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Około 200 domków stanęło na makiecie piernikowego 
miasta w Młynie Hilberta w Dzierżoniowie.  

To pierwsze i największe w Polsce miasteczko ze słodkiego 
ciasta. W dodatku powstało dzięki mieszkańcom,  
którzy od listopada piekli piernikowe budynki, pojazdy  
i pomniki. Wystawę można oglądać do końca lutego.

Dzierżoniów z piernika
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Poznaj swojego radnego
Przez najbliższe 5 lat będą stano-

wili lokalne prawo w Dzierżoniowie. 
Prezentujemy sylwetki wszystkich 
radnych Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa w kadencji 2018-2023.
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3 Poradnik dobrego palacza
Ekologicznie i ekonomicznie - 

pal od góry! Co? I węgiel i drewno. 
Oszczędzisz w ten sposób nawet do 
30% paliwa i ograniczysz emisję za-
nieczyszczeń nawet do 80% w cza-
sie rozpalania i dosypywania paliwa. 
Będzie zdrowiej i taniej, a smog już 
nam nie zagrozi.
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Będzie się działo
Kiedy będą Dzierżoniowskie Pre-

zentacje, Dni Dzierżoniowa, Mio-
dobranie czy festyny rodzinne? 
Wszystkie najważniejsze imprezy są 
już zaplanowane. Sprawdź kiedy, co 
i w jaki sposób będziemy świętować 
w mieście.
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Dokumenty wydawane  
do końca tego roku potwier-
dzają fakt zmiany rodzaju 
prawa do gruntu i na ich pod-
stawie sąd zamieni w księ-
gach wieczystych użytkowa-
nie wieczyste na własność.  
Odbędzie się to bez opłaty 
sądowej. Zgodnie z przepi-
sami nowej ustawy przyjętej 
przez rząd, po przekształ-
ceniu prawa użytkowania 
wieczystego we własność, 

właściciele gruntów przez  
20 lat będą wnosić tzw. opła-
tę przekształceniową. Które 
grunty przeszły na własność? 
Dotyczy to gruntów zabudo-
wanych budynkami przezna-
czonymi na cele mieszkanio-
we:
	budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi;
 budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi (co naj-
mniej połowa lokali to lo-

kale mieszkalne);
 budynkami mieszkalnymi 

wraz z budynkami go-
spodarczymi, garażami, 
innymi obiektami budow-
lanymi lub urządzeniami 
budowlanymi, umożli-
wiającymi prawidłowe  
i racjonalne korzystanie  
z budynków mieszkal-
nych.

Warto wiedzieć
Mieszkańcy Dzierżonio-

wa, których obejmuje zmiana  
w prawie, otrzymają od mia-
sta indywidualne zaświad-
czenie o przekształceniu oraz 
o formach i wysokości opłat.

Opłata przekształcenio-
wa ma być spłacana w 20 
rocznych ratach w wysoko-
ści równej opłacie rocznej  
z tytułu użytkowania wie-
czystego. Termin na jej uisz-
czenie wyznaczony został  
na 31 marca każdego roku, 
wyjątek to opłata za rok 2019 
- może być wniesiona w ter-
minie do 29 lutego 2020 r.

Z początkiem roku prawo użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

zmienia się w prawo własności. Potwierdzeniem faktu 
przekształcenia będzie zaświadczenie wydawane 
przez urząd.

Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

Pomoc jest udzielana we-
dług kolejności zgłoszeń, po 
wcześniejszym umówieniu 
terminu wizyty. W naszym 
powiecie można to zrobić 
telefonicznie pod numerem 
74 832 36 64 w godzinach 
pracy Starostwa Powiato-
wego w Dzierżoniowie, tj. w 
poniedziałki, środy i czwart-
ki w godz. 7.30 – 15.30, we 
wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a 
w piątki w godz. 7.30 – 14.30 
lub elektronicznie pod adre-
sem www.dzierzoniow.npp-
24.pl. W ten sposób odbywa 
się rejestracja do każdego z 
czterech punktów w powie-
cie. Na terenie naszego po-
wiatu od stycznia 2019 roku 
funkcjonują 3 punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej 
oraz 1 punkt nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskie-
go. Najdłuższy dyżur (przez 8 
godzin codziennie) jest pro-
wadzony w Starostwie Po-

wiatowym w Dzierżoniowie, 
bo w jednej lokalizacji dzia-
łają dwa punkty. Po cztery 
godziny dziennie czynne są 
punkty w Pieszycach i w Bie-
lawie.

Punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej: 
	Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie, Rynek 27, 
pok. 314

	Urząd Miasta i Gminy  
w Pieszycach, ul. Ko-
ściuszki 2

	Punkt nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskie-
go - Zespołów Ośrod-
ków Wsparcia w Bielawie,  
ul. Lotnicza 5

Więcej informacji, m.in.  
na temat zakresu udzielanej 
pomocy prawnej i poradnic-
twa obywatelskiego, na stro-
nie internetowej ministerstwa 
sprawiedliwości https://dar-
mowapomocprawna.ms.gov.
pl/pl/

Od nowego roku z darmowej pomocy prawnej 
może korzystać więcej osób. Ruszyła także  

nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo  
obywatelskie. Na wizytę należy się wcześniej umówić.

Pomoc prawna 
według nowych zasad

Wszystko, co stanęło na 
makiecie o wymiarach 4 x 4 m,  
dzierżoniowianie upiekli sami  
- na zorganizowanych  
w Dzierżoniowskim Ośrodku 
Kultury i w szkołach warsz-
tatach, albo w domach. 
Obiekty ustawiono na planie 
XV-wiecznego staromiejskie-
go centrum Dzierżoniowa. 
Wśród nich jest m.in. lukro-
wany ratusz, trzy kościoły, sy-
nagoga, szkoły i wieża ciśnień.  
W powstanie miasta z piernika 
zaangażowało się około 500 
mieszkańców Dzierżoniowa.

- Zależało nam, by przybli-
żyć klimat Dzierżoniowa. Sku-
piliśmy się głównie na odtwo-
rzeniu starego miasta. Super 
inicjatywa, a co najważniej-
sze, udało się zmobilizować 
mieszkańców. Myślę, że za 
rok przeniesiemy się o kolejne 
sto lat wprzód - mówi Adam 
Adamczyk, modelarz, który 
nadzorował budowę makiety. 
Znajduje się ona w zabytko-
wym Młynie Hilberta.

Wybór materiału do bu-
dowy domków nie jest przy-
padkowy. Tradycje piernikar-

skie na Śląsku sięgają końca 
XIII wieku. Pierniki to przede 
wszystkim mąka i miód, stąd 
wybór miejsca ekspozycji, za-
bytkowego Młyna Hilberta. Z 
miodem związany jest patron 
Dzierżoniowa - ks. Jan Dzier-
żoń, który był ojcem nowo-
czesnego pszczelarstwa.

Wystawa „Piernikowe 
Miasteczko” będzie czynna 
codziennie w godz. 8.00 – 
16.00, w weekendy od 10.00 
do 16.00 do końca lutego 
2019. 

Wejściówki do młyna kosz-
tują 16 zł (normalny), 13 zł 
(ulgowy). Grupy zorganizo-
wane mają 10% zniżki.

Około 200 domków stanęło na makiecie 
piernikowego miasta w Młynie Hilberta w 

Dzierżoniowie. To pierwsze i największe w Polsce  
takie miasto ze słodkiego ciasta. W dodatku  
powstało dzięki mieszkańcom, którzy od listopada 
piekli piernikowe budynki, pojazdy i pomniki.  
Wystawę można oglądać do końca lutego.

Dzierżoniów z piernika

Indywidualne decyzje o 
wymiarze podatków dorę-
czane będą od poniedziałku 
do soboty, od 9.00 do 19.00. 
Doręczyciele, którymi są pra-
cownicy dzierżoniowskiego 
urzędu, posiadają imienne 
identyfikatory ze zdjęciem. 
Przypominamy, że osoby do-
starczające decyzje podatko-
we nie podbierają od miesz-
kańców żadnych opłat.

Decyzje podatkowe w 2019 
roku doręczają: 

Beata  Janot 
Magdalena Kochowska
Rafał Matwieiszyn 
Maciej Patyjewicz 
Magdalena Gąsiorowska 
Iwona Frydmańska 
Magda Szczeblewska
Beata Suszek 

Pracownicy dzierżoniowskiego urzędu roznoszą 
mieszkańcom do domów informacje podatkowe. 

Ponad  13 tys. decyzji o wysokości podatków  
dostarczonych zostanie do końca lutego. 

