BIELAWA • DZIERŻONIÓW • GMINA DZIERŻONIÓW • ŁAGIEWNIKI • NIEMCZA • PIESZYCE • PIŁAWA GÓRNA

nakład: 8000 egzemplarzy

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Nowy portal internetowy z informacjami z całego regionu

01/2021 (1052) • 08.01.-21.01.2021 r.

www.mojeinformacje.pl

Szczepienia
rozpoczęte

Nie ma nudy

strona 2

Mamy wielkie serca

strona 5

„Ich troje”

strona 10

reklama

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie rozpoczął szczepienia
przeciwko COVID-19. Jako pierwszy szczepionkę otrzymał
dyrektor ds medycznych lek. Wojciech Błasiak. str. 3
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Kartka od serca

Bezpieczniej
i wygodniej

M

ieszkańcy Gilowa
korzystają już z nowego chodnika. Inwestycja
zrealizowana przez Powiat
Dzierżoniowski kosztowała
blisko 580 tysięcy złotych
i została sfinansowana
z pozyskanych przez samorząd środków zewnętrznych (Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych).
Długość nowego chodnika,
którego wykonanie trwało od
10 października, wynosi 437
metrów. Inwestycja stanowi
trzeci i zarazem ostatni etap
budowy chodnika w Gilowie,
który realizowany był na podstawie projektu opracowanego w 2014 roku. W grudniu
zakończyła się również ostatnia już w tym roku inwestycja
drogowa zrealizowana przez
Powiat Dzierżoniowski. Jest
nią chodnik w Dobrocinie
o długości 370 metrów, którego budowa trwała od września do 23 grudnia. Oprócz

chodnika
zainstalowanych
zostało 15 lamp ulicznych,
które z pewnością zwiększą
bezpieczeństwo
pieszych
w godzinach wieczornych.
Koszt inwestycji wynoszący
niemal 400 tysięcy złotych
został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Warto dodać, że
7 grudnia w rejonie nowego
chodnika w Dobrocinie, zakończyła się modernizacja nawierzchni na łącznej długości
740 metrów (droga powiatowa i gminna). Prace trwały na
przełomie listopada i grudnia,
a ich koszt wyniósł 367.693
zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu
Dzierżoniowskiego i Gminy
Dzierżoniów (100.000 zł). Prezentacja obu inwestycji odbyła się 30 grudnia i wzięli w niej
udział: starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski oraz
wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.
> opr.

Nie ma nudy

T

rwają półkolonie zimowe w SP5 i SP9.

Na dzieci czeka wiele
atrakcji, m.in. turniej gier
stolikowych, warsztaty druku 3D, dmuchane zamki na
sali gimnastycznej, warsztaty
robotyki i programowania
LEGO, gry i zabawy sportowe, warsztaty ceramiczne.
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Zajęcia odbywają się przy
zachowaniu reżimu sanitarnego. Nauczycieli wspierają
pracownicy
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury (DOK),
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie, Muzeum Miejskie
Dzierżoniowa oraz OSiR
Dzierżoniów.
> opr.

B

lisko 100 własnoręcznie
wykonanych kartek
z życzeniami świątecznymi
zostało przekazanych pacjentom Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.
Pięknie oprawione życzenia
trafiły 22 grudnia do placówki w ramach akcji „Kartka od
Serca”, którą zrealizował Młodzieżowy Zespół Doradczy
Powiatu Dzierżoniowskiego,
przy współpracy Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Starostwa Powiatowego. Do-

datkowo młodzież przekazała
specjalnie przygotowane kartki
świąteczne pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Rościszowie. Łącznie w ramach akcji społecznej „Kartka
od serca” zostało przygotowanych około 150 kartek z życzeniami. W inicjatywę mocno
zaangażowała się młodzież ze
szkół
ponadpodstawowych
powiatu. W akcję włączyli się
również mieszkańcy naszego
terenu w różnym wieku. Kartki
można było wrzucać do specjalnych pojemników ustawio-

Szczepienia ropzoczęte

S

zpital Powiatowy
w Dzierżoniowie rozpoczął szczepienia przeciwko
COVID-19. Jako pierwszy
szczepionkę otrzymał dyrektor ds medycznych lek.
Wojciech Błasiak.

nych w szkołach oraz w Starostwie Powiatowym. Kartki były
adresowane przede wszystkim
do osób, które spędzą święta
samotnie lub w szpitalu. Jest

Plan zbiórek na 2021 roku

N

ajbardziej wygodny
sposób, w jaki możemy pozbyć się ze swoich
domów dużych i kłopotliwych rzeczy, np. mebli,
sprzętu elektrotechnicznego i opon, mając przy
tym pewność, że trafią
w odpowiednie miejsce, to
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Dotyczy to m.in. mebli
(szafy, wersalki, krzesła, itp.)
dywanów, materacy, wykładzin i zużytego sprzętu elektrycznego (telewizory, monitory, komputery, drukarki,
lodówki, pralki, roboty kuchenne, żelazka, itp.). W ten
sposób można też się właściwie pozbyć opon z aut osobowych – jednorazowo do
5 szt. Zbiórką nie są objęte:
okna, drzwi, ceramika sanitarna, odpady zielone, odpady niebezpieczne. Wystarczy,
że wystawimy niepotrzebne
już rzeczy przy pojemnikach
na odpady lub przed dom
(w przypadku osób mieszkających w domkach jednorodzinnych). Trzeba to zrobić
do godz. 8.00 w dniu zbiórki.

Granica między obszarami przebiega ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką,
Daszyńskiego, Piastowską i Wrocławską. Przez cały rok odpady wielkogabarytowe
z gospodarstw domowych można również dostarczać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Bielawskiej 15 b.
Szczegółowych
informacji
na temat akcji i gospodarowania odpadami udzielają
pracownicy Związku Gmin

Powiatu Dzierżoniowskiego,
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38 (II piętro, pokój 203,
204), tel. 74 831 50 02, fax.

REDAKTOR NACZELNY
Rafał Pawłowski
rafalpawlowski@swidnickie.pl

74 831 50 30, biuro@zgpd7.
pl, w godzinach od 7.30 do
15.30.
> opr.

Atrakcje turystyczne lepiej oznakowane

O

d grudnia o głównych
atrakcjach turystycznych w powiecie dzierżoniowskim informuje siedem
nowych tablic turystycznych.

swoją rozpoznawalność na
terenie całego kraju. Znaki informacyjne można zobaczyć
przy drogach powiatowych
prowadzących z: Sulistrowic

do Olesznej, Ciepłowodów
do Niemczy, Przedborowej
do Owiesna, Jugowa (Sokolec) do Pieszyc (Kamionki),
Strzelina do Niemczy, Lutomi

Tablice zostały ustawione
przy drogach prowadzących
do Powiatu Dzierżoniowskiego. Informują one o najważniejszych atrakcjach turystycznych znajdujących się na
terenie powiatu – Arboretum
w Wojsławicach, Jezioro Bielawskie i Góry Sowie. To atrakcje, na których powiat buduje
KONTAKT tel. 74 856 88 66
sekretariat@dzierzoniowski.pl

to drobny gest, który może
jednak znaczyć naprawdę wiele, szczególnie w tych trudnych
czasach.
> opr.
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Dolnej do Piskorzowa oraz
Krzczonowa do Książnicy.
Oznakowanie jest jednym
z działań, które mają na celu
poprawienie identyfikacji wizualnej Powiatu Dzierżoniowskiego i ułatwienie orientacji
turystom
przejeżdżającym
przez powiat. Zrealizowane
działanie na rzecz poprawy
turystyki w Powiecie Dzierżoniowskim jest pierwszym
krokiem w procesie tworzenia
lepszego oznakowania turystycznego na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego.
> opr.

WYDAWCA
PR MEDIA NIP 8862013140
ul. K. Makuszyńskiego 25/3, 58-309 Wałbrzych
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie
odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamawianych.
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich
tytułów. Anonimów nie publikujemy.

Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie realizuje narodowy
program szczepień wśród
grup społecznych w ramach
etapów zero i jeden, które
określone zostały przez rząd.
W pierwszej fazie szczepień
(etap 0 ) preparat otrzymują
pracownicy: szpitali, pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych, Domów Pomocy Społecznej i pracownicy
Miejskich Ośrodków Pomocy
Społecznej, aptek, punktów
aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne,
hurtowni farmaceutycznych,
w tym firm transportujących
leki oraz uczelni medycznych
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reklama: 502 487 511

i studenci kierunków medycznych.
W drugiej fazie narodowego programu szczepień
(etap 1) preparat zostanie
podany:
funkcjonariuszom
i pracownikom policji, ratownikom i pracownikom
Państwowej Straży Pożarnej
i Druhom Ochotniczej Straży
Pożarnej, pozostałym pracownikom sektora ochrony
zdrowia i pracownikom z firm
współpracujących z podmiotami z ETAPU 0. W połowie
stycznia rozpoczną się zapisy do powszechnego szczepienia przeciwko COVID-19,
którym mogą zostać objęci
pozostali mieszkańcy kraju. –
Jako starosta dzierżoniowski
zachęcam mieszkańców do
zaszczepienia się przeciwko
COVID-19. Wiem co to znaczy
zmagać się z koronawirusem,
ponieważ niedawno przeszedłem przez tę trudną chorobę.
Ja z pewnością wezmę szczepionkę z myślą o bezpieczeń-

stwie swoim, moich bliskich,
a także wszystkich współpracowników. Nie obawiam się
szczepionki ponieważ ufam
medycznym
autorytetom
i tak jak lekarze dostrzegam
w niej szansę powrotu do życia sprzed pandemii – mówi
starosta Grzegorz Kosowski.
Fazę szczepień adresowaną
dla wszystkich mieszkańców
realizować będą przychodnie
lekarskie (POZ), które zgłosiły
się do narodowego programu
szczepień.
> opr.
Jak będzie wyglądać proces rejestracji?
Umówić się na szczepienie
przeciwko COVID-19 będzie
można za pośrednictwem:
– telefonu dzwoniąc na infolinię (989),
– Internetu korzystając z Internetowego Konta Pacjenta
(dostępne na pacjent.gov.pl),
– placówki, w której wystawiono pacjentowi e-skierowanie,
– punktu szczepień w swojej gminie.
Lekarze będą mogli również wystawić dla pacjenta
indywidualne e-skierowanie
(np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, czy dla
osoby, która nie poddała się
szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania). Po rejestracji przesłany
zostanie SMS z informacją
o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Warto dodać,
że pacjent będzie od razu
umówiony na następną wizytę w celu podania drugiej
dawki szczepionki.

Tu się zaszczepisz
Ministerstwo Zdrowia podało szczegółowy wykaz przychodni, w których będzie można zaszczepić się przeciwko covid-19.
W powiecie dzierżoniowskim nie brakuje miejsc, gdzie będą
mogli udać się mieszkańcy pragnący zabezpieczyć siebie i rodziny przed tą chorobą. Poniżej lista punktów na terenie miasta.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pod Wierzbami,
ul. Wierzbowa 1. Telefon do rejestracji: 748 323 300
- Zespół Praktyk Lekarskich „Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Piotr Wolański, os Tęczowe 12A. Telefon do rejestracji: 748 316 599
- Lekarsko-Rehabilitacyjna Przychodnia „Amicus”, ul. Staszica 27. Telefon
do rejestracji: 748 320 970
- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Pro Vita” s.c. Marlena Terczyńska, Piotr Terczyński, ul.
Kopernika 11H-2. Telefon do rejestracji: 746 451 718
- Pro Familia - poradnia lekarza
rodzinnego, ul. Poprzeczna 16.
Telefon do rejestracji: 74 832 32
08.
- Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Sal-Med, ul. Świdnicka 37a. Telefon do rejestracji:
746 450 488
> opr.

