z opieką w domu. 
Pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochro-
ny zdrowia, służb munduro-
wych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produk-
cyjnych, realizujący zadania 
związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19.

Co powinien wiedzieć 
rodzic przed posłaniem 
dziecka do przedszkola?

Najważniejsze jest to, aby 
dziecko było zdrowe – bez 
objawów chorobowych. To 
stała zasada, o której zawsze 
należy pamiętać. Przypomnij 
swojemu dziecku podsta-
wowe zasady higieny. Zwróć 
uwagę na: niepodawanie ręki 
na powitanie, unikanie doty-
kania oczu, nosa i ust, mycie 
rąk, zasłanianie ust i nosa przy 
kichaniu czy kasłaniu. Pamię-
taj, że Ty także powinieneś je 
stosować. Twoje dziecko uczy 
się przez obserwację. Wytłu-
macz również dziecku, aby 
nie zabierało do przedszkola 
niepotrzebnych przedmiotów 
czy zabawek.

Jak moje dziecko musi 
być przygotowane do 
przyjścia do przedszkola?

Przypomnij dziecku podsta-
wowe zasady higieny takie 
jak: niepodawanie ręki na po-
witanie, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust, mycie rąk, 
zasłanianie ust i nosa przy ki-
chaniu czy kasłaniu. Powiedz 
dziecku, że jego ulubione 
zabawki powinny zostać w 

domu. Jeśli Twoje dziecko 
ukończyło 4 lata, musisz za-
pewnić mu indywidualną 
osłonę ust i nosa w drodze 
do i z przedszkola. Przed 
wyjściem z domu, zmierz mu 
temperaturę. Dzieci będą 
miały mierzoną temperaturę 
ciała również w przedszkolu. 
Jeśli przekroczy ona 37 stopni 
Celsjusza, wrócą pod opie-
kę rodziców. Nie będziesz 
mógł wejść do przedszkola 
ze swoim dzieckiem, dlatego 
pamiętaj żeby bezwzględnie 
przyprowadzić je przed godz. 
8.00. Pracownik przedszko-
la odprowadzi Twoje dziec-
ko do szatni, a następnie do 
sali dydaktycznej, pod opiekę 
nauczyciela. Jeśli będziesz 
chciał odebrać swoje dziecko 
z przedszkola, wywołasz je 
przez domofon i poczekasz 

na nie na zewnątrz budynku. 
Przyprowadzi je do Ciebie 
pracownik przedszkola.

Czy muszę zapewnić mo-
jemu dziecku maseczkę?

Tylko w drodze do przedszko-
la i z powrotem, jeśli Twoje 
dziecko ukończyło 4. rok ży-
cia. Może to być także inna 
forma indywidualnej osłony 
nosa i ust. Ważne! W przed-
szkolu nie ma obowiązku za-
krywania ust i nosa, zarówno 
przez dzieci, jak i nauczycieli. 
Nie ma jednak przeszkód, 
aby korzystać z takiej formy 
zabezpieczenia. Pamiętaj jed-
nak, że rodzice i opiekuno-
wie muszą zabezpieczyć się 
w środki ochrony osobistej 
zarówno podczas odprowa-
dzania i odbierania dzieci, jak 
również przebywania w bu-

dynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzy-
ma posiłek podczas 
pobytu w przedszkolu?

Tak. Przedszkole podczas 
prowadzenia zajęć zapewnia 
dzieciom posiłki. Ich przygo-
towanie będzie odbywać się z 
zachowaniem wszystkich za-
sad bezpieczeństwa.

Jak w przedszkolu będzie 
przestrzegane bezpie-
czeństwo sanitarne?

Każda placówka będzie wypo-
sażona w podstawowe środki 
higieny osobistej oraz płyn do 
dezynfekcji umieszczony przy 
wejściu do budynku. Każda 
grupa dzieci będzie przeby-
wać w wyznaczonej sali. Będą 
z niej usunięte przedmioty i 
sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować, jak 
np. pluszowe zabawki. Stoliki i 
krzesełka w stołówkach będą 
dezynfekowane po zjedzeniu 
posiłku przez każdą grupę 
dzieci. Opiekunowie będą 
dbali o zachowanie przez 
dzieci zasad higieny w toale-
tach.

Jakie zajęcia będzie 
miało moje dziecko w 
przedszkolu?

W czasie pobytu w przed-
szkolu dziecko będzie prze-
bywać w miarę możliwości 
w mniejszej grupie, w jednej 
sali. Dziecko będzie mogło 
się bawić zabawkami, któ-
re można dezynfekować. 
Nauczyciel zapewni przede 
wszystkim opiekę, ale może 
także organizować zabawy, 
zajęcia dydaktyczne – zgod-
nie z wytycznymi GIS. Dziec-
ko będzie mogło korzystać z 
przedszkolnego placu zabaw. 
Dostępne na nim urządzenia 
będą dezynfekowane. Dzieci 
nie będą wychodziły na spa-
cery czy wycieczki poza teren 
placówki.

Co ma zrobić rodzic w 
sytuacji, gdy dziecko nie 
będzie miało możliwości 
skorzystania z opieki 
przedszkolnej?