Decyzje podatkowe 
do rąk mieszkańców 

W uchwale budżetowej 
znajdziemy m.in. źródła fi-
nansowania inwestycji, in-
formacje o formie i sposobie 
spłaty kredytów oraz działa-
niach, które miasto podejmie 
w 2019 roku. Jedną z najważ-
niejszych pozycji w budżecie 
są właśnie inwestycje.

- W tym roku przeznaczy-
my na nie ponad 31 mln zł. 
Najważniejsze związane są z 
poprawą infrastruktury dro-
gowej i bezpieczeństwem 
mieszkańców. To będzie rów-
nie pracowity rok, jak minio-
ny, ale już na pewno nie tak 
uciążliwy. Chcę utrzymać po-
ziom zdobywania zewnętrz-
nych pieniędzy i zasadę 
ewentualnego posiłkowania 
się kredytami, ale wyłącznie 
na zrealizowanie tych zadań, 
na które zdobywamy zewnę-
trze środki, bo to w dłuższej 
perspektywie jest bardzo 

opłacalne i dla finansów, i 
dla rozwoju - zapewnia bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Szczegółowe informacje 
o dochodach i wydatkach 
Dzierżoniowa znajdują się  
w uchwale budżetowej.

Inwestycje w 2019 r.
Największym zadaniem 

drogowym 2019 r. będzie 
kompleksowa przebudowa 
ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. 
Realizacja tego zadania wa-
runkowana jest zdobyciem 
zewnętrznego dofinanso-
wania. Duże zmiany zajdą 
również na os. Kolorowym. 
Tutaj kontynuowana będzie 
rozpoczęta już inwestycja, w 
efekcie której przebudowa-
ne zostaną drogi, chodniki i 
miejsca parkingowe.

W 2019 r. rozpoczną 
się prace przy zmienia-

niu ul. Wesołej. Obejmą 
one odcinek od nr 8 do 96.  
Na os. Tęczowym wybudo-
wana zostanie ul. Burszty-
nowa, nowe oblicze zyska 
również droga prowadząca 
od ul. Akacjowej do budyn-
ku nr 8. Wzdłuż budynku nr 1 
na os. Jasnym przebudowa-
na zostanie droga, powstaną 
tu także dodatkowe miejsca 
parkingowe. Miasto wyre-
montuje chodnik przy bloku.

Od 2019 r. łatwiej będzie 
się też poruszać na os. Róża-
nym. Przebudowa drogi do-
jazdowej od ul. Korczaka do 
Szkoły Podstawowej nr 1 to 
również nowe miejsca par-
kingowe na tym osiedlu. Ze 
względu na stan techniczny 
konieczna jest budowa nowej 
kładki dla pieszych nad rzeką 
Piławą, przy ul. Kopernika, na 
wysokości Szkoły Podstawo-
wej nr 9. Klienci ośrodka spor-
tu i działkowcy skorzystają na 
budowie drogi prowadzącej 
od wiaduktu na ul. Strumyko-
wej do parkingu przy hotelu 
OSiR-u. Bardzo duże znacze-
nie dla estetyki Dzierżoniowa 
będą miały zadania związane 

z pracami przy modernizacji 
Parku Kusocińskiego i z udo-
stępnieniem dla mieszkań-
ców terenu dawnego cmen-
tarza ewangelickiego.

W 2019 r. zakończy się 
budowa centrum seniora, 
prowadzona w budynku po-
łożonym przy ul. Świdnickiej 
35. W Szkole Podstawowej  
nr 1 powstanie nowoczesna 
stołówka. Miasto modernizo-
wać będzie także sieć moni-
toringu.

W ramach Dzierżoniow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego, oprócz prac w parku 
pomiędzy ul. Świdnicką, Pia-
stowską i Złotą, powstanie 
również sześć nowoczesnych 
przejść dla pieszych. Cztery 
z nich zlokalizowane zosta-
ną na ul. Piastowskiej. Przy 
Skwerze Seniora i Juniora 
powstaną miejsca piknikowe.

W projekcie budżetu jest 
jeszcze wiele mniej koszto-
wych, ale ważnych dla miesz-
kańców zadań. Plan inwe-
stycji 2019 może też ulegać 
zmianie ze względu na  zdo-
bywane przez Dzierżoniów 
zewnętrze dofinansowanie.

Dzierżoniowscy radni przyjęli przygotowany  
przez burmistrza budżet na najbliższe 12 miesięcy. 