„Etap odpowiedzialności”

P

rzypominamy, że do
17 stycznia obowiązują
nowe ograniczenia.
Jednym z nich jest ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych
– otwarte pozostają m.in.
sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki,
salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące
wielkopowierzchniowe sklepy
meblowe. Ograniczone jest
funkcjonowania hoteli – dostępne są wyłącznie dla służb
mundurowych,
medyków,
pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS.
Wyjątkiem są również hotele
pracownicze. Do końca ferii

nie pojeździmy na nartach
na stoikach, a infrastruktura
sportowa dostępna będzie
wyłącznie w ramach sportu
zawodowego. Przypominamy
także o 10 dniowej kwarantannie dla przyjeżdżających
do Polski transportem zorganizowanym.
> opr.
Wciąż obowiązują:
Ograniczenia w transporcie
zbiorowym:
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich
miejsc siedzących i stojących,
przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących

niezajętych.
Ograniczenia w miejscach
sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
Udział w zgromadzeniach –
max. 5 osób
Zakaz organizacji wesel,
komunii i konsolacji
Zamknięte siłownie, kluby
fitness i aquaparki
Ograniczenie w sklepach –
max. 1 os./15m2
Godziny dla seniorów – od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub
dowóz
Salony fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym

Największe utrudnienia już za nami
Na osiedlach Tęczowym
i Złotym przywrócony został
ruch jednokierunkowy.
Dotyczy to dróg, na których
w czasie przebudowy ul. Złotej
wprowadzono możliwość ruchu dwukierunkowego. Prosimy kierowców o zachowanie
ostrożności i stosowanie się
do oznakowania drogowego.
Największe utrudnienia na
Złotej już za nami. Niemal na

całym remontowanym odcinku ułożono ostatnią warstwę
jezdni. Trwają jeszcze prace
przy
miejscach parkingowych,
zagospodarowaniu
terenu i porządkowe. Finałem inwestycji będzie

rondo powstające na skrzyżowaniu ul. Złotej i Korczaka.
> opr.
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Nowe umundurowanie

J

ednostka OSP Mościsko otrzymała nowe,
kompletne umundurowanie specjalne. Nowy sprzęt
druhom przekazali Wójt
Gminy Dzierżoniów Marek
Chmielewski oraz Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Powązka.
Wartość
przekazanego
umundurowania to prawie 20
tysięcy zł. Zakup mundurów
został dofinansowany kwotą
18 996,12 zł ze środków Fun-

duszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Umundurowanie, które zostało przekazane druhom OSP Mościsko
znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków w czasie
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Gmina
Dzierżoniów na bieżącą działalność gminnych jednostek
OSP oraz ubezpieczenie druhów i pojazdów przeznacza
z budżetu kwotę 160 tys. zł.
> opr.
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Zwiększają bezpieczeństwo

N

owy samochód operacyjny dla dzierżoniowskiej straży pożarnej.

Zagrają w ostatnim dniu stycznia
W

niedzielę, 31 stycznia, kolejny raz zagra wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W zbiórkę, która
dedykowana będzie wsparciu oddziałów dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, włączy
się 120 tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w sztabach
na całym świecie. Dzierżoniów i powiat dzierżoniowski
również zagrają z Jurkiem Owsiakiem.
Finału WOŚP, który dedykowany będzie laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyce
głowy. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
przesunęła termin akcji o 3
tygodnie, w związku z wprowadzoną tzw. kwarantanną
narodową. Zmiana daty Finału WOŚP to, poza wieloma
oczywistymi działaniami, jak
choćby ponowne zaprojektowanie grafik, kampania informacyjna i zweryfikowanie
możliwości zaangażowania
obsługi akcji, również szereg zagadnień dotyczących
realizacji kwesty i wydarzeń
towarzyszących. - 29. Finał
odbędzie się w takiej samej
formie, w jakiej miał zostać
zrealizowany
pierwotnie
z tym, że 31 stycznia. Nadal,
w centrum Warszawy - przed
PKiN na Placu Defilad - planujemy wybudować studio
telewizyjne, z którego już od
soboty będziemy nadawać
27-godzinną transmisję. Jesteśmy w kontakcie ze sztabami i praktycznie wszystkie
bardzo dobrze rozumieją tę
decyzję i przyznają, że to dla
nich dobra informacja, gdyż

w obecnej sytuacji ciężko byłoby zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi
podwykonawcami, partnerami
i z ich strony też jest ogromne
zrozumienie. Rozmawialiśmy
również z artystami, którzy
mieli zagrać na Finale – wszyscy potwierdzili swoją dostępność w nowym terminie. Przed
nami na pewno bardzo dużo
pracy, ale widzimy, że wśród
wszystkich, którzy z nami
grają, jest duża determinacja,
żeby ten Finał zrealizować jak
najpiękniej, mimo wszystkich
przeciwności losu, które nas
w tym roku spotkały - mówi
Anna Orzech, rzeczniczka
prasowa Fundacji WOŚP.
29. Finał WOSP to 1.362
Sztaby (w tym 79 poza granicami kraju, m.in. Stany Zjednoczone, Tanzania, Australia, Tajlandia, Islandia), które
angażują się w finał poprzez
organizację kwesty, ale też
rozmaitych wydarzeń towarzyszących. Większość przygotowań do zbiórki zostało
już poczynionych - z pomocą UPS do Sztabów trafiły
charakterystyczne tekturowe

puszki oraz środki ochrony
osobistej i materiały informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Zmiana
terminu finału to dla sztabów
więcej czasu na zakończenie formalności związanych
z rekrutacją i obsługą wolontariuszy, ale też możliwość
przesunięcia zaplanowanych
wydarzeń na okres po zniesieniu ograniczeń wprowadzonych przez rząd. To także
3 tygodnie więcej na zbiórkę
do Sztabowych Puszek Stacjonarnych. Swoje zbiórki
prowadzą również stacje Circle K, sklepy Lidl, Neonet i Żabka oraz salony Kemon.
Tradycją jest, że aukcje Allegro dla WOŚP kończą się
kilka tygodni po finale. Tym
razem będzie podobnie - aukcje zakończą się 14 lutego,
czyli potrwają łącznie ponad
dwa miesiące. Aktualnie na
liczniku Allegro znajduje się
prawie 1,2 miliona złotych,
zadeklarowanych w ponad
15 tysiącach aukcji. 29. Finał
będzie pierwszym, podczas
którego Licytacja Najbardziej
Hojnych Darczyńców, w której

Mamy wielkie serca

Dozbroili druhów

P

rzy każdej szkole podstawowej w Dzierżoniowie stanęło serce na plastikowe nakrętki. W sumie jest
ich już w mieście siedem
i bardzo szybko się wypełniają. Sprzedaż nakrętek
z każdego z nich wspomaga
cel charytatywny.

Zakupione głównie ze środków miasta nowe auto
trafiło już do dzierżoniowskich strażaków. Pojazd będzie służył w czynnościach operacyjnych, dotyczących
zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz w działaniach straży związanych z covidem. Samochód ma
napęd na cztery koła, hybrydowy silnik i specjalną stację służącą do komunikacji. Zgodę na przekazanie 85
tys. zł na ten cel, w ramach poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców, wyraziła wcześniej Rada Miejska Dzierżoniowa.
> opr.

Niezwykłe pojemniki stanęły najpierw na Alei Bajkowych
Gwiazd, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Piłsudskiego oraz
przy dzierżoniowskim Rynku.
Inicjatywa społeczna natychmiast potkała się z odzewem
mieszkańców, którzy bardzo
szybko zapełniają piękne
czerwone kosze nakrętkami.
Są one opróżniane na bieżąco. Przypomnijmy, że dwa
serducha zostały zakupione
dzięki hojności mieszkańców

- za pieniądze ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez
radnych Jarosława Perlaka
i Jarosława Rudnickiego.
Trzecie serce ufundował pochodzący z Dzierżoniowa

przedsiębiorca, Marek Podleśny. Kolejne cztery zakupiono z funduszy rad rodziców
dzierżoniowskich szkół podstawowych, urzędu miasta
oraz Lechii Dzierżoniów. Nie-

zależnie od tego, kto ufundował serca, wszystkie nastrajają pozytywnie na ekologię
i wszystkie zasilają charytatywne zbiórki.
> opr.

„Światło służby”

D

ariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa
przyjął przed świętami Betlejemskie Światło Pokoju
od druha Komendant Hufca
Ziemi Dzierżoniowskiej
ZHP Tomasza Tkacza.
Wraz
ze
światełkiem
burmistrz otrzymał medal
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30-lecia BŚP. W 2020 roku
przypada 30-lecie akcji Betlejemskiego Światła Pokoju
w Polsce i z tej okazji wydano okolicznościowe medale, by wyróżnić środowiska,
które dzielnie przez te lata
podtrzymywały tradycję dzielenia się Ogniem z Betlejem.
Komendant hufca wręczył

taki medal symbolicznie na
ręce Dariusza Kucharskiego,

aby podziękować wszystkim
mieszkańcom za włączanie

Na placu przed remizą OSP
Roztocznik odbył się uroczysty
apel z okazji przekazania z Komendy Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie samochodów oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego na rzecz jednostek OSP
z terenu Gminy Dzierżoniów.
W uroczystym apelu udział
wzięli strażacy z OSP Roztocznik oraz Piława Dolna, jak również zaproszeni goście: bryg.
Mariusz Piasecki - komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, kpt. Sławomir Dudziński - zastępca Komendanta
PSP w Dzierżoniowie, Marek
Chmielewski - wójt Gminy
Dzierżoniów, Grzegorz Powązka - przewodniczący Rady
Gminy Dzierżoniów oraz st. kpt.
Krzysztof Kot - komendant
Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie. Ze względu na pandemię uroczystość miała charakter symboliczny i przebiegła
zgodnie z panującym reżimem
sanitarnym oraz wymogami

bezpieczeństwa. Uroczystość
rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Dzierżoniowie
przez Dowódcę Uroczystości
- druha Leszka Pazińskiego.
Następnie Komendant Powiatowy, Wójt Gminy Dzierżoniów
oraz Przewodniczący Rady
Gminy dokonali uroczystego
przekazania pojazdów pożarniczych oraz specjalistycznego
sprzętu na ręce druhów z jednostek OSP. Jednostka OSP Piława Dolna otrzymała średni
samochód ratowniczo-gaśniczy
Renault Midliner, natomiast
OSP Roztocznik wzbogaciła się
o samochód kwatermistrzowski
na podwoziu Stara 266 oraz
specjalistyczną sprężarkę do
ładowania butli powietrznych.
Przekazany sprzęt niewątpliwie
zwiększy mobilność jednostek
OSP z terenu gminy Dzierżoniów, a także przyczyni się do
wymiernej poprawy operacyjnego zabezpieczenia działań
ratowniczych.
> opr.

się w ideę tworzenia harcerskiej wspólnoty oraz udział
w akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Już
od 30 lat Betlejemskie Światło Pokoju trafia do Polski,
a następnie niesione rękoma
harcerek i harcerzy Związku
Harcerstwa Polskiego docie-

ra na wigilijne stoły. Hasłem
towarzyszącym tegorocznej
edycji Betlejemskiego Światła
Pokoju było „Światło służby”.
Nawiązuje ono do pomocy,
którą niosą harcerki i harcerze
w dobie pandemii koronawirusa.
> opr.

z Dzierżoniowa. Na przykład
w razie nagłego zachorowania mieszańca ubezpieczonego mieszkania Warta zorganizuje i opłaci teleporadę,
a jeśli osoba ubezpieczona
będzie musiała pójść do szpitala zaopiekuje się psem, czy
kotem jeśli w domu nie ma innych osób, które mogłyby się
nim zająć. Usługi te są ujęte
w zakresie bezpłatnie dodawanego do tego ubezpieczenia Asistance. Jeśli mamy dodatkowy pakiet NNW, Warta
wypłaci 100 zł za każdy dzień
w szpitalu w przypadku zachorowania na COVID-19. Ta
opcja jest dostępna dla osób
do 67. roku życia – wyjaśnia
Agent Warty.
Ubezpieczenie Warty jest
też ciekawą ofertą dla osób
pracujących zdalnie, ponieważ obejmuje ochroną od
zdarzeń losowych czy kradzieży z włamaniem przed-

mioty służbowe, takie jak
komputer czy telefon, z których korzystamy w domu.
Usługi
Assistance
uwzględniają natomiast naprawę prywatnych komputerów domowników w razie ich
awarii. Biorąc pod uwagę, że
komputer jest teraz podstawowym narzędziem w nauce
dzieci i pracy wykonywanej
zdalnie, taka pomoc jest bardzo przydatna, warunkiem
jest jednak aby komputer nie
miał więcej niż 6 lat.