Rodzicowi dziecka, któremu 
samorząd nie zapewni opieki 
przedszkolnej, mimo że ro-
dzic wyraża taką chęć, będzie 
przysługiwał dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy. 
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Niecodzienny
Jubileusz

Monolog przez Internet

Antoni Beresztan, miesz-
kaniec Gminy Niemcza 

obchodził 28 kwietnia 
setne urodziny. 

Pan Antoni otrzymał list 
gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego oraz życzenia od 
Wicewojewody Dolnośląskie-
go – Jarosława Kresy. Osobi-
ste życzenia wraz z bukietem 
kwiatów wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy w Niemczy 
Jarosław Węgłowski i Kie-
rownik Urzędu Stanu Magda-
lena Szydłowska. Czcigodny 
Jubilat urodził się 28 kwietnia 
1920 r. w Kluczewsku (woj. 
świętokrzyskie), jako jeden z 
sześciorga rodzeństwa. Mat-
ka Pan Antoniego zmarła, 
jak miał 8 lat, więc trudy wy-
chowawcze spoczęły na ojcu 
Pana Antoniego. Okres wo-
jenny spędził na Lubelszczyź-
nie wraz z rodziną. Pan Anto-
ni cieszy się dobrą pamięcią, 
więc dobrze pamięta trudy 
wojenne i towarzyszące mu 
głód oraz biedę. Po wojnie, 
w 1947r. ożenił się w Adamo-
wie (woj. lubelskie), niedługo 
potem wraz z żoną przyjechał 
na teren Dolnego Śląska, za 
namową siostry, która była 
już tutaj osiedlona. Państwo 
Beresztan zamieszkali w 

Chwalęcinie. Pan Antoni pra-
cował jako rzeźnik, młynarz, 
ale głównie jako pracownik 
fizyczny w Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym. Niestety 
w 2000 roku został wdowcem. 
Obecnie Jubilat mieszka w 
Niemczy i jest pod troskliwą 
opieką córki i jej rodziny. Do-
czekał się 3 córek, 5 wnucząt 
i 6 prawnucząt. Jaka jest jej 
recepta na długowieczność 
pana Antoniego? Przede 
wszystkim ruch, dobre domo-
we jedzenie i kieliszek moc-
nego alkoholu. 

> opr.

Etiuda a nie recytacja, w for-
mie prezentacji wideo trwają-
cej do 5 minut. To zasadnicze 
zmiany w zasadach Konkursu 
Dziecięcych i Młodzieżowych 
Kreacji Aktorskich „Monolog”. 
Na laureatów trzech pierw-
szych miejsc czekają nagrody 
finansowe. Zgłoszenia do 26 
maja. 

- W tym roku ze względu 

na panującą epidemię nie uda 
się zrobić konkursu na de-
skach Teatru Robotniczego w 
Bielawie - w imieniu kierow-
nik Spółdzielczego Centrum 
Kultury w Bielawie informuje 
Anna Laskiewicz. - XV edy-
cja będzie miała nieco inny 
charakter. Konkurs będzie w 
pełni internetowy. Uczestnicy 
udostępniają organizatorom 

link do nagrania video przygo-
towanej prezentacji - wyjaśnia 
i dodaje. - W konkursie mogą 
wziąć udział osoby w wieku od 
5 do 19 lat. Zostaną podzielone 
na trzy kategorie wiekowe: 5-9 
lat, 10-14 lat, 15-19 lat. Pre-
zentacja ma trwać nie dłużej 
niż 5 minut. Ma to być etiu-
da a nie recytacja. Zgłosze-
nia będą przyjmowane do 26 

maja, a ogłoszenie wyników 
nastąpi 5 czerwca. Laureaci 
otrzymają statuetki i dyplomy, 
a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc nagrody finansowe. 
- Dodatkowo laureaci zosta-
ną zaproszeni do współpracy 
przy realizacji przedstawień 
teatralnych – podkreślają or-
ganizatorzy. 

> opr.

W imieniu rady i mieszkańców
Starosta dzierżoniowski 

wraz z wicestarostą 
w imieniu Zarządu Powiatu, 
wszystkich Radnych Rady 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
oraz mieszkańców powiatu, 
złożyli kwiaty pod Dzier-
żoniowskim pomnikiem 
Papieża Jana Pawła II.

18 maja 1920 roku w Wa-
dowicach urodził się Karol 
Wojtyła. W 1978 roku został 
wybrany na 264. papieża 
i przybrał imiona – Jan Pa-
weł II. Był pierwszym papie-
żem spoza Włoch od XVI 
wieku i drugim najdłużej 
urzędującym papieżem we 
współczesnej historii. Jego 
pontyfikat trwał 26 lat. Pod-
czas jego trwania poprawił 
relacje Kościoła katolickie-

go z judaizmem, islamem, 
a także Cerkwią prawosław-
ną i Wspólnotą Anglikańską. 
Miał ogromny wpływ na 
sprawy związane z Kościo-
łem na świecie, ale również 
na wydarzenia i przemiany 
polityczne w Polsce, Europie 
Wschodniej i Azji na przeło-
mie lat 80. i 90. XX wieku. Ka-
rol Wojtyła był nie tylko ka-
płanem, ale także teologiem, 
pedagogiem, poetą i filo-
zofem. Na uwagę zasługują 
jego wiersze, poematy, ka-
zania oraz mowy, które wciąż 
żyją wśród nas dzięki powie-
lanym przy wielu okazjach 
cytatom. Karol Wojtyła nie 
zmieniał swojego stylu czy 
sposobu duszpasterzowania 
w Kościele. U podstawy jego 
życia – niezmiennie od dzie-

ciństwa – była modlitwa, jego 
osobisty kontakt z Bogiem. 
Bogu też powierzył młodzież 
z całego świata, będąc już 
u kresu sił, na łożu śmierci. 

Pamiętał o młodych. Jan Pa-
weł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 
o godz. 21.37 w wigilię świę-
ta Miłosierdzia Bożego.

> opr.

Pieszyckie przedszkola
przygotowane
Od poniedziałku, 

11 maja najmłodsi 
mieszkańcy Gminy Pie-
szyce wrócili do Żłobka 
Miejskiego nr 1 i Przed-
szkola Publicznego nr 2. 
Po blisko dwumiesięcznej 
przerwie spowodowa-
nej koronawirusem nie 
wszystkie dzieci wróciły 
do placówek.

Otwarcie obu placówek 
możliwe już było 6 maja, jed-
nak burmistrz Pieszyc, Do-
rota Konieczna-Enozel nie 
zdecydowała się na ten krok, 
wszystko ze względu na bez-
pieczeństwo dzieci i pracowni-
ków. Przed otwarciem zarów-
no Żłobka Miejskiego nr 1, jak 
i Przedszkola Publicznego nr 2 
należało poddać pomieszcze-

nia ogólnej dezynfekcji, prze-
szkolić kadrę, a także zapewnić 
jej sprzęt ochrony osobistej.

Przygotowania do otwarcia 
żłobka i przedszkola trwały 
ponad tydzień, a zakres pra-
cy był szeroki, obejmowałam 
m.in.: kontakt z dyrektorami i 
kierownikami placówek i ana-
lizowanie dostępności kadry 
nauczycielskiej i opiekuńczej, 
rozmowy z rodzicami i opie-
kunami dzieci, wyposażenie 
placówek w środki ochrony 
osobistej, przygotowanie i 
konsultowanie procedur przyj-
mowania i odprowadzania 
dzieci, tworzenie dodatkowych 
regulaminów i informacji, wzo-
rów niezbędnych do przyjęcia 
dzieci oświadczeń oraz  przy-
gotowania „techniczne”, czyli 
usuwanie wyposażenia i zaba-
wek trudnych do dezynfekcji, 
przystawanie pomieszczeń do 
obecnych warunków.

> opr.

Wystawa plenerowa
Z okazji setnej rocznicy 

urodzin Karola Woj-
tyły, która przypadała 18 
maja 1920 roku, w dzier-
żoniowskim Rynku stanęła 
wystawa poświęcona życiu 
papieża. Przygotowało ją 
warszawskie Centrum Myśli 
Jana Pawła II.

Wystawa zabiera w podróż 
po przełomowych momen-
tach życia Jana Pawła II. Widz 
uczestniczy w narodzinach 
małego Lolka, poznaje doro-
słego Karola z czasu studiów, 
okupacji i pracy fizycznej w 
zakładach Solvay. Można też 
z bliska obserwować powo-
łanie kapłańskie, biskupstwo 
i obchody Milenium Chrztu 
Polski, czy niemal wybrać się 
z biskupem Wojtyłą na wy-

prawy kajakowe z młodzieżą. 
Śledząc kolejne segmenty 
wystawy, witamy nowego 
papieża na balkonie Bazyliki 
św. Piotra, przyglądamy się 
jego działalności w czasie 
pontyfikatu, w końcu towa-
rzyszymy mu w chorobie i 
ostatnich chwilach.

Ekspozycję można oglądać 
do 14 czerwca 2020 r. Wysta-
wa skierowana jest do szero-
kiej publiczności – tych z nas, 
którzy pamiętają Jana Pawła 
II, oraz tych, którzy urodzili 
się już po jego śmierci. Pre-
zentuje najważniejsze mo-
menty z życia Karola Wojty-
ły. Pontyfikat Jana Pawła II 
przedstawiony jest zarówno 
z osobistej perspektywy, jak 
i w kontekście jego wpływu 
na rzeczywistość nie tylko 

Kościoła, ale również Polski i 
całego świata. Celem wysta-
wy jest przypomnienie po-
staci, która wpłynęła na bieg 
historii, pokazanie korzeni 
Jana Pawła II oraz bogactwa 
jego życia, osobowości i my-
ślenia. Centrum Myśli Jana 
Pawła II, w ramach realizacji 
misji upowszechniania in-
telektualnego i duchowego 
dziedzictwa Karola Wojtyły, 
już w maju tego roku udo-
stępni portal JP2online.pl – 
największą internetową bazę 
papieską zawierającą m. in. 
zdjęcia, teksty, dokumenty 
oraz nagrania wideo. Korzy-
stanie z niej będzie nieod-
płatne, a większość materia-
łów będzie udostępniona na 
wolnej licencji.

> opr.
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Tarcza 3.0 już działa
Ze zwolnienia ze składek 

mogą teraz skorzystać 
firmy, których przychód 
przekroczył 15 681 zł, ale 
ich dochód nie był wyższy 
niż 7000 zł – zakłada nowa 
odsłona tarczy antykryzy-
sowej. Dzięki temu roz-
wiązaniu więcej przedsię-
biorców może skorzystać z 
pomocy. 