Bezpieczniejszy dom i zdrowie
– teraz to szczególnie ważne
nagrodami są Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne,
trwać będzie nie tylko w dniu
Finału, lecz zacznie się znacznie wcześniej – już 10 stycznia
i potrwa aż trzy tygodnie. Od
początku grudnia cel finału
wspierać można bez konieczności wychodzenia z domu,
rozmaitymi kanałami elektronicznymi, których z dnia
na dzień przybywa. To m.in.
wpłaty poprzez stronę internetową WOŚP, na Facebooku,
czy SMS (o treści SERCE na 75
565, koszt: 6,15 z VAT). Zmiana
daty finału to także ponowne
ustalenia w zakresie produkcji
wydarzenia i jego transmisji.
Zgodnie z pierwotnym planem, transmisja internetowa
29. Finału WOŚP rozpocznie
się już w sobotę (30 stycznia)
o godz. 21:00 i potrwa nieprzerwanie do północy z niedzieli na poniedziałek - będzie to najdłuższa transmisja
internetowa w historii finałów
WOŚP. Bez zmian pozostaje

również kwestia możliwości
śledzenia wydarzenia na kanałach TVN Grupa Discovery relację z Finału będzie można
zobaczyć w TVN, TVN24, TTV
oraz na platformie internetowej Player. Podobnie jak przy
organizacji
Najpiękniejszej
Domówki Świata, Fundacja
będzie transmitować Finał
online na swoich kanałach
Facebook, Youtube i Twitch,
relację zaprezentują też Onet.
pl i Antyradio. W tym roku
zagrają wszystkie ogłoszone wcześniej zespoły, m.in.
Voo Voo, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Łąki Łan,
Dżem. W planie jest w sumie
19 koncertów, które odbywać
się będą na żywo w studiu telewizyjnym już od soboty 30
stycznia. Wraz z przesunięciem terminu Finału o 3 tygodnie wydłuża się również czas
emisji Domowej Orkiestry
– codziennego programu internetowego Jurka Owsiaka,
w którym przedstawiane są

najważniejsze informacje dotyczące życia Fundacji WOŚP
i przygotowań do Finału.
Program oglądać można na
kanałach społecznościowych
Fundacji WOŚP i KręciołaTV
na Youtubie.
> opr.
Terminy dla wybranych
form wsparcia:
• zbiórki przez eSkarbonki
od Mastercard - do 1 lutego
• SMS – do 15 lutego
•
wplacam.wosp.org.pl
i zbiórki na Facebooku – do
końca lutego
Ostateczny wynik 29. Finału WOŚP ogłoszony zostanie
w kwietniu, w okolicach Światowego Dnia Zdrowia.
Swoją datę zmienia również
Bieg Policz się z Cukrzycą - 15.
edycja wydarzenia przybierze
nową formę - będzie realizowana w dowolnym miejscu,
w którym znajdą się biegacze,
a jej punkt kulminacyjny nastąpi 31 stycznia.

Wszyscy znaleźliśmy się
w bardzo trudnej sytuacji życiowej – dotyka nas
niepewność, chcemy wrócić do normalności, ale
przede wszystkim musimy
każdego dnia pamiętać
o zdrowiu swoim i naszych
najbliższych. Zmienił się
również charakter naszej pracy i codzienności.
Większość czasu spędzamy teraz w domu i chcemy
się czuć w nim bezpiecznie. Dziś udowadniamy,
że można zabezpieczyć
za jednym razem zdrowie
i miejsce, w którym żyjemy.
Choć w lecie wydawało
nam się, że rzeczywistość
zmierza ku lepszemu, obecna
sytuacja pokazuje, że musimy uważać na siebie bardziej
niż kiedykolwiek. Większość
z nas pracuje z domu, rów-

nież nasze dzieci zostały
z nami na edukacji zdalnej.
To właśnie dom stał się teraz głównym centrum naszego życia, ale i przestrze-

nią bezpieczną. Warto więc
wiedzieć, jak zabezpieczyć
go od potencjalnych szkód,
ale również zadbać o własne
zdrowie.

Zabezpieczenie na czas
pandemii
Jedną z opcji, która pomaga nam żyć bezpieczniej jest
ubezpieczenie. Warto jednak
sprawdzić, co zmieniło się na
rynku, ponieważ ubezpieczyciele dostosowują swoją
ofertę do nowych realiów.
Dla przykładu mamy obecnie możliwość ubezpieczenia
mieszkania, które obejmuje ochroną nie tylko mury
i to co w nim posiadamy, ale
również nasze zdrowie.
W tak trudnym czasie wybór solidnego ubezpieczenia
jest zawsze dobrą decyzją.
Patrząc na ofertę dostępnych produktów, mogę zarekomendować pakiet Warta
Dom Komfort. To ubezpieczenie zawiera sporo ciekawych
rozwiązań, które są bardzo
praktyczne w dzisiejszej rzeczywistości – mówi Agnieszka Seklecka, Agent Warty

Ubezpieczysz się bez wychodzenia z domu
W czasie, gdy do minimum ograniczamy kontakty z innymi, już większość
firm udostępnia swoje usługi zdalnie. Nie inaczej jest
z zakupem ubezpieczenia.
Wystarczy zadzwonić, lub
wysłać maila do agenta
ubezpieczeniowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń, lub napisz maila do naszej agencji
Centrum Ubezpieczeń i Kredytów Agnieszka Seklecka,
Dzierżoniów ul. Piastowska 12, Tel. 692 010 307, mail: centrum.uik@tlen.pl
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Ferie zimowe
w SP nr 1

T

rwają ferie dla uczniów
z klas 1-4 organizowane
przez Szkołę Podstawową
nr 1 w Pieszycach. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do piątku.
Dzieci podzielone zostały
na dwie grupy. W pierwszym
tygodniu w zajęciach uczestniczy 21 osób, natomiast
w drugim tygodniu z wypoczynku skorzysta 18 dzieci.
W programie zaplanowany
został czas zarówno na gry
i zabawy, ale nie zabraknie
również aktywności fizycznej oraz świeżego powietrza.

Atrakcją będą warsztaty alchemiczne, z tworzenia mydełek, ciastoliny, świeczek oraz
zajęcia taneczne. Dodatkowo
pojawią się goście z Miejskiej
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach
w ramach zajęć bibliotecznych oraz z Miejskiego Klubu
Sportowego Pogoń Pieszyce
w ramach zajęć z piłki nożnej.
Wypoczynek zimowy współfinansowany jest ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na ten cel szkoła pozyskała
kwotę 2 200 zł.
> opr.

Pieszyce
z budżetem
P

rzyjęcie budżetu na
2021 rok było najważniejszym punktem sesji
Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się
w środę 30 grudnia.

Poprawią płynność ruchu i bezpieczeństwo
N
a III kwartał 2021
roku zaplanowano
zakończenie przebudowy
ulic 1-go Maja i Słonecznej w Bielawie. Całkowita
wartość inwestycji opiewa
na 6.895.481,70 zł.

17 grudnia br., rozpoczęła
się kompleksowa przebudowa 2 kolejnych bielawskich
dróg gminnych. Tym razem
gruntownej
modernizacji
poddane zostaną ul. 1-go
Maja (od ul. Obr. Westerplatte do ul. Wojska Polskiego)
oraz ul. Słoneczna. W ramach
robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki
i miejsca parkingowe, a także
infrastruktura towarzysząca

w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto
wzdłuż ul. 1-go Maja powstanie ścieżka rowerowa. Bardzo
ważnym elementem projektu będzie kolejne w Bielawie rondo, które powstanie
na skrzyżowaniu ulic 1-go

Maja i Parkowej. W ostatnim
czasie ten węzeł komunikacyjny stał się bardzo niebezpieczny i kolizyjny, stąd
też podjęta została decyzja
o jego przebudowie. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo

Ziemnych i Transportowych
„TOM-TRANS” z Bielawy.
Całkowita wartość inwestycji
opiewa na 6.895.481,70 zł. Co
ważne Gminie Bielawa udało
się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie
2.820.386 zł, która stanowić
będzie ponad 40 % kosztów inwestycji. Zakończenie
przedsięwzięcia zaplanowane
zostało na III kwartał 2021 r.
Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa
wszystkich
użytkowników
dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na
obu przebudowywanych ulicach.
> opr.

Umowa podpisana!
J

arosław Węgłowski,
burmistrz Niemczy,
podpisał umowę na roboty
budowlane pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin
do oczyszczalni miejskiej
w Niemczy”, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju na
Rzecz Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Planowo budowa ma trwać do
września 2021 roku.
W tym czasie ma zostać
wybudowana nowa przepompownia ścieków w miejscowości Kietlin (na terenie
obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz rurociąg
tłoczny od projektowanej
pompowni do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Niemczy
w ul. Folwarcznej. Realizacja

inwestycji pozwoli odprowadzać ścieki z miejscowości
Kietlin do istniejącej oczyszczalni ścieków w Niemczy.
Umowa realizowana będzie
w ramach operacji pn. Budowa sieci wodociągowej z Goli
Dzierżoniowskiej do Niemczy

oraz kanalizacji sanitarnej
z Kietlina do Niemczy, mającej na celu zwiększenie dostępności usług publicznych
w postaci usług w zakresie
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Współfi-

nansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
> opr.

Walczą o środki na inwestycje

P

owiat Dzierżoniowski
złożył kolejne wnioski
w ramach naboru z Funduszy Inwestycji Lokalnych.
Prezes Rady Ministrów
ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek
samorządu
terytorialnego
w
ramach
dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Maksymalna liczba zadań, jaka
może zostać zgłoszona do
dofinansowania przez JST
w ramach określonego limitu wniosków to 3 inwestycje. W ramach tego naboru Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie złożyło trzy
wnioski o dofinansowanie
istotnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji,
łącznie na kwotę ponad 6
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Sesja budżetowa

S

amorząd Piławy Górnej
uchwalił budżet sięgający 35 milionów złotych. Blisko jedną czwartą wydatków stanowią inwestycje.
Radni powołali też nową
skarbnik gminy w miejsce
odchodzącej Małgorzaty
Surdyk.
Ostatnia w minionym roku
sesja miała podniosły nastrój za sprawą zmian personalnych na kluczowym
w samorządzie stanowisku
oraz głosowania nad nowym
budżetem. - To dokument
opracowany w sposób przemyślany i rozsądny. Podział
środków jest optymalny i zapewnia rozwój wielu dziedzin.
Należy zwrócić uwagę, że budżet na 2021 rok będzie rekordowy, bo jego wartość zbliży
się do 35 milionów złotych,
z czego blisko 25% zaplanowano na inwestycje, głównie
dzięki pozyskaniu znaczących
środków zewnętrznych. Bardzo ważną kwestią pozostaje
realizacja zadań strategicznych dla miasta, to jest budowa żłobka gminnego, a także
wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa kilku dróg
gminnych - podkreślał Marcin Chrobak, przewodniczący
Klubu Radnych OBS. - To bar-

dzo dobry budżet pod względem gospodarczym. Spełnia
wymogi nałożone przez Ministerstwo Finansów. Plan wydatków majątkowych mamy
na poziomie 8.604.000 zł.
Gmina jest wypłacalna i przy
tak wysokim dofinansowaniu
zewnętrznym wszystkie zadania śmiało powinny być zrealizowane - rekomendowała
zastępca skarbnika Gminy
Piława Górna Agata Patrzykąt. - Planujemy następujące
inwestycje: przebudowa ulic
Osiedle Młyńskie, Henryka
Sienkiewicza i Dalszej, modernizacje oraz remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego
i udział gminy w remontach
wspólnot
mieszkaniowych,

budowa żłobka gminnego,
modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu
Młyńskim, uzbrojenie terenów
dla budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i Osiedlowej,
budowa sieci wodociągowej
w ulicy Dalszej, dofinansowanie wymiany ogrzewania na
źródła ciepła przyjazne środowisku oraz energooszczędne
oświetlenie uliczne w mieście
– podkreślała.
Radni przyjęli projekt 14
głosami. - To proinwestycyjny
budżet. Dla impulsu demograficznego w Piławie Górnej są
szczególnie ważne: budowa
żłobka i uzbrojenie terenów
pod budownictwo mieszka-

niowe. Budżet jest przy tym po
prostu bezpieczny. Chciałbym
państwu serdecznie podziękować za jego uchwalenie. Doskonale rozumiem, że każdy
z nas może mieć różne oczekiwania, ale sztuka w tym, żeby
znaleźć wspólny mianownik
i wypracować jedno stanowisko - dziękował burmistrz
Krzysztof Chudyk. Wszelkie
wskaźniki narzucane przez
Ministerstwo Finansów zostały spełnione również w nowo
przyjętej wieloletniej prognozie finansowej. Podczas sesji
29 grudnia samorządowcy
uchwalili też odwołanie odchodzącej na emeryturę
Skarbnik Gminy Piława Górna Małgorzaty Surdyk i powołanie w jej miejsce Marty
Brzuszkiewicz. - W samorządzie Piławy Górnej działam
od ponad 9 lat i jest mi bardzo miło, że mogłem z panią
współpracować - podkreślał
przewodniczący rady Dariusz Madejski. - Dziękuję za
zgodną współpracę i wysoki
poziom profesjonalizmu. Towarzyszyło mi poczucie bezpieczeństwa o finanse gminy.
Pani skarbnik miała istotny
wpływ na decyzje kierownictwa, trzymała w ryzach finanse miasta, tak że gmina jest
dziś w bardzo dobrej kondycji

finansowej - wtórował przewodniczącemu burmistrz. Chciałam podziękować za ciepłe słowa i serdeczności, które
są dla mnie bardzo budujące.
Dziękuję wszystkim za współpracę i gratuluję uchwalenia
budżetu. Pragnę pokreślić, że
pod każdym względem jest on
rekordowy i ma imponujący
załącznik finansowy. Pozyskane środki to znaczące kwoty,
a wydatki mają pełne finan-

sowanie. Nawet nie marzyłam
o takim zakończeniu kariery
zawodowej. Należą nam się
brawa za to wszystko - powiedziała wzruszona Małgorzata Surdyk. Radni przyjęli też
plany pracy Komisji Mienia
Komunalnego i Infrastruktury
Technicznej, Komisji Budżetu
i Infrastruktury Społecznej,
Komisji Rewizyjnej oraz harmonogram pracy na 2021 rok.
> opr.