Zgodnie z nowymi prze-
pisami ze zwolnienia ze 
składek mogą skorzystać sa-
mozatrudnieni, którzy prowa-
dzili działalność gospodarczą 
przed 1 kwietnia br., których 
przychód uzyskany w pierw-
szym miesiącu, za który jest 
składany wniosek, co praw-
da przekracza 15 681 zł (czyli 
300 proc. prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia 
brutto na 2020 r.), ale za to ich 
dochód nie przekracza 7 tys. 
zł. Ze zwolnienia będą mogli 
skorzystać także przedsię-
biorcy, którzy korzystają z tzw. 
ulgi na start. Zwolnieniu dla 
tych grup podlegają składki 
za kwiecień i maj – nawet, je-
śli zostały opłacone. - Tarcza 
3.0 uprawnia do świadczenia 
postojowego przedsiębiorców, 
którzy prowadzili działalność 
przed 1 kwietnia br. Pozostałe 

warunki pozostają bez zmian. 
Należy wykazać 15-proc. spa-
dek przychodu a to oznacza, 
że na wniosku składanym w 
maju przychód w kwietniu po-
winien być niższy o 15 proc. od 
przychodu w marcu  – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku.

Wypłata świadczenia po-
stojowego może nastąpić 
nie więcej niż trzy razy. Wa-
runkiem jest oświadczenie 
przedsiębiorcy lub zlecenio-
biorcy, że sytuacja materialna 
wykazana we wcześniejszym 
wniosku nie uległa poprawie. 
Ocenia to sam wnioskodaw-
ca. W oświadczeniu nie trzeba 
wykazywać kolejnego spad-
ku przychodów, ale sytuacja 
materialna przedsiębiorcy lub 
osoby wykonującej umowę 
cywilnoprawną powinna być 
na podobnym poziomie lub 
niewiele się zmienić. War-
to podać we wniosku swoje 
aktualne dane kontaktowe. 
- W razie wątpliwości nasz 
pracownik skontaktuje się z 
wnioskodawcą e-mailem lub 
telefonicznie. Wyjaśnimy, co 
należy zrobić, aby uzupełnić 
lub skorygować wniosek – 
kończy rzecznik .

> opr.

Szkoła zdalnie
Ponad 1600 przedsię-

biorców wzięło udział w 
kwietniowych szkoleniach 
on-line, które przeprowa-
dziła Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”. Webinaria 
poświęcone zostały głównie 
wsparciu, z którego może 
korzystać biznes w dobie 
pandemii koronawirusa.

– Z powodu zagrożenia CO-
VID-19 nasze działania szko-
leniowe odbywają się zdalnie 
– tłumaczy prezes wałbrzy-
skiej strefy Piotr Sosiński. 
– Webinaria prowadzone są 
we współpracy z renomowa-
nymi kancelariami prawnymi 
oraz firmami konsultingo-
wymi. Dzięki temu do przed-
siębiorców trafiają rzetelne 
informacje, które pomagają 
im w prowadzeniu działalno-
ści – podkreśla. Tematyka 13 
spotkań przeprowadzonych 
przez WSSE dotyczyła m.in.: 
wsparcia w ramach Tarczy 
Antykryzysowej, możliwości 
renegocjacji umów z partne-
rami, sposobów zarządzania 
rozproszonym zespołem pra-
cowników czy nowych stawek 
VAT. – Wszystkie szkolenia 

odbywają się za pomocą pro-
fesjonalnej platformy do wide-
okonferencji, która umożliwia 
użytkownikom nie tylko wysłu-
chanie eksperta, ale również 
zadawanie pytań czy dostęp 
do dokumentów i prezentacji 
– wymienia wiceprezes strefy 
Kamil Zieliński. – Warto pod-
kreślić, że szkolenia adresuje-
my do wszystkich przedstawi-
cieli biznesu, nie tylko do firm 
działających w naszej strefie, 
a rejestracja na spotkania jest 
darmowa – podkreśla wice-
prezes. Na portalu WSSE uru-
chomiona została także plat-
forma wymiany pracowników, 
produktów i usług pod nazwą 
„Strefa Współpracy”. – To na-
rzędzie ma na celu transfer 
pracowników pomiędzy przed-
siębiorstwami, które wstrzy-
mały działalność, a firmami, 
które ze względu na specyfikę 
branży zwiększają zatrud-
nienie. Platforma dodatkowo 
umożliwia znalezienie partne-
rów biznesowych, zarówno na 
czas kryzysu gospodarczego, 
jak i w dalszej perspektywie 
czasowej – wyjaśnia Krzysztof 
Drynda, wiceprezes wałbrzy-
skiej strefy.

> opr.

Powstaną cztery bliźniaki
Już wkrótce, przy ulicy 

Willowej w Bielawie, 
rozpocznie się proces 
inwestycyjny prowadzący 
do powstania kolejnego 
osiedla mieszkaniowego. 
W jego ramach powstaną 
4 „bliźniaki” z czterema 
mieszkaniami oraz 2 rów-
nież czterolokalowe „szere-
gówki”. Łącznie powstaną 
24 lokale z działkami do 
wyłącznego użytkowania.