reklama

Plan budżetu zakłada dochody na poziomie 39 575
554 złotych i będzie niższy od
aktualnego budżetu o około
1,1 mln. Dzięki pozyskanym
dotacjom dochody mogą
również się zwiększać, co regulowane jest zmianami budżetowymi przyjmowanymi
na kolejnych sesjach w ciągu
roku. Całkowite wydatki Gminy Pieszyce, w tym jednostek
organizacyjnych (SP ZOZ
Przychodnia Miejska w Pieszycach, ZGM Pieszyce, OPS
Pieszyce, MBP-CK w Pieszycach, placówki oświatowe
– SP nr 1 im. PHOP, żłobek,
przedszkole) oszacowano na
poziomie 40 841 363 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1
265 809 zł zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie
kredytu. Wśród wydatków
majątkowych
(inwestycyjnych) zaplanowano m.in.: realizację inwestycji w ramach

zdania pn. „Czesko – polskie
ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po ezoik”,
przebudowę dróg gminnych,
wniesienie udziałów do spółki
Energia Komunalna Sp. z o.o.
i WiK Dzierżoniów, dotacje
celowe z budżetu na wykonanie przyłącza gazowego
oraz wewnętrznej instalacji
gazowej – Rościszów 73, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków
gminnych i wspólnot mieszkaniowych, zmiana systemu
ogrzewania w lokalach gminnych, adaptacja budynku przy
ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne, budowę sieci
wodociągowej,
kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce, realizację programów dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, zmiany
ogrzewania na niskoemisyjne, modernizację oświetlenia
ulicznego. Zaplanowano również rozbudowę sali sołeckiej
w Kamionkach. Łącznie wydatki majątkowe oszacowano
w wysokości prawie 5 200 000
zł.
> opr.

nr 01/2021 • 08.01.-21.01.2021 r.

mln złotych.
Pierwszy wniosek to Przebudowa drogi powiatowej
nr 3006D polegająca na
budowie chodnika od ul.
Szewskiej 1 w Bielawie do
zatoki autobusowej w Józefówku. Inwestycja polega
na budowie chodnika o długości 840m, budowie trzech
peronów
autobusowych,
zatoki autobusowej, dwóch
przejść dla pieszych z kostką integracyjną, dwóch radarowych
wyświetlaczy
prędkości na wjazdach do
miejscowości z obu stron.
Wnioskowana kwota to 972
000 zł. Drugi wniosek zakłada przebudowę budynku Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie przy ul.
Świdnickiej 38, w celu zapewnienia dostępności dla
klientów i dostosowania do
wymogów przeciwpożaro-

wych. Planowane jest wybudowanie windy osobowej
do trzech kondygnacji wraz
z nowym wejściem do budynku, wydzielenie strefy
komunikacyjnej z oddymianiem klatki schodowej, wymianę drzwi w obrębie klatki
schodowej na drzwi ognioodporne i budowę instalacji
hydrantów wewnętrznych.
Wnioskowana kwota to
1 300 000 zł. Rezultatem
projektu będzie likwidacja
barier
architektonicznych
w budynku poprzez budowę
windy, przebudowę klatki
schodowej wraz z dostosowaniem budynku do wymogów przeciw pożarowych.
Zapewni to bezpieczeństwo osobom przebywającym w obiekcie i zwiększy
jego dostępność dla osób
niepełnosprawnych. Trzeci
wniosek obejmuje przebu-

dowę drogi powiatowej nr
3012D w Uciechowie wraz
z budową chodnika. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi na
odcinku 1529 m (ul. Piastowska) wraz z budową
chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowie
dwóch peronów autobusowych i dwóch przejść dla
pieszych z doświetleniem,
aktywnym oznakowaniem
i kostką integracyjną. Kwota wnioskowanych środków wynosi 3 773 000 zł.
Wnioski zostały złożone do
Prezesa Rady Ministrów za
pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego. O tym czy
złożone przez Powiat Dzierżoniowski wnioski otrzymają dofinansowanie dowiemy
się w pierwszych tygodniach
2021 roku.
> opr.
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Mistrzowski rok Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego
S
twierdzenie, że Dzierżoniów jest obecnie wraz
z Warszawą najważniejszym miejscem na mapie
polskiego boksu nie będzie
dużym ryzykiem. Występy
zawodników trenowanych
przez Piotra Wilczewskiego
i Sambora Protaziuka przyniosły sukcesy sportowe
i dużą telewizyjną promocję Dzierżoniowa.

To był rok Kamila Bednarka. Kamil wyraźnie dojrzał
i dobrze, że może korzystać
z rad i z doświadczenia Piotra
Wilczewskiego. Trenowanie
zawodnika to jedno, jego odpowiednie prowadzenie to inna
szkoła jazdy. Mamy dopracowany i wierzący w siebie duet,
który może dojść do czegoś
naprawdę wielkiego. Potrzeba
jeszcze czasu, ale bez wątpienia
wychowanek „Wilka” stoi przed
szansą na światową karierę. Kto
wie, być może to, w jaki sposób

Kamil prezentował się w tym
roku w ringu, będziemy w przyszłości nazywać dzierżoniowską
szkołą boksu? Trzymamy mocno kciuki i kibicujemy.
Właściwie to trudno obejrzeć
transmisję z polskiej gali, podczas której przynajmniej kilka
razy nie pojawiłby się Dzierżoniów. W wypowiedziach zawodników, trenerów, komentatorów i bokserskich ekspertów.
Liczba wizyt ogólnopolskich
redakcji w DKB jest już chyba
nie do policzenia. Do sportowej
marki Dzierżoniowa przyczynia
się też organizowana cyklicznie gala boksu zawodowego,
transmitowana w otwartych
kanałach telewizyjnych. Gdy
powstawał Dzierżoniowski Klub
Bokserski tworzący go ludzie
argumentowali, że ta dyscyplina może dać nam promocję.
Tutaj rzeczywistość przerosła
oczekiwania.
Przyszłość dzierżoniowskiego bosku również rysuje się

eśli masz problem prawny,
z którym nie możesz sobie
poradzić, skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
COVID–19 na terenie powiatu
dzierżoniowskiego,
wsparcie świadczone jest wyłącznie
telefonicznie. Rejestracja do
punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
odbywa się również przez telefon.
Rejestracja do punktów
pomocy prawnej odbywa się
telefonicznie (do wszystkich
punktów w powiecie dzierżoniowskim) pod numerem 74
832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz.
7.30 – 15.30, we wtorki w godz.
7.30 – 16.30, a w piątki w godz.
7.30 – 14.30 oraz przez Internet
na stronie np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują
osobie uprawnionej, która nie
jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej
sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych,
socjalnych, mieszkaniowych,
konsumenckich, rodzinnych,
czy pracowniczych. Ze wsparcia prawnego mogą również
skorzystać osoby samozatrudnione – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
(niezatrudniające pracowników
przez minimum 12 miesięcy).
Mogą one liczyć na pomoc
również z wnioskami do ZUS,
Urzędu Skarbowego i Urzędu
Pracy.
> opr.
Obszary działania
Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
1. Poinformowanie osoby
fizycznej, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”, o obowiązują-

Tomasz Jakubowski. Trenuje
zaledwie od roku, jednak swoim charakterem i determinacją w ringu dał klubowi wiele
powodów do dumy i radości.
Ostatnim jest Filip Wasilewski
– obiecujący zawodnik, który
systematycznie podnosi swoje
umiejętności. Na szczególną
uwagę zasługuje jego poważne
podejście do treningów i zaangażowanie. Wyjątkowo dojrzałe jak na dwunastolatka.
> opr.

gruba kreską. Pierwsze efekty
obudowy boksu amatorskiego
w Dzierżoniowie mieliśmy już
w poprzednich latach. Ten rok
przyniósł kolejne cenne trofea,
ale przede wszystkim pokazał,
że DKB to nie tylko zawodowcy.
Młodzi zawodnicy coraz śmielej
idą po swoje. Charakterystykę
utalentowanych zawodników

przestawił w mediach trener Sambor Protaziuk, który
przedstawił 4 zawodników.
Pierwszym z nich jest Oskar
Jedrysiak – najbardziej utytułowany dziś zawodnik DKB
kolejny raz potwierdził swoją
wartość i talent. Oskara trzy
razy w tym roku powoływano
do Kadry Polski Juniorów. To

Skorzystaj z bezpłatnych porad

J

reklama: 502 487 511

cym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku
z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu
pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz

poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

STAWOWEJ
I miejsce: Dawid Szpot ze
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Olesznej,
II miejsce: Adam Ostrowski
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach,
III miejsce: Zuzanna Pudło
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Noblistów Polskich w Dzierżoniowie.
Wyróżnienie:
Julia Rudnicka ze Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka
w Olesznej, Martynka Kuberska ze Szkoły Podstawowej nr

Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje:
– działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej zmierzające do
podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
w tym – w razie potrzeby –
sporządzenie wspólnie z osobą
uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji;
– w szczególności porady
dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatną mediację.

twardy i nieustępliwy zawodnik,
który wie czego chce w ringu.
Kolejną osobą, która szybko się
rozwija jest Gabriela Łesyk. Pomimo krótkiego stażu w boksie
osiąga już duże sukcesy, ma
charakter, jest nieustępliwa
i zdeterminowana. Potrafi silnie
bić z obu rąk. Trzeci zawodnik,
którego warto obserwować jest
1. Punkt nr 1
– prowadzony przez radców
prawnych
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Starostwo
Powiatowe w Dzierżoniowie,
Rynek 27, pokój 314
– czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach 07.30 do
11.30
2. Punkt nr 2
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe
– zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna
mediacja oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Starostwo
Powiatowe w Dzierżoniowie,
Rynek 27, pokój 314
– czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 11.30
do 15.30

Najważniejsze sukcesy
w 2020 roku:
- Mistrzostwa Polski Juniorów (23-27 września, Włocławek) - Oskar Jędrysiak (48 kg)
Wicemistrzem Polski
- Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików (1-6
grudnia, Skółka) - Gabriela
Łesyk (54 kg) Wicemistrzyni
Polski; - Tomasz Jakubowski
(75 kg) Mistrz Polski
płatna pomoc prawna oraz
realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
– adres punktu: Dzierżoniów,
budynek Urzędu Gminy, ul.
Piastowska 1, pokój 220
– czynny w poniedziałek,
środę i czwartek w godzinach
od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul.
Piastowska 69, pokój 6
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00 i w piątek w godzinach od 8.00 do
12.00

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy
prawnej

3. Punkt nr 3 – mobilny
– prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie, Informacja, Rozwój”
– zakres działania: nieod-

4. Punkt nr 4 – mobilny
– prowadzony przez adwokatów
– zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
– adres punktu: Łagiewniki,
Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1
– czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
– adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój
1.17 piętro I
– czynny w poniedziałek,
środę, czwartek i piątek w godzinach od 12.00 do 16.00

5 w Dzierżoniowie.
KLASY IV – VIII SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
I miejsce: Martyn Domański ze Szkoły Podstawowej nr
4 z oddziałami integracyjnymi
w Bielawie,
II miejsce: Szymon Jeziorski ze Szkoły Podstawowej nr
3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie,
III miejsce: Zuzanna Szel ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.
Wyróżnienie:
Arkadiusz Pituła ze Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Piławie
Górnej im. ks. J. Twardowskiego, Maja Różycka ze Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka
w Olesznej, Eliza Kłos ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie,
Barbara Błaszczykowska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Noblistów Polskich w Dzierżoniowie.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I miejsce: Kamila Salamon
z Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza

Kotarbińskiego,
II miejsce: Aleksandra Nowak z Zespołu Szkół Nr 2
w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
III miejsce: Justyna Kozioł
z I Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie.
OPEN
I miejsce: Anna Rozmus,
II miejsce: Agata Dziedzic-Nowak,
III miejsce: Bronisława Gorzędowska.
Wyróżnienie: Weronika Dolata, Mieczysław Gnitecki.

Bardzo wysoki poziom

B

lisko 80 prac plastycznych zostało zgłoszonych
do Wirtualnego Powiatowego Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych. Wszystkie
artystyczne dzieła zostały
wykonane przez uczestników ręcznie, z wykorzystaniem różnorodnych technik.
Żeby wziąć udział w przedświątecznej zabawie należało
do 15 grudnia wysłać do Biura Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, zdjęcia samodzielnie wykonanej

ozdoby bożonarodzeniowej
wraz z kartą zgłoszenia. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych, a także
w kategorii open. Z uwagi na
bardzo wysoki poziom nadesłanych prac plastycznych,
komisja konkursowa miała
trudne zadanie podczas wyboru zwycięzców i wyróżnionych.
Niemniej członkowie komisji
w trakcie burzliwych obrad
wyłonili laureatów i przyznali
nagrody.
> opr.
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Ma spore kłopoty

N

awet do 10 lat pozbawienia wolności grozi
mężczyźnie, zatrzymanemu
przez dzierżoniowskich
policjantów, a podejrzanemu o kradzież rozbójniczą.
Sprawca ukradł alkohol w
jednym z marketów i chciał
się z nim oddalić. Gdy
pracownik ochrony to zauważył i próbował odebrać
skradzione mienie, został
uderzony i odepchnięty.
Sprawca został zatrzymany
przez funkcjonariuszy.
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie
otrzymał zgłoszenie o ujęciu
sprawcy kradzieży w jednym
z dzierżoniowskich marketów.
Wysłani na miejsce policjanci ustalili, że złodziej chciał
ukraść alkohol. Towar został
odzyskany. Wobec faktu, iż
wobec mężczyzny już wcześniej stosowano postępowanie mandatowe i środek ten
okazał się niewystarczający
sporządzono wniosek o ukaranie do sądu. Godzinę później policjant pełniący służbę
na stanowisku dowodzenia

odebrał informację o kradzieży alkoholu w innej placówce
handlowej. Wysłany na miejsce patrol ustalił, że sprawca
dokonał kradzieży butelki
z wódką i wyszedł ze sklepu. Gdy pracownik ochrony
to zauważył wybiegł za nim,
aby dokonać ujęcia. Złodziej
był tak zdesperowany, że
uderzył i odepchnął ochroniarza a następnie zbiegł.
Policjanci ustalili rysopis oraz
wytypowali podejrzewanego
o dokonanie kradzieży rozbójniczej mężczyznę. Udali
się w miejsce, gdzie mógł
przebywać. Doświadczenie
i intuicja ich nie myliły. Zatrzymali osobę, która dopuściła się przestępstwa, był
to 48-letni mieszkaniec naszego powiatu. Niestety butelka z alkoholem został już
napoczęta, wobec czego nie
mogła wrócił do sprzedaży.
Sprawca noc spędził w policyjnym areszcie a 29 grudnia
został mu przedstawiony zarzut, za który grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności.

P

olicjanci pionów
kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji
w Dzierżoniowie ustalili
dane i zatrzymali mężczyznę oraz kobietę, którzy
okradli sklep. Sprawca już
wcześniej dopuszczał się
podobnych przestępstw,
dlatego zastosowany został
wobec niego areszt na
okres trzech miesięcy.
W noc wigilijną został okradziony jeden ze sklepów na
terenie Dzierżoniowa. 30-letni
mężczyzna po uprzednim wypchnięciu okna, dostał się do
pomieszczeń magazynowych
placówki handlowej. Następnie wraz z 35-letnią wspólniczką dokonał kradzieży towaru wartości blisko 20000
złotych. Sprawca myślał, że
pozostanie bezkarny, gdyż
zabrał ze sobą rejestrator mo-

nitoringu działający w markecie. Gdy policjanci otrzymali
informację o kradzieży z włamaniem, natychmiast udali się
na miejsce. Przeprowadzono
czynności procesowe. Dzięki
współpracy funkcjonariuszy
pionów kryminalnych ustalono dane sprawcy w przeciągu
kilku dni. 30 grudnia mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani. Niestety tylko część
zrabowanego mienia udało
się odzyskać. 30-latek był
dobrze znany miejscowym
policjantom, gdyż dopuszczał
się już przestępstw o podobnym charakterze. Sąd wobec
sprawcy zastosował areszt na
okres trzech miesięcy. Za kradzież z włamaniem działającym wspólnie i w porozumieniu mężczyźnie, oraz kobiecie
grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
> opr.
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Sprawdzają przestrzeganie
obostrzeń

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
do 17 stycznia

D

Z

zierżoniowska policja
prowadzi działania
w związku z obowiązującymi i nowo wprowadzonymi obostrzeniami.
Funkcjonariusze policji
powiatu dzierżoniowskiego
apelują o stosowanie się
do nałożonych wytycznych
i jednocześnie informują,
że kontrolują ich przestrzeganie.

Od 28 grudnia obowiązują
nowe zasady i obostrzenia
związane z zapobieganiem
rozprzestrzeniania pandemii covid-19. Nowo podjęte działania związane są
z wciąż utrzymującą się dużą
liczbą zachorowań. Dzierżoniowscy policjanci apelują
i przypominają, że przede
wszystkim stosowanie się do
obostrzeń ma nas i naszych

asiłek opiekuńczy
na dziecko do 8 lat
można dostać do 17
stycznia 2021 r. Można
się o niego starać w kilku
przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu
COVID-19 żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza
dziecko.

najbliższych ustrzec przed
utratą zdrowia, a nawet
życia. Funkcjonariusze już
podjęli działania kontrolne
mające na celu sprawdzenie,
czy nowe wytyczne są przestrzegane. Policjanci prowadzą działania między innymi
z pracownikami miejscowego sanepidu. Osoby, które
w sposób lekceważący pod-

> opr.

Okradli market
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chodzą do obostrzeń narażają się na zachorowanie, ale
także konsekwencje prawne.
Przykładowo mandaty za
brak maseczki sięgają do
500 złotych. Dodatkowo,
może też zostać nałożona
kara administracyjna w wysokości do 10 tysięcy złotych.
> opr.

Nietrzeźwy i z znarkotykami

P

ijany kierowca posiadał zakaz prowadzenia
pojazdów i narkotyki.
Natomiast na prowadzony
przez niego samochód nie
było obowiązkowego ubezpieczenia.
Policjanci pełniący służbę
patrolową na terenie Bielawy,
29 grudnia zatrzymali do kontroli fiata, którego kierowcą
był 26-letni mężczyzna. Przyczyną podjęcia interwencji był
tor jazdy, który mógł wskazywać, że kierowca jest w stanie
nietrzeźwości.
Podejrzenia
policjantów potwierdziły się,

badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu osoby prowadzącej po-

jazd, dały wynik 1,26 promila!
W trakcie przeprowadzania
kolejnych czynności, sytuacja

zatrzymanego już tylko się
pogarszała. W wyniku sprawdzenia zawartości odzieży
funkcjonariusze ujawnili ponad 2,5 porcje amfetaminy. To
nie był jeszcze koniec problemów 26-latka. Sprawdzenie
pojazdu i kierującego w policyjnych bazach danych wykazało, iż auto nie posiada aktualnej polisy obowiązkowego
ubezpieczenia,
natomiast
wobec kierowcy jest aktywny
zakaz prowadzenia pojazdów.
Fiat trafił na lawetę, a mężczyzna noc spędził w policyjnym
areszcie.
> opr.

„Ich troje”

D

zielnicowy z Łagiewnik
wraz z policjantami
Wydziału Kryminalnego dokonali zatrzymania trzech
mężczyzn. Jeden z nich był
poszukiwany do odbycia
kary pozbawienia wolności,
posiadał narkotyki, a dodatkowo dokonywał włamań z dwoma pozostałymi.
Zabezpieczono substancje
psychotropowe i przedmioty pochodzące z kradzieży.

W dniu 29 grudnia 2020r.,
w miejscowości Ratajno doszło do zatrzymania trzech
osób. Policjant będący dzielnicowym w Posterunku Policji w Łagiewnikach, wspólnie
z kryminalnymi z Komendy
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie podjęli działania
zmierzające do zatrzymania

Rodzicom dzieci do lat
8 przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem
w przypadku zamknięcia
z powodu COVID-19 żłobka,
klubu
dziecięcego,
przedszkola, szkoły lub
innej placówki, do której
uczęszcza dziecko także w razie otwarcia tych
placówek, gdy nie mogą
one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego
funkcjonowania w czasie
trwania epidemii COVID-1
braku możliwości sprawowania opieki przez nianię
lub przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Szkoły podstawowe maja
obowiązek
zapewnienia
opieki dla dzieci uczęszczających do klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach
wykonujących działalność
leczniczą oraz realizujących
zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. - Rodzice
dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają
do dyrektora szkoły wniosek
o objęcie ich dziecka opieką
i w tym wypadku rodzicom
nie przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik
prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu
zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki,
do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy
placówki te nie mogą za-

pewnić opieki, albo gdy
niania lub dzienny opiekun
nie może sprawować opieki
z powodu COVID-19, przysługuje
ubezpieczonym
rodzicom dzieci w wieku:
do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają
orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności
oraz
do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy
to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób
niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania
pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad
taką osobą w przypadku
zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której
uczęszcza dorosła osoba
niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka
wsparcia, warsztatu terapii
zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego
o podobnym charakterze.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi
osobami
niepełnosprawnymi przysługuje również
w przypadku, gdy placówka
jest otwarta, ale nie może
zapewnić opieki, np. ze
względu na ograniczenie
w liczbie podopiecznych.
Trzeba pamiętać, że nie
zmieniły się zasady przysługiwania
dodatkowego
zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje,
jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku
opiekę (np. jest bezrobotny,
korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Nie zmieniły się
zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć
u swojego płatnika składek,
na przykład pracodawcy
czy zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie
wnioskiem o dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Tylko
osoby prowadzące działal-

reklama@dzierzoniowski.pl
21-letniego mężczyzny, który
był poszukiwany przez Sąd
Rejonowy w Strzelinie, do
odbycia kary pozbawienia
wolności.
Funkcjonariusze
posiadali również informację,
że osoba ta może zajmować
się przestępczym procederem. W lokalu, który zajmował
znajdowały się też inne osoby.
Dalsze czynności wykazały, że
dwie z nich, 21-letni i 17-letni
mieszkaniec naszego powiatu

były wspólnikami poszukiwanego. Razem dokonywali kradzieży z włamaniem.
W trakcie czynności przeszukania mężczyzny, który
ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości
ujawniono
narkotyki. Dokonano sprawdzenia pomieszczeń, gdzie
mężczyźni przebywali, ale
także miejsc ich zamieszkania. Ta praca była niezwykle
owocna. Odzyskano wiele

przedmiotów pochodzących
z kradzieży, między innymi
biżuterię, kosiarki, czy elektronarzędzia.
Poszukiwany
już trafił za kraty, gdzie jego
pobyt po zakończeniu sprawy
może znacznie się wydłużyć.
Sąd może też zdecydować, że
dołączą do niego wspólnicy,
gdyż kradzież z włamaniem
zagrożona jest karą do 10 lat
pozbawienia wolności.
> opr.