Pojedynczy lokal będzie 
miał powierzchnię użyt-
kową 105,8 lub 108,9 m2, 
poddasze nieużytkowe,  2 
miejsca parkingowe (w tym 
w bliźniakach 1 garażowe),  
własne ogródki oraz ogrze-
wanie gazowe (na parterze 
podłogowe, a na piętrze 

kaloryfery). Lokale będą 
do sprzedaży w stanie de-
weloperskim. Składać się 
będą na parterze z dużego 
salonu z aneksem kuchen-
nym, łazienki i wiatrołapu 
(w „szeregówkach” dodat-
kowo 1 pokój). Na piętrze 
są zaplanowane trzy pokoje, 
druga łazienka i korytarz. Na 
parterze zaplanowana jest 
witryna i przesuwne drzwi 
na ogródek.  Przewidywana 
cena za 1 m2 lokalu to 4.950 
zł, co, przy wspomnianej 
wyżej powierzchni użytko-
wej, daje cenę ok. 540.000 
zł brutto za jeden lokal wraz 
z dwoma miejscami parkin-
gowymi i ogrodem.  Prze-
widywany czas zakończenia 
inwestycji to I-II kwartał 
2022 r. 

Działanie to jest zgodnie 
z celem operacyjnym nr 7.6 
„Przygotowanie atrakcyjnej 
oferty inwestycyjnej, prze-
znaczonej pod zabudowę 
jednorodzinną i wieloro-

dzinną w celu uzyskania 
dodatniego bilansu migracji 
ludności”, zapisanym w Stra-
tegii Rozwoju Bielawy na 
lata 2014 - 2020.

> opr.

Robią drogi w Dobrocinie i Kamionkach
Trwa przebudowa 

skrzyżowania drogi 
powiatowej z drogą gmin-
ną w Dobrocinie. Obec-
nie drogowcy wykonują 
tak zwane korytowanie 
drogi, układają krawężniki, 
a także wykonują warstwy 
konstrukcyjne pod nową 
jezdnię.

W następnym etapie 
zostanie położona nowa 
nawierzchnia asfaltowa 
drogi, a także wybudowa-
ny będzie w tym miejscu 
fragment chodnika. W tym 
roku powiat dzierżoniow-

ski planuje jeszcze wybu-
dować dodatkowy odcinek 
chodnika o długości około 

350 metrów, który umożliwi 
pieszym i rowerzystom na 
bezpieczne poruszanie się 

z Dobrocina do Dzierżonio-
wa (ul. Cicha). Obecnie trwa 
również przebudowa drogi 
powiatowej w Kamionkach. 
W tym miejscu drogowcy 
pracują już od marca i do 
tej pory wykonali między 
innymi nową kanalizację 
deszczową, nawierzchnię 
zjazdów i wpusty uliczne. 
Zakończyła się także bu-
dowa nowego chodnika, 
a teraz trwają prace nad bu-
dową tak zwanej kładki dla 
pieszych. Realizacja tej in-
westycji powinna zakończyć 
się do 31 maja.

> opr.

Remonty na rzecz mieszkańców
W ostatnim czasie 

w Gminie Pieszyce 
przeprowadzono szereg 
inwestycji poprawiających 
nie tylko infrastrukturę 
miejską, ale również kom-
fort mieszkańców.

Na placach zabaw w Pisko-
rzowie i przy ul. Bolka Świd-
nickiego oraz w parku miej-
skim wymienione zostały 
wszystkie ławki. Naprawiona 
została również nawierzch-
nia toru BMX. Naprawiono 
nawierzchnię gruntowych 
dróg gminnych: Hermana, 
Biernackiego, Nadbrzeżnej, 
Skowronkowej, Polnej, 3 Maja 
9-11, Parkowa. Utwardzono 
również place pod selektyw-
ną zbiórkę odpadów przy uli-
cach: Świdnicka, Nadbrzeżna 

i Zamkowa. Przy ulicy Dolnej 
7 wymieniono bariery mosto-
we. Pod drogą wewnętrzną 
– Kamionki dz. 164 wykona-
no nowy przepust, a przy ul. 
Nadbrzeżnej 21 wykonany 
został ściek z korytek beto-
nowych.  

Ponadto wyremontowano 
wiaty przystankowe przy ul. 3 
Maja i Kościuszki, Rościszów 
pętla, Ogrodowa (Własta), 
Ogrodowa 85, Ogrodowa 
(Modrzewiowa), Bielaw-
ska, Świdnicka Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa. Nowe 
wiaty „otrzymały” przystan-
ki: Bratoszów 52, Świdnicka 
70 i Kopernika 176 (Pieszyce 
Mostek). Jeszcze w kwietniu 
wykonano również sieć wo-
dociągową oraz kanalizację 
sanitarną na osiedlu przy 

skrzyżowaniu ul. Obywatel-
skiej i Ogrodowej. Długość 
wodociągu to ok. 166 m, kan. 
sanitarnej ok. 113 m. Całko-

wity koszt przeprowadzonych 
prac to ponad 200 000 zł.

> opr.

Silni, bo w grupie Górzanie na krążku
Czterech nastolatków 

brutalnie pobiło 25-let-
niego mężczyznę. Dodatko-
wo jeden z nich odpowie za 
posiadanie narkotyków

Do pobicia z użyciem nie-
bezpiecznych narzędzi doszło 
13 maja w Dzierżoniowie. 
25-cio latek został dotkliwie 
pobity przez czterech chłop-
ców. Wszyscy sprawcy zostali 
zatrzymani. Dwóch usłyszało 
zarzut pobicia i spowodowa-
nia uszczerbku na zdrowiu, 
dwóch kolejnych odpowie 
przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich. Jeden poza pobi-
ciem odpowie za posiadanie 
narkotyków.