CO DWA TYGODNIE
W CAŁYM POWIECIE
WYKORZYSTAJ NASZ ZASIĘG

ność gospodarczą składają
oświadczenie w ZUS pozostałe osoby u swojego pracodawcy. - Osoby na własnej działalności zachęcam
żeby o zasiłek występowały
drogą elektroniczną przez
Platformę Usług Elektronicznych – dodaje rzeczniczka.
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do
limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym
przyznawanego
na tzw. ogólnych zasadach.
Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy

zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy
złożyć u swojego płatnika
składek, np. pracodawcy,
zleceniodawcy.
Oświadczenie to jest jednocześnie
wnioskiem o dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Osoby
prowadzące działalność
pozarolniczą składają
oświadczenie w ZUS.
Mogą one to zrobić
drogą elektroniczną przez Platformę
Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru na świecie. Naszym celem jest produkcja
cukru w oparciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w
harmonii z otoczeniem. Nasza marka „Cukier Królewski” od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Mistrz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (k/m)
Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica
Wymagania:
▪ Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe zbliżone z profilem wykonywanych prac (mechanika, energetyka)
▪ Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
▪ Umiejętność czytania rysunku technicznego
▪ Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, CAD)
▪ Efektywne organizowanie pracy własnej i podległego zespołu
▪ Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych
▪ Umiejętność prezentacji i komunikacji
▪ Gotowość do pracy zmianowej

Zakres obowiązków:
▪ Nadzór i organizacja pracy podległych pracowników w ramach Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

▪ Nadzór nad warsztatami mechanicznymi i narzędziownią
▪ Planowanie i nadzór budżetu remontowego i inwestycyjnego
▪ Udział w realizacji projektów inwestycyjnych
▪ Zapewnienie ciągłości dostaw materiałów i usług serwisowych dla prowadzenia prac remontowych zgodnie z ustalonym
harmonogramem
▪ Pełnienie funkcji Kierownika Zmiany w trakcie kampanii cukrowniczej

Oferujemy:
▪ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
▪ Szeroki pakiet benefitów, tj. nielimitowana prywatna opieka medyczna z szerokim zakresem specjalizacji i badań medycznych
(także dla członków rodziny), świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekreacji

▪ Świadczenia socjalne, np. pożyczki na zakup mieszkania/domu, deputat cukrowy
▪ Premia wypłacana po dokonaniu rocznej oceny pracowniczej
▪ Profesjonalne szkolenia

Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem emaila: rekrutacja@suedzucker.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych
przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych w Südzucker Polska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie
odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

www.suedzucker.pl
Przesłanie aplikacji oznacza, iż zapoznał się Pan/Pani z następującą informacją:
Zgodnie z artykułem 13 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) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr
119, str. 1), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Südzucker Polska S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 6; tel. +48 71 79 88 900, fax +48 71 79 88 901,
e-mail: sekretariat@suedzucker.pl, www.suedzucker.pl, Inspektor Ochrony Danych, adres
email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl
2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również dla celów przyszłych
procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w Südzucker Polska S.A.;
3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera b)
i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w zakresie w jakim wyrazi Pani/Pan

zgodę na zachowanie Pani/Pana danych w przyszłości, będą one przetwarzane na
podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Südzucker Polska S.A.
prowadzący rekrutację;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią/Pana
zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych
przez Südzucker Polska S.A.;
7)bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed
sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne
rozporządzenie o ochronie danych;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne
do zawarcia umowy o pracę;
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Budżet inwestycyjny
nie traci tempa
Z

- Najważniejsze inwestycje w przyszłorocznym
budżecie?
- To niewątpliwie rozpoczęcie budowy Nowego
Szpitala
Onkologicznego
we Wrocławiu – inwestycji
za 700 mln zł. Niezwykle
ważne jest również dokończenie Dolnośląskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej - myślimy,
że w trzecim kwartale tego
roku możliwe będzie otwarcie. To również zakup taboru
kolejowego, rewitalizacje linii kolejowych, które przejęliśmy i które nadal będziemy
przejmować. Tych odcinków
jest sporo i są obecnie na
różnym etapie prac. Będziemy też kontynuować prace
przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

bliżej Oławy?
- Jeżeli chodzi o zadania
na terenie gminy miejskiej
Oława, to w listopadzie
i grudniu zakończono realizację dwóch zadań. Pierwsze to remont drogi wojewódzkiej nr 396, o wartości
1,4 mln zł. Przebudowano
tam m.in. chodniki, ścieżki
rowerowe na odcinku od
skrzyżowania ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z drogą
krajową nr 94. Drugie zadanie polegało na przebudowie drogi wojewódzkiej nr
396, gdzie powstały m.in.
chodniki, ścieżki rowerowe
wraz z infrastrukturą drogową przy ul. Wiejskiej, o wartości 222 tys. zł.
Dodatkowo zawarliśmy
trójstronne
porozumienie z gminą miejską Oława
i PKP w sprawie określenia warunków przebudowy
oraz organizacji ruchu na
przejeździe kolejowym linii
nr 132 relacji Opole - Wrocław, skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 396 w Oławie (ul. Wiejska).
Realizowane jest też porozumienie z udziałem pięciu samorządów z powiatu oławskiego w sprawie
wspólnej budowy mostów
nad Odrą i Oławą. Celem
ich budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego
z Oławy. Pośrednio inwestycja wpłynie też na obniżenie
emisji spalin oraz hałasu.
Aktualnie trwają prace projektowe dla tego zadania,
a jego wartość szacowana
jest na kwotę 138,3 mln zł.
Na terenie gminy Jelcz-Laskowice
zakończono
w bieżącym roku wartą milion złotych przebudowę
drogi wojewódzkiej nr 455.
Prace dotyczyły chodnika, ścieżki rowerowej oraz
zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach. W trakcie
realizacji jest jeszcze przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, gdzie powstaje
ścieżka rowerowa, chodnik
oraz zatoka autobusowa
w ciągu ul. Oławskiej do
ul. Ogrodowej, o szacunkowej wartości 1,3 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku.
Na terenie gminy Oława
wyremontowano też most
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w Starym Otoku.
Jak więc Państwo widzicie,
w okolicach Oławy dzieje
się naprawdę dużo zarówno
jeśli chodzi o remonty, jak
i o nowe inwestycje z udziałem finansowym samorządu
województwa.

- A jakieś inwestycje

- Obwodnica Brzegu Dolne-

marszałkiem dolnośląskim Cezarym Przybylskim z Bezpartyjnych
Samorządowców rozmawiamy m.in. o budżecie
województwa dolnośląskiego, polityce, pandemii, a także ważnych
inwestycjach w regionie
i pomocy dla przedsiębiorców oraz służby
zdrowia.
- Niektórzy samorządowcy mówią, że ten rok
z powodu pandemii był
jednym z najgorszych
albo nawet najgorszy od
30 lat. Jak pan go ocenia
w kontekście nowego budżetu województwa dolnośląskiego na 2021 rok?
Mówił pan, że budżet inwestycyjny nie traci tempa?
- Bo nie traci. Owszem,
ten rok był bardzo trudny,
ale czy najgorszy? Ja bym
nie postawił takiej tezy. Na
pewno jest to rok wyjątkowy ze względu na walkę
z pandemią, ale wszystkie
inwestycje, czy zdecydowana ich większość, które były
zaplanowane, są i będą realizowane.
W przyszłym roku przeznaczymy 37% budżetu
województwa na ważne
inwestycje. W ten sposób
chcemy ponownie uruchomić gospodarkę po kryzysie
spowodowanym epidemią.
Mam pełną świadomość
tego, że w najbliższym czasie
inwestycje będzie prowadził
głównie sektor publiczny,
czyli rząd i samorządy. Dlatego apelowaliśmy także do
innych samorządów, aby nie
rezygnowały z zadań inwestycyjnych.

go została ukończona, obecnie trwa budowa ronda i dróg
wokół niego w stronę do
Obornik Śl. Jaka jest szansa
na kontynuację zadania?
- Dalszy ciąg Obwodnicy
Aglomeracji Wrocławia w kierunku Obornik Śląskich i Trzebnicy będzie realizowany, o ile
w ramach Rządowego Fundusz
Rozwoju Dróg zadanie to uzyska dofinansowanie z budżetu
państwa. Wtedy również zgromadzimy dokumentację projektową do decyzji ZRID (red.
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Kolejnym
krokiem będzie zlecenie robót
budowlanych.
- Czy budowa nowej
drogi w Wołowie nr 338
nie jest zagrożona? Kiedy zakończenie inwestycji
i rozpoczęcie obwodnicy
Wołowa?
- To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Wołowa. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.
Mamy już zgodę na budowę tej drogi, a cała trasa
będzie dostępna dla mieszkańców w roku 2022. Dodam tylko, że w najbliższych
dwóch latach województwo
dolnośląskie ma w budżecie
ponad 25 mln złotych na
przebudowę dróg w Wołowie. Przeszło 10 mln zł z tej
kwoty to wartość inwestycji
w samym przyszłym roku.
Natomiast jeżeli chodzi
o obwodnicę Wołowa szacujemy, że będzie ona kosztować około 133 mln zł. Na

dziś nie mamy zabezpieczonych środków na ten cel, zatem inwestycja nie jest ujęta
w wieloletnim planie finansowym województwa. Jej
realizacja jest uzależniona
od modernizacji linii kolejowej, która należy do PKP.
Chciałabym jednak podkreślić bardzo dobrą współpracę z burmistrzem Wołowa.
Jeśli gospodarz terenu ma
determinację i plan działania, to zawsze jest szansa
i chęci z naszej strony, aby
wspólnie zrobić jak najwięcej dla mieszkańców.
- Bezpartyjni Samorządowcy apelowali niedawno do rządu o stopniowe
i bezpieczne odmrażanie
sektora branży turystycznej, chodziło głównie o takie górskie miejscowości
jak Szklarska-Poręba, Karpacz czy Świeradów, gdzie
obecnie powinien być
szczyt sezonu, a ludzie powinni zarabiać. Tymczasem w odpowiedzi słyszymy, że rząd nie tylko nie
odmraża, ale wprowadza
kwarantannę narodową,
czyli większe obostrzenia,
z całkowitym zamykaniem
hoteli i stoków włącznie.
- Jako Bezpartyjni Samorządowcy
zaproponowaliśmy rządowi koncepcję
stopniowego, bezpiecznego odmrażania tego sektora. Dalsze utrzymanie rygorystycznych obostrzeń grozi
upadkiem dziesiątków tysięcy przedsiębiorstw, wzrostem poziomu bezrobocia,
a także wieloma osobistymi

tragediami ludzi tracących
pracę. Dlatego zaproponowaliśmy oparty na 4 filarach plan, który zakładał:
wsparcie finansowe dla
przedsiębiorców z branży
turystycznej, uruchomienie
infrastruktury narciarskiej
i gastronomii po świętach
przy zachowaniu rygorów
sanitarnych.
Dodatkowo
proponujemy
rozłożenie
ferii zimowych na 4 dwutygodniowe turnusy między
początkiem stycznia i końcem lutego i skoordynowany z terminami ferii powrót
dzieci do szkół w 4 turach.
Dalej stoimy na stanowisku, że te obostrzenia
powinny być luzowane, ale
jestem też zwolennikiem
ostrych reżimów sanitarnych i sankcji, jeżeli ktoś
ich nie przestrzega. Jeżeli
poluzowalibyśmy te rygory, to sankcja powinna być
nieunikniona dla tych, którzy je łamią. Nie może być
tak, że wydaje się decyzje
administracyjne zakazujące
prowadzenia działalności,
a jednoczenie nie daje się
rekompensaty za utracone
dochody. Powinny one sięgać poziomu 70-80% potencjalnych zarobków, ale
to wsparcie jest niezbędne.
Dotyczy to zarówno potężnych hoteli, jak i firm rodzinnych, które prowadzą
pensjonaty.
Tam niejednokrotnie ludzie pracują w swoich własnych pensjonatach i to jest
ich jedyne źródło dochodów, które nagle się urywa.

To co ci ludzie mają teraz
robić? Z informacji, które
posiadam, czasem dochodzi
do tego, że powoli następuje nawet wyprzedaż majątku, żeby w ogóle przetrwać.
- A jaka jest pomoc dla
firm ze strony samorządu
wojewódzkiego?
- Przeznaczyliśmy miliard
złotych na wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw.
Widzimy ogromne zainteresowanie tą pomocą. Ponadto uruchomiliśmy 80 mln zł
dla turystyki, zastanawiamy
się nad innymi możliwościami pomocy. Na wsparcie szpitali przeznaczyliśmy
duże pieniądze, bo ponad
100 mln zł, przy ogromnym
udziale środków unijnych
z naszego regionalnego
programu
operacyjnego.
Trafiły one nie tylko do szpitali wojewódzkich, ale także do szpitali powiatowych
i Domów Pomocy Społecznej.
Zawsze można powiedzieć, że to mało i warto
dać więcej, ale - jak mówię
- nasze możliwości są ograniczone. Dalej niestety obowiązuje zakwestionowana
przez Trybunał Konstytucyjny zasada pokrywania
ujemnych strat finansowych
szpitali przez organy założycielskie. Rząd nic nie robi
w tej sprawie, więc prawdopodobnie jeszcze za ten rok
będziemy musieli pokryć
ujemne wyniki finansowe
naszych szpitali, a kwota ta może być naprawdę
ogromna. To wszystko z bu-
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dżetu własnego województwa.