Zdarzenia miało miejsce 13 
maja, w prywatnym mieszka-
niu na terenie Dzierżoniowa. 
Napastnikami było czterech 
nastolatków. Powodem były 
nieporozumienia jednego 
z nich z pokrzywdzonym. Za-
częło się od sprzeczki 16-lat-
ka z dorosłym mężczyzną, 
w mieszkaniu wspólnego 
znajomego. Poza wymianą 
argumentów doszło tak-

że do szarpaniny. Młodszy 
uczestnik awantury wyszedł 
z imprezy i poszedł do swo-
ich trzech kolegów, gdzie 
opowiedział o całej sytuacji. 
Chłopcy postanowili wziąć 
odwet. Zabrali ze sobą noże 
i pałkę teleskopową. Poszli 
w miejsce gdzie przebywał 
25-letni mężczyzna i tam 
brutalnie go pobili, używając 
przy tym niebezpiecznych na-
rzędzi. O całym zdarzeniu zo-
stała powiadomiona policja. 
Już po chwili na miejscu po-
jawił się patrol, który poczynił 
pierwsze ustalenia. W dzia-

łania zaangażowani zostali 
policjanci Wydziału Krymi-
nalnego i Dochodzeniowo-
-Śledczego. Wszyscy zostali 
zatrzymani, byli to 15-sto, 
16-sto i dwóch 17-sto latków. 
16-letni chłopiec posiadał 
marihuanę. Dwóch napastni-
ków usłyszało zarzut pobicia 
i spowodowania uszczerbku 
na zdrowiu, dwóch kolejnych 
odpowie przed Sądem Ro-
dzinnym i Nieletnich. Jeden 
poza pobiciem odpowie za 
posiadanie narkotyków.

> opr.

Legendarny zespól 
ludowy z Piławy Górnej 

wydał płytę, która już na-
stępnego dnia po publikacji 
wzbudziła wiele emocji.

Historia zespołu sięga lat 
siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia i chóru kościelne-
go założonego przez panie 
z miejscowego koła gospo-
dyń wiejskich. Potrzeba obco-
wania z muzyką była w Piła-
wie Górnej zawsze ogromna, 
dlatego dzięki staraniom 
Krystyny Nieszporek chór 
przekształcił się w 1976 roku 
w śpiewaczy zespół ludowy, 
działający pod mecenatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
„Górzanie” szybko zdobyli 
uznanie publiczności i środo-
wisk twórczych zajmujących 
się muzyką ludową. To przede 
wszystkim zasługa talentu 
i ogromnego zapału, z jakim 
podchodzili do śpiewu, jed-
nak niemałą rolę odegrała też 
fachowa opieka instruktora 
muzycznego Włodzimierza 
Hinca. Pod okiem specjalisty 
zespół rozwijał się szybko. 
Z repertuarem, w  którym 

dominowały pieśni dolnoślą-
skie, doskonale pasował do 
programu „Pod  kogucikiem” 
Polskiego Radia, gdzie kil-
kakrotnie gościł i nagrywał 
swoje utwory. Popularność 
„Górzan” rosła. Zespół stał się 
niemal dyżurnym laureatem 
Wojewódzkich Przeglądów 
„WAZA” w Strzegomiu. „Gó-
rzanie” systematycznie przy-
wozili również wyróżnienia 
i nagrody z przeglądów ze-
społów kolędniczych w Świe-
radowie i Wołowie. Byli na-
gradzani na Ogólnopolskich 
Przeglądach „Artystycznego 
Ruchu Seniorów” w Bydgosz-

czy, zaś z Przytocznej, gdzie 
uczestniczyli w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Dorobku 
Wsi, przywieźli „brązowy 
pług”. Przełom nastąpił w roku 
1985. W Piławie Górnej istnia-
ła wtedy jeszcze inna grupa 
ludowa, „Kopaniczanie”. Kiedy 
jej członkowie dołączyli do 
„Górzan”, zmienił się charak-
ter zespołu. Grupa młodzie-
ży tryskającej entuzjazmem, 
energią i nowymi pomysłami 
chciała nie tylko śpiewać, ale 
i tańczyć na scenie. Od tamtej 
pory „Górzanie” to zespół pie-
śni i tańca.

> opr.
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LEKARSKIE

• Gabinet urologiczny, 
badania USG, operacje, dr 
n. med. Andrzej Basiewicz 
(specjalista urolog). Dzier-
żoniów,  ul.  Kopernika  11.  
Przyjmuje  we wtorki i w 
piątki od godz. 15:00. Re-
jestracja telefoniczna 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 
gruntu. 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 
pomocnika stolarza. Praca 
w trybie jednozmianowym. 
Oferujemy stałą i dobrze 
płatną pracę. Tel. 693-134-
777 w godz. 8-15

OGŁOSZENIA DROBNE tel. 74 856 88 88
sekretariat@dzierzoniowski.pl

Sprawca ustalony,
teren posprzątany 

Wspólne działania dzielni-
cowego z Komendy Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie, 
pracowników Urzędu Gminy 
Dzierżoniów i Zarządu Dróg 
Powiatowych, pozwoliły na 
ustalenie sprawcy zaśmie-
cania przydrożnych rowów. 
Mężczyzna został ukarany 
i posprzątał zanieczyszczony 
teren.

Pod koniec kwietnia zapadł 
wyrok w sprawie nielegalne-
go wyrzucania śmieci w oko-
licach Owiesna. Dzielnicowy 

asp. sztab. Andrzej Kłos, 
w którego rejonie popełnio-
no wykroczenie, działając 
wspólnie z przedstawicielami 
Urzędu Gminy i Zarządu Dróg 
Powiatowych ustalili sprawcę 
tego procederu. Wobec usta-
lonego mężczyzny skierowa-
no sprawę do Sądu, który już 
nałożył  grzywnę. Obwiniony 
posprzątał zaśmiecony teren. 
W chwili obecnej we wskaza-
nym miejscu jest czysto. 

> opr.

Kolejna seniorka oszukana
Niestety, straciła 30000 

złotych. Przekazała 
pieniądze myśląc, że poma-
ga zarażonej koronawiru-
sem córce. 

Podejmowane działania 
prewencyjne kierowane do 
osób starszych oraz apele nie 
przynoszą pożądanych efek-
tów. Kolejna kobieta została 
oszukana.  Sprawcy z dużym 
prawdopodobieństwem sko-
rzystali ze starej książki te-
lefonicznej. - Apelujemy do 
osób najbliższych seniorom 
aby zaangażowały się w walkę 
z przestępcami - mówią mun-
durowi. .

Metody działania spraw-
ców polegają na wstępnym 
kontakcie telefonicznym z 
wytypowaną ofiarą, podczas 

którego sprawca przedsta-
wia się jako członek rodziny. 
Prowadzi rozmowę tak, aby 
senior uwierzył, że rozmawia 
z krewnym, a także w zmyślo-
ną historięo jego kłopotach 
finansowych, które są wyni-
kiem wypadku drogowego 
czy choroby. W trakcie roz-
mowy oszust prosi o szybką 
pożyczkę, natychmiastową 
pomoc. Ustala kwotę, czas, 
miejsce przekazania pienię-
dzy i zaznacza, że pieniędzy 
nie będzie mógł odebrać sam 
osobiście. Podstawiona osoba 
stawia się w domu czy innym 
ustalonym uprzednio miejscu, 
a senior przekazuje pieniądze 
obcej osobie. Senior orientuje 
się, że został ofiarą dopiero, 
gdy skontaktuje się z człon-
kiem rodziny, pod którego 

uprzednio podszyli się prze-
stępcy. W związku z występu-
jącymi zdarzeniami dzierżo-
niowska policja apeluje: Nie 
dajmy się oszukać, bądźmy 
ostrożni.

> opr.

Jak możemy pomóc senio-
rom:

- Ciągle przypominajmy, że 
w przypadku jakiegokolwiek 
kontaktu telefonicznego 
z prośbą o pomoc finan-
sową, należy ją sprawdzić 
dzwoniąc na numer telefo-
nu najbliższych. Nigdy nie 
oddzwaniajmy na ostatni 
numer telefonu rozmowy 
przychodzącej. Jeżeli zdecy-
dujemy się na przekazanie 
oszczędności najbliższym, 
pieniądze należy przekazać 
bezpośrednio krewnemu, 

bez pośredników.
-  W przypadku jakichkol-
wiek podejrzeń konieczne 
jest natychmiastowe powia-
domienie Policji dzwoniąc 
na numer 997.
-  Rozważmy zmianę nume-
ru telefonu. Oszuści korzy-
stają ze starych książek te-
lefonicznych, typując imiona 
rzadko w obecnych czasach 
używane. 
- Zablokujmy połączenia 
z numerów zagranicznych 
operatorów. Jeśli do na-
szych bliskich nie dzwonią 
osoby spoza naszego kra-
ju, zablokujmy połączenia z 
numerów innych niż posia-
dających prefiks 048, +48.
- Załóżmy seniorom lokaty. 
Jeśli osoba starsza nie bę-
dzie posiadać większej ilości 
pieniędzy w domu, nie odda 
ich oszustowi. 

Marihuana, amfetamina
i ekstazy
Ponad 500 porcji można 

było zrobić z narkoty-
ków, które znaleźli oraz 
zabezpieczyli w jednym 
z domów dzierżoniowscy 
policjanci. 

Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego z Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżo-
niowie, prowadząc działania 
zmierzające do ograniczenia 
przestępczości narkotyko-
wej, zatrzymali mieszkańca 
powiatu dzierżoniowskiego, 
podejrzanego o tego typu 
przestępstwa. Do zatrzy-
mania doszło 13 maja tuż 
po tym, jak funkcjonariusze 
ustalili, że 25-letni mężczy-
zna może w zajmowanych 
przez siebie pomieszcze-
niach posiadać środki odu-
rzające. Podejrzenia potwier-
dziły się w stu procentach. 
Policjanci znaleźli susz roślin-
ny, biały proszek i tabletki. 
Przeprowadzone przez spe-

cjalistów badanie wskazało, 
że zabezpieczone substancje, 
to marihuana w ilości ponad 
17 gram, amfetamina niemal 
43 gramy i 19 tabletek eks-
tazy, jest to prawie 520 porcji 
narkotyków. Obecnie poli-
cjanci szczegółowo wyjaśnia-
ją wszystkie okoliczności tej 

sprawy. Sprawdzają źródło 
pochodzenia zabezpieczo-
nych środków odurzających, 
a także ustalają czy mężczy-
zna zajmował się również ich 
sprzedażą.