230 tys. zł, a DPS w powiecie
milickim ponad 530 tys. zł

- Konkretnie jaką pomoc w związku z pandemią otrzymały od samorządu
województwa
dolnośląskiego powiaty
oławski, trzebnicki, wołowski czy milicki?
- Wsparliśmy szpitale powiatowe i domy pomocy
społecznej kwotą przeszło
4,3 mln zł. W ramach wsparcia powiaty z wymienionych
przez Państwa rejonów,
otrzymały pomoc o łącznej
wartości ponad 2,8 mln zł.
Powiat milicki otrzymał
prawie 1 mln zł, z czego
Milickie Centrum Medyczne
- ponad 800 tys. zł, DPS Milicz i DPS Krośnice - ponad
170 tys. zł.
Powiat oławski dostał
ponad 650 tys. zł, w tym
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oławie ponad 580 tys. zł,
a DPS Oława prawie 70 tys.
zł.
Powiat trzebnicki uzyskał
wsparcie w wysokości prawie 840 tys. zł, w tym Szpital
im. Św. Jadwigi w Trzebnicy ponad 670 tys. zł, a DPS
w Obornikach Śląskich ponad 160 tys. zł.
Powiat wołowski otrzymał
ponad 300 tys. zł, w tym Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ponad 300
tys. zł.
Dodatkowo w ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) powiaty z tego
rejonu otrzymały pomoc
o łącznej wartości prawie
1,5 mln zł, z czego DPS
w Oławie ponad 190 tys. zł,
DPS w Obornikach Śląskich
około 0,5 mln zł, DPS w powiecie strzelińskim ponad

- Od jakiegoś czasu
mówi się, że szpitale powiatowe powinny przejść
pod zarządzanie centralne, krajowe...
- O tym słychać od dłuższego czasu. Po pierwsze
- jest to operacja, która
chwilę potrwa, na pewno
nie rok, nie dwa, a jeżeli już,
to musi być ona bardzo dobrze przygotowana. To jest
kwestia pokrycia zadłużenia
szpitali, a te - zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe
- są zadłużone. Naprawdę
mówimy tu o kilkunastu
miliardach, a może nawet
i większej sumie.
- A jak podchodzą do
tego Bezpartyjni Samorządowcy, współrządzący
województwem?
- Generalnie dofinansowanie służby zdrowia powinno być zdecydowanie
większe. Tu nie ma wątpliwości. Mam też świadomość
tego, że obojętnie, ile by
pieniędzy nie przeznaczyć,
zawsze będzie za mało.
Szpitale leczą przecież ludzi
nawet jak pieniądze z kontraktu z NFZ dawno się wyczerpały, a to kosztuje. Te
pieniądze pokrywają samorządy, czyli my.
Nie jest to problem tylko tej koalicji, ale systemowy w całej służbie zdrowia,
który trwa od wielu, wielu
lat i jakoś nie ma mądrego,
który by go rozwiązał. Na
pewno pandemia też swoje
zrobiła, bo teraz głównym
zadaniem jest walka o zdrowie i życie Polaków, a dopiero potem można zmieniać system.

- Jak pan ocenia pomysł,
aby szpitale powiatowe
łączyły się z wojewódzkimi, bo jest taki pomysł
na przykład w przypadku
szpitala trzebnickiego?
- Ani Szpital Uniwersytecki, bo o niego chodzi, ani
szpital trzebnicki nie podlegają marszałkowi. Sytuacja
na Dolnym Śląsku jest wyjątkowa z tego względu, że
według doktryny wojennej
dawnego Układu Warszawskiego na terenie Dolnego
Śląska tych szpitali pobudowano najwięcej. To miało być zaplecze medyczne
dla ewentualnych działań
wojennych prowadzonych
w Europie Zachodniej. Stąd
ta liczba. Jest ich za dużo,
a tort do podziału jest jeden, jeżeli chodzi o NFZ. Im
więcej chętnych do tortu,
tym mniejsze kawałki każdy
dostaje.
Na pewno takie współdziałanie i połączenie szpitali klinicznych, czy wojewódzkich ze szpitalami
powiatowymi, to jest kierunek, w którym powinniśmy
działać. Jeżeli w tej chwili
mamy dobre i szybkie połączenia komunikacyjne, to
ja wolałbym być leczony
w dobrym szpitalu, choć
położonym 20 km dalej,
niż tuż “pod nosem”, ale
bez dobrego wyposażenia
i bez dobrej kadry. Mamy
określoną liczbę wybitnych specjalistów lekarzy,
a każdy chciałby przy bezpośrednim zagrożeniu życia
i zdrowia leczyć się w jak
najlepszych warunkach, jak
najbliżej miejsca zamieszkania i przez jak najlepszego lekarza. Nie da się tego
połączyć. To rozdrobnienie
naprawdę nie służy służbie

zdrowie.
Rozumiem, że każda próba reformy służby zdrowia
budzi sprzeciw społeczny,
bo każdy z nas ma takie
poczucie, że jak przekracza
próg szpitala, to już jest
całkowicie bezpieczny i nic
złego mu się nie stanie. No
nie, dopiero zaczyna się ten
proces walki. Pandemia też
na pewno w jakiś sposób to
zweryfikuje, bo samorządy
wszystkich szczebli, a więc
gminne, powiatowe i regionalne w związku z pandemią będą przeżywały również określone problemy
finansowe. To jest nieuniknione. I chwała wszystkim
samorządom, że włączają
się w tę walkę w różny sposób, nie czekając na dotacje
rządowe. Na Dolnym Śląsku za walkę z pandemią
odpowiedzialny jest wojewoda, ale tak naprawdę
samorząd
województwa
mocno go wspiera. Choćby
w pierwszym etapie, kiedy
funkcjonowały tzw. szpitale jednoimienne. Trzy były
prowadzone przez samorząd województwa, a jeden
przez powiat.
- Czym docelowo ma
być Wrocławska Kolej Metropolitalna i jaką korzyść
z niej będą mieli mieszańcy powiatów wokół Wrocławia?
- Kolej Metropolitalna
to wspólny projekt Miasta Wrocław i Samorządu
Województwa, który jest
organizatorem kolejowych
pasażerskich połączeń regionalnych. Jest on komunikacyjnie niezbędny zarówno dla mieszkańców stolicy
województwa, jak i dla całego regionu.
Aby powstał wymaga poświęcenia i współpracy wielu samorządów, ale z jego
rozwiązań skorzystają potem wszyscy. Powstanie
lepsza siatka połączeń, która umożliwi szybszą podróż
w komfortowych warunkach. Mówimy tu o rozwiązaniu, które znacznie ułatwi
codzienne życie dla mieszkańców stolicy regionu i jej
okolic.
- Czy będzie wreszcie
uruchomiony
Dworzec
Świebodzki?
- Chcemy, aby ruch pociągów wrócił na Dworzec
Świebodzki. To stacja o znaczeniu głównie aglomeracyjnym, dlatego liczymy
w tym zakresie na współpracę z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem.
Tylko dzięki ścisłej współpracy może się to udać.
- Czy Wrocławska Kolej Metropolitalna będzie
czymś na wzór tramwajowej “zerówki”, jeżdżącej
wokół centrum?
- Trudno mi powiedzieć.
To pytanie bardziej do PKP
niż do mnie. Natomiast
istnieją różne koncepcje,
naziemne i podziemne. By-

łoby idealnie, gdyby podziemnym tunelem udało
się wprowadzić kolej do samego centrum miasta. Taki
wariant jest obecnie rozważany przez PKP.
- Już wiadomo, że Forum Ekonomiczne przenosi się z Krynicy do Karpacza. Pan mówi, że to
sukces, bo...?
- Dlatego, że to będzie
ogromna promocja Karpacza i całego Dolnego Śląska.
Tu ogromne słowa podziękowania należą się również
burmistrzowi Karpacza Radosławowi Jęckowi i prezydentowi Jackowi Sutrykowi,
z którymi wspólnie stworzyliśmy zwycięską ofertę Dolnego Śląska, bo przypominam, że to był konkurs.
- Forum będzie u nas 8
lat i to jest okres zamknięty?
- W styczniu podpiszemy
umowę na 8 najbliższych
lat. Zawsze jest możliwość
jej przedłużenia. To ważne, prestiżowe wydarzenie.
Będą przyjeżdżać do nas
autorytety, głowy państw,
premierzy i inni najważniejsi
tego świata. Podczas takich
wydarzeń ścierają się idee
i poglądy. Siłą rzeczy informacje dotyczące Karpacza,
a przy okazji innych miast
Dolnego
Śląska,
pójdą
w świat i będzie to doskonała okazja do pokazania
atrakcyjności turystycznej
regionu.
Jeżeli stworzymy tu dobre warunki, to ludzie będą
wracać prywatnie, bo taki
jest mechanizm. Najlepszą
promocją jest ta szeptana.
- Czy w przyszłym roku
będziemy we Wrocławiu
obchodzili stulecie istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji, czy jednak
zbiory trafią do Lubina?
- Właścicielem budynku
Muzeum jest Poczta Polska,
ale to my ją promujemy.
Tymczasem zmusza się nas,
abyśmy płacili ogromne
czynsze. Mało tego, przymusza nas się do remontów
w nie swoich pomieszczeniach. Nie ma woli przejęcia
Muzeum, czy choćby współfinansowania
go
przez
Pocztę Polską. Wysłaliśmy
w tej sprawie zapytania i do
prezydenta Wrocławia, i do
prezydenta Lubina, czy są
zainteresowani przejęciem
i prowadzeniem Muzeum.
Czekamy na odpowiedzi.
Decyzji więc na razie nie ma.
Jest kierunek i pomysł. Nie
może być takiej sytuacji, że
wszystkie instytucje znajdują się w stolicy regionu.
Chciałbym, żeby muzea
były dobrze prowadzone,
ogólnodostępne i jeżeli jest
taka możliwość, aby te instytucje wojewódzkie były
w wielu miejscach Dolnego
Śląska, niekoniecznie we
Wrocławiu. Taki kierunek
popieram. Niedawno na
przykład osiągnęliśmy po-

rozumienie z burmistrzem
Karpacza na temat prowadzenia Muzeum Sportu
i Turystyki.
- W grudniu zarejestrowaliście Ogólnopolską Federację Bezpartyjni
i Samorządowcy. Co to za
twór będzie docelowo?
- Naszym celem jest
stworzenie silnego, ogólnopolskiego
komitetu
samorządowego. Po sukcesie Bezpartyjnych Samorządowców w ostatnich
wyborach samorządowych,
chcemy przenieść nasze
idee i poglądy do polityki krajowej, udowadniając
tym samym, że nie musimy
trwać w duopolu PO-PiS na
scenie politycznej. Nasz wysoki wynik pokazuje, że na
polskiej scenie politycznej
jest miejsce na bezpartyjną
formację. Chcemy to miejsce zagospodarować i być
słyszalnym głosem lokalnych społeczności. Chodzi
o to, aby każdy region miał
równorzędny głos w dyskusji, w nakreślaniu kierunków
na temat tego, co dzieje się
w Bezpartyjnych Samorządowcach. Gdyby nie pewne
decyzje polityczne, to jestem głęboko przekonany,
że już bylibyśmy w parlamencie. Uważam, że samorządy muszą mieć swoją silną reprezentację w Sejmie,
żeby dbać o interesy samorządu.
- Jak marszałek dolnośląski skomentuje fakt, że
jedyny na Dolnym Śląsku
dziennik, czyli “Gazeta
Wrocławska”, przechodzi
w ręce spółki skarbu państwa, de facto pod skrzydła rządu, czyli po prostu
traci niezależność?
- Jestem zaniepokojony
tym, co dzieje się z rynkiem
medialnym. Mam nadzieję,
że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmie się tą sprawą, zweryfikuje wszystko, bo jednak
media powinny być niezależne, a wiadomo, że jeżeli właścicielem jest spółka
skarbu państwa, rośnie podatność na sugestie czy kierunek programowy gazet.
Ich niezależność może być
zagrożona. Ostrzegałbym
przed takim posunięciem,
bo niejednokrotnie jest
tak, że komuś się buty szyje, a potem samemu trzeba
w nich chodzić. Zalecałbym
więc ogromną ostrożność,
bo to nie jest decyzja na rok
czy dwa. Jeżeli dojdzie do
sprzedaży i zakupu mediów
przez Orlen, to faktycznie
może oznaczać zmonopolizowanie regionalnego
rynku medialnego, chociaż
cały czas mam nadzieje, że
UOKiK zajmie odpowiednie
stanowisko w tej sprawie.
> Marta Ringart-Orłowska, Kurier Gmin; Jerzy
Kamiński, Wiadomości
Oławski; Daniel Długosz,
Nowa Gazeta Trzebnicka
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„Dziewiątka” podsumowała rok

OGŁOSZENIA
DROBNE

T

o był trudny rok dla
wszystkich sportowców i klubów. W związku
z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz
gwałtownymi zmianami
odnośnie obostrzeń,
odwołanych zostało wiele
zawodów, nie tylko na
terenie Polski, ale też na
arenie międzynarodowej.

LEKARSKIE

tel. 669-475-444

• Gabinet urologiczny,
badania USG, operacje, dr
n. med. Andrzej Basiewicz
(specjalista urolog). Dzierżoniów, ul. Kopernika 11.
Przyjmuje we wtorki i w
piątki od godz. 15:00. Rejestracja telefoniczna 697
301 884, 74 645 99 44.

• Cyklinowanie, tel. 697143-799

USŁUGI

• Pranie dywanów, kanap, u
klienta. tel. 535-679-346

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY NIEMCZA

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam lokal o pow.190m2 w centrum Łagiewnik. Cena netto 2300zł
za m2. Tel. 730-290-036

podaje do publicznej wiadomości informację,
że w na stronie internetowej BIP oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza,
ul. Rynek 10 zostały wywieszone na okres od
8 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 2/
VIII/2021, Nr 3/VIII/2021, Nr 4/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 4 stycznia 2021 r.