Przypomnijmy, że w świetle 
obowiązujących przepisów 
za posiadanie narkotyków 

grozi kara do 3, a gdy przed-
miotem przestępstwa jest ich 
znaczna ilość nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Nato-
miast na 12 lat do więzienia 
może trafić osoba zajmująca 
się handlem narkotykami. 

> opr.

Noga z gazu!
Kolejni kierowcy przekro-

czyli prędkość i stracili 
prawo jazdy. 

Policjanci ruchu drogo-
wego w ostatni weekend 
zatrzymali prawo jazdy 
ośmiu kierowcom. Zatrzy-
manie dokumentów zwią-
zane było z przekroczeniem 
dozwolonej prędkości w te-
renie zabudowanym o wię-
cej niż 50 km/h. Pamiętaj-
my, że nadmierna prędkość 
szczególnie w terenie zabu-
dowanym powoduje duże 
zagrożenie w ruchu drogo-
wym.

Pierwszy z nich stracił 
uprawnienia 15 maja przed 
18:00 na Alei Jana Pawła 
II w Bielawie. Był nim 23 
letni kierowca forda, któ-
ry jechał ponad 120 km/h, 
w miejscu gdzie obowiązu-
je ograniczenie prędkości 
do 70 km/h Tego same-
go dnia przed 20:00 na ul. 
Dzierżoniowskiej w Biela-
wie 36 letni kierowca volvo, 
przekroczył dozwoloną 
prędkość o 53km/h. Po go-
dzinie 20:00 na ul. Dzier-
żoniowskiej w Bielawie 52 
letni kierowca mercedesa, 
z prędkością 105 km/h, je-
chał w miejscu gdzie obo-
wiązuje ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h. Dzień 
później na Alei Jana Pawła 
II w Bielawie 50 letni kie-
rowca mazdy, przekroczył 

dozwoloną prędkość o 54 
km/h. W dniu 17. maja oko-
ło 12:30 na Alei Jana Pawła 
II w Bielawie 21 letni kie-
rowca bmw, przekroczył 
dozwoloną prędkość o 70 
km/h, a o godzinie 16:30 
na ul. Batalionów Chłop-
skich w Dzierżoniowie 30 
letni kierowca hondy, jechał 
w terenie zabudowanym z  
prędkością 125 km/h. Ko-
lejnych dwóch „wpadło na 
ul. Batalionów Chłopskich 
w Dzierżoniowie. Byli to 21 
letni kierowca mercede-
sa – prędkość 128 km/h na 
70-ce oraz 42 letni kierow-
ca forda, który poruszał się 
z prędkością 122 km/h. 

W związku z popełniony-
mi wykroczeniami policjan-
ci nałożyli na kierujących 
grzywny w formie manda-
tów oraz 10 punktów kar-
nych. Zgodnie z przepisa-
mi, kierowcy „pożegnali” 
się również z prawem jaz-
dy, które mogą odzyskać 
dopiero po 3 miesiącach. 
Przypominamy, że jeśli kie-
rowca mimo zatrzymanego 
prawa jazdy dalej będzie 
prowadzić pojazdy bez 
uprawnień, okres ten prze-
dłuży się do sześciu mie-
sięcy, a kolejna „wpadka” 
bez prawa jazdy, zakończy 
się cofnięciem uprawnień 
i koniecznością ponownego 
zdawania egzaminu.

> opr.

Nielegalny salon gier
Funkcjonariusze pełniący 

służbę w Posterunku 
Policji w Niemczy zabez-
pieczyli automaty służące 
do gier hazardowych. 
Po wykonaniu czynności 
procesowych postępowanie 
przejęły służby celno-skar-
bowe.

W wyniku podjętych dzia-
łań zabezpieczono dwa au-
tomaty. Zabezpieczone ma-
szyny zostały zabrane przez 
funkcjonariuszy służby celnej, 
którzy będą prowadzić dalsze 
postępowanie w przedmio-
towej sprawie. Przypomnij-

my, że w 2017 roku weszły 
w życie zmiany, w ustawie 
o grach hazardowych. Obec-

nie podmioty prywatne nie 
mogą urządzać gier na au-
tomatach poza kasynami. 

Za posiadanie nielegalnych 
automatów w lokalach ga-
stronomicznych, handlowych 
i usługowych grożą surowe 
kary w wysokości 100 tysięcy 
złotych od jednego automa-
tu. Taką karę pieniężną może 
ponieść nie tylko właściciel 
nielegalnych automatów, ale 
również osoba, która wy-
dzierżawia lub wynajmuje lo-
kal, w którym są one umiesz-
czane. Za organizowanie gier 
hazardowych poza wysoką 
grzywną grozi również kara 
pozbawienia wolności do lat 
3 lat.

> opr.
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WRÓĆ DO GRY!
Zapewnimy Ci pełną obsługę reklamową w trzech powiatach.

Nasz łączny nakład to blisko 30 tysięcy egzemplarzy!

Zadzwoń i sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie

tel. 502 487 511    reklama@dzierzoniowski.pl