• Cyklinowanie bezpyłowe,

sekretariat@dzierzoniowski.pl
Petrusewicza we Wrocławiu
– 2 medale (Paweł Juraszek,
startowało łącznie 7 zawodników Klubu), Otwarte
Mistrzostwa Województwa
Lubuskiego,
Dolnośląskie
Zawody o Puchar Burmistrza miasta Lubań oraz Puchar miasta Osiecznica – 11
medali (Szymon Szaliński,
Gabriela Gendziel, Kornel Pisarski, Igor Wierzbicki, startowało łącznie 26 zawodników Klubu).
W ubiegłym roku Międzyszkolny Klub Sportowy
„Dziewiątka” liczył 65 zawodników. Pomimo trudnej
sytuacji w drugim kwartale
2020 roku, z powodu której
zamknięto basen na 3 miesiące i co za tym idzie - klub
nie miał możliwości realizo-

wać treningów, zawodnicy
utrzymali wysoki poziom,
poprawiając podczas zawodów swoje rekordy życiowe.
Na szczególne wyróżnienie
zasługują: Szymon Szaliński, Kacper Tatarzyn, Kornel Pisarski, Julia Rybitwa,
Gabriela Gendziel, Magdalena Ramilowska, Kacper
Kukuła, Miłosz Sztachelek,
Kacper Kędzierski, Mateusz Kut, Mateusz Pietrewicz, Zuzanna Szel, Błażej
Kiejda, Aleksander Cebula,
Krystian Bełtowski, Gaja
Kopera, Wiktoria Bejster,
Hanus Lateef, Hubert oraz
Patryk Falkowski. Działalność Klubu od wielu lat jest
współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Jego funkcjonowa-

nie nie byłoby możliwe bez
wsparcia Rodziców, Sponsorów a także Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dzierżoniowie.
> źródło: MKS 9
Na szczególną uwagę
zasługują osiągnięcia
następujących sprinterów:
Paweł Juraszek jest specjalistą w stylu dowolnym,
olimpijczykiem, najszybszym
pływakiem w Polsce na długim i krótkim basenie oraz
posiadaczem
najwyższej
Międzynarodowej Klasy Mistrzowskiej MM na długim
i krótkim basenie. Podczas
Zimowych Mistrzostw Polski, na dystansie 50m stylem
dowolnym na krótkim ba-

senie, osiągnął czas 20,82,
który go plasuje w rankingu
międzynarodowej federacji
pływackiej FINA na 4. miejscu na świecie, a w Europie
na 3. miejscu. Uzyskany czas
pozwolił mu także wypełnić
minimum kwalifikacyjne na
Mistrzostwa Europy, które
odbędą się w maju w Budapeszcie. Należy do Kadry
Narodowej Polski Seniorów.
Dominik Pietrewicz, na dystansach 50m stylem grzbietowym oraz 50m stylem dowolnym zajmuje kolejno 1.
i 3. miejsce na Dolnym Śląsku w swojej kategorii wiekowej 17 lat.
17-letnia Paulina Porębska, w swojej kategorii wiekowej, na Dolnym Śląsku,
plasuje się na 3. miejscu na

dystansie 100m stylem motylkowym oraz na 5. miejscu
na dystansach 50m stylem
motylkowym i grzbietowym.
Hanna Nawrot, na dystansach 50m stylem dowolnym,
50m stylem motylkowym
oraz 100m stylem zmiennym, znajduje się w pierwszej dziesiątce pływaków na
Dolnym Śląsku w swojej kategorii wiekowej 14 lat.
13-letni Igor Wierzbicki,
w swojej kategorii wiekowej,
na Dolnym Śląsku, na dystansach 50m i 100m stylem
dowolnym oraz 50 m stylem
motylkowym, plasuje się na
1. miejscu, a w ogólnopolskim rankingu, na dystansie
50m stylem dowolnym - na
5. miejscu. Należy do Kadry
Wojewódzkiej Młodzików.

CO DWA TYGODNIE W CAŁYM POWIECIE
WYKORZYSTAJ NASZ ZASIĘG
reklama@dzierzoniowski.pl

Spowodowało to też niestety sytuację, w której ze
względu na ograniczoną
liczbę uczestników, organizatorzy zawodów, które
przyciągały do tej pory nawet do 1000 zawodników,
ograniczali się do pływaków
znajdujących się na wysokich miejscach w rankingu
Polski. Podopieczni trenera Andrzeja Wojtala brali
udział w 12 imprezach sportowych rangi okręgowej,
wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej, których organizatorzy przedsięwzięli maksymalne środki ochrony, aby
zachować rygor sanitarny.
Były to: Zimowe Mistrzostwa
Polski Seniorów i Młodzieżowców – 1 medal (zdobył
Paweł Juraszek, startowali
także Dominik Pietrewicz
i Miłosz Sztachelek), Zimowe
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych 15 lat (startowała Wiktoria Bejster), Zimowe
Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych 14 lat (startowali
Hanna Nawrot, Magdalena Ramilowska oraz Kacper
Kukuła), Grand Prix Polski 4 medale (Paweł Juraszek),
Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego 10-11 lat, 12-13
lat oraz 14-open – 6 medali
(Paweł Juraszek, Igor Wierzbicki, Kornel Pisarski, startowało łącznie 21 zawodników
Klubu), Memoriał Marka
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Udany sezon zawodników Juniora
M

imo pandemii
MULKS Junior Dzierżoniów zaliczył miniony
rok do pomyślnych. Na
co dzień w klubie trenuje
50 osób w trzech sekcjach
sportowych, tj. zapasy,
sumo oraz mieszanych
sztuk walk z brazylijskim
jiu jitsu.
Wielu z nich sięgnęło
w 2020 r. po laury na zawodach różnego szczebla.
W zapaśniczej kadrze narodowej w 2021 znajdą się
Paulina Martyka, Sylwia
Martyka, Wiktoria Szeliga i Milena Sawka. Junior
uplasował się na pierwszym
miejscu w Dzierżoniowie
oraz trzecim w powiecie
dzierżoniowskim w Systemie Sportu Młodzieżowego
Ministerstwa Sportu, zdoby-

wając w roku ubiegłym 90
punktów. Zajęcia sportowe
w klubie prowadzą Norbert Warchoł, Stanisław
Warchoł, Oskar Czop oraz
Marzena Martyka, którzy
posiadają uprawnienia oraz
licencje związkowe.
W 2020 r. pierwszy raz
w historii Junior był gospodarzem zawodów najwyższej
rangi w kraju, czyli XXVIII
Mistrzostw Polski Seniorek
w zapasach. Zorganizował
też Drużynowe Mistrzostwa
Polski Województw Kadetek
w zapasach. Rywalizował
w IX Ogólnopolskim Turnieju NO GI FIGHT, XX Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym z okazji Odzyskania
Niepodległości. W klasyfikacji klubowej Mistrzostw Polski Seniorek dzierżoniowski
Junior wywalczył 5 miejsce,

a w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski - 4 miejsce.
> opr.
Wyniki poszczególnych
zawodników w 2020 r.:
Paulina Martyka – brązowy medal Mistrzostw Polski
Seniorek w zapasach 72 kg,
brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostw Polski 76
kg, brązowy medal Pucharu
Polski Seniorek w Sumo 73
kg, brąz Pucharu Polski Seniorek w Sumo 80 kg
Sylwia Martyka – Mistrzyni Polski Juniorek w zapasach 53 kg
Wiktoria Szeliga – złota
medalistka Mistrzostw Polski Młodziczek w Sumo 60
kg, brązowy medal w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski Kadetek

w zapasach, złoto Mistrzostw
Polski LZS Młodziczek w zapasach 54 kg, złoto Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego w Bielawie 54
kg, złoty medal Mistrzostw
Dolnego Śląska Młodziczek
w zapasach 54 kg i w Ogólnopolskim Turnieju zapaśniczym w Dzierżoniowie, złoty
medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w zapasach 54 kg, dwa
brązowe medale Pucharu
Polski Kadetek w Sumo
Milena Sawka – brązowy
medal Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w zapasach 49 kg, brąz z Mistrzostw
Polski Kadetek w sumo 50
kg, brązowy medal w Drużynowych
Mistrzostwach
Polski kadetów w sumo,
brązowy medal w Drużynowych Wojewódzkich Mi-

strzostwach Polski Kadetek
w zapasach
Natalia Kołosz – brązowy medal w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski do lat
21 w sumo, brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w sumo
u 23, V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kobiet w zapasach
62 kg, srebrna medalistka
Mistrzostw Dolnego Śląska
Juniorek w Zapasach kat.
62 kg, V miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek w zapasach 59 kg
Anna Czerwińska – V
miejsce w Mistrzostwach
Polski Seniorek w Zapasach
50 kg, V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski kobiet w zapasach 50 kg
Daniel Konieczny – brązowy medal w Drużynowych

Mistrzostwach Polski kadetów w sumo, złoty medal
w Ogólnopolskim Turnieju
zapaśniczym w Dzierżoniowie, brąz Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego
w Bielawie 65 kg, złoty medal w Mistrzostwach Śląska
Kadetów w zapasach 64
kg, XIX miejsce w Pucharze
Polski kadetów w zapasach
65 kg, V miejsce w Mistrzostwach Polski LZS Kadetów
65 kg, srebrny medalista
Ogólnopolskiego Turnieju
Zapaśniczego w Sieradzu
kat. 75 kg, srebrny medalista
Ogólnopolskiego Turnieju
NO GI i GI FIGHT w Bielawie
66 kg, złoto Mistrzostw Polski Młodziczek w zapasach
54 kg
ciąg dalszy na str. 15

Filip Bednarek – V miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów w zapasach styl
klasyczny 87 kg, V miejsce
w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w sumo 85 kg,
srebrny medalista Ogólnopolskiego Turnieju NO GI
i GI FIGHT w Dzierżoniowie,
członek kadry narodowej juniorów od 2020 r.
Marzena Martyka – V
miejsce w Mistrzostwach
Polski Seniorek w zapasach
62 kg
Bartosz Pych Lipiński – X
miejsce w w Pucharze Polski
kadetów w zapasach 45 kg,
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym
w Bielawie 45 kg
Aleksandra
Wojtaszek

–V miejsce w Mistrzostwach
Polski Seniorek w Zapasach
76 kg, V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w zapasach 76 kg
Sebastian Dudek – III
miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju NO GI GI FIGHT
w Dzierżoniowie 66 kg
Paulina Łochańska – V
miejsce w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski Kobiet
w Zapasach
Natalia Zając – brązowa
medalistka Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorek w Zapasach 62 kg
Mariusz Konieczny srebrny medal w MMM w zapasach w stylu wolnym 85 kg,
I miejsce w Mistrzostwach
Dolnego Śląska Młodzików

w zapasach w Krośnicach 85
kg, brązowy medalista Międzynarodowego
Turnieju
Zapaśniczego w Bielawie 85
kg, brązowy medal w MMM
Sumo +70 kg, złoty medal
w Ogólnopolskim Turnieju
zapaśniczym w Dzierżoniowie, VII miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
w zapasach w stylu wolnym,
złoto Pucharu Polski Młodzików w Sumo, brąz Pucharu
Polski Kadetów w Sumo
Michał Kaczor – brązowy
medalista Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego
w Bielawie 52 kg, V miejsce w Mistrzostwach Śląska
w zapasach 52 kg, IX miejsce w Mistrzostwach Polski
Młodzików w Sumo 50 kg,

V miejsce w MMM w SUMO
55 kg, brąz w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym
w Dzierżoniowie
Marcin Chmielewski –
srebrny medalista Ogólnopolskiego Turnieju NO GI
i GI FIGHT w Dzierżoniowie
96 kg
Kamil Kaczmarek – srebrny medalista Ogólnopolskiego Turnieju NO GI i GI FIGHT
w Dzierżoniowie, złoty medalista
Ogólnopolskiego
Turnieju NO GI i GI FIGHT
w Bielawie 81 kg
Jakub Tokarski – złoty
medalista Ogólnopolskiego
Turnieju NO GI i GI FIGHT
w Bielawie 88 kg
Daniel Szpunt – srebrny
medalista Ogólnopolskiego

Turnieju NO GI i GI FIGHT
w Bielawie
Simon Szady – IV miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju
NO GI i GI FIGHT w Bielawie
74 kg
Oskar Pych Lipiński – VII
miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Bielawie 41
kg
Adam Górny - złoty medal w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym w Dzierżoniowie
Nikola Ostrowska – VII
miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek w Zapasach 62 kg
Adam Brożyna – brązowy medal w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym
w Dzierżoniowie

TO MIEJSCE DLA CIEBIE
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CO DRUGI PIĄTEK
W CAŁYM POWIECIE
zareklamuj się i dotrzyj
do tysięcy mieszkańców

reklama@dzierzoniowski.pl