Po stronie dochodów zamyka się on kwotą  
142 mln 527 tys. 511 zł. Planowane wydatki  
to 150 mln 646 tys. 790 zł. Co kryje się  
za tymi liczbami?

Finanse Dzierżoniowa w 2019 rokuWpłat na poczet podatków można dokonać bez prowizji 
w kasie urzędu, w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu Bu-
dynków Mieszkalnych przy ulicy Bielawskiej 15 oraz przy ulicy 
Nowowiejskiej 62. Przelewu elektronicznego można doko-
nać na konto bankowe urzędu prowadzone przez Bank Spół-
dzielczy w Dzierżoniowie, ul. Daszyńskiego 24, numer konta:  
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002. 
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Dorota Pieszczuch jest 
matematykiem, przez piętna-
ście lat była dyrektorem dzier-
żoniowskiego „Ekonomika”,  
a w minionej kadencji radną.

- Cenię sobie współpra-
cę, aktywnie działam w kilku  
organizacjach pracujących  
na rzecz  Dzierżoniowa, je-
stem też wiceprezesem Sto-
warzyszenia Nowoczesny 
Dzierżoniów Dariusza Ku-
charskiego. Dzierżoniowianką 
jestem od urodzenia i czuję 
się bardzo związana z mia-
stem. Burmistrz na najbliż-
sze pięć lat trafnie wyznaczył 
cztery cele poprawiające 
jakość życia mieszkańców.  
Z estetyką miasta, aktyw-
nością i bezpieczeństwem  
w Dzierżoniowie identyfikuję 
się najmocniej – mówi za-
stępca burmistrza Dzierżo-
niowa Dorota Pieszczuch.

Do jej obowiązków na-
leży m.in. zarządzanie edu-
kacją (od żłobków do szkół  
podstawowych), sprawami 
społecznymi, w tym nad-
zór nad takimi jednostkami,  
jak Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Dzienny Dom Se-
nior+, Środowiskowy Dom 
Samopomocy, a także  
kultura, sport i promocja 
Dzierżoniowa.

Podczas nominacji wice-
burmistrz zwracała szcze-
gólną uwagę na kwestie  
jakości obsługi klientów,  
zarówno urzędu, jak i jedno-
stek organizacyjnych miasta.

Burmistrz Dariusz Kuchar-
ski zapowiedział, że w naj-
bliższym czasie nie planuje  
powoływać drugiego zastęp-
cy.

Dorota Pieszczuch - uro-
dziła się 15 lipca 1968 r.  
w Dzierżoniowie. Jest mężat-
ką, ma dwoje dzieci. Ukończy-
ła studia wyższe magisterskie 
na Uniwersytecie Wrocław-
skim – kierunek matema-
tyka, studia podyplomowe  
z informatyki na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz kwalifika-
cyjny kurs z zakresu organiza-
cji i zarządzania oświatą. Jest 
absolwentką SP nr 3 im. KEN 
oraz I LO im. J. Śniadeckiego 
w Dzierżoniowie. Od 1992 r. 
pracowała w Zespole Szkół 
nr 3 im. Kombatantów RP, 

jako nauczyciel matematyki,  
a od 2003 r. pełniła tam funk-
cję dyrektora szkoły. Była 
radną Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa VII z ramienia Sto-
warzyszenia Nowoczesny 
Dzierżoniów Dariusza Ku-
charskiego. Pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz była członkiem Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego. 
Należy do Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzierżoniowskie-
go Ekonomika i Towarzystwa  
Miłośników Dzierżoniowa.

Dorota Pieszczuch zastępcą burmistrza
W nowej kadencji burmistrz Dzierżoniowa powołał 

na zastępcę Dorotę Pieszczuch. Głównymi 
obszarami, którymi zarządza nowa wiceburmistrz, 
są sprawy społeczne, edukacja i estetyka miasta. 
Nominację Dariusz Kucharski wręczył w obecności 
pracowników urzędu.

Od kilku tygodni trwa VIII kadencja odrodzonego samorządu, moja druga jako burmis-
trza Dzierżoniowa. Bardzo dziękuję za ocenę dotychczasowej pracy i obdarzenie mnie 

zaufaniem na kolejne lata. 69% Państwa głosów w pierwszej turze to z jednej strony zna-
komity wynik, ale z drugiej - olbrzymie zobowiązanie do dalszego zmieniania Dzierżoniowa.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych i zapewniam,  
że można na mnie liczyć, niezależnie od tego, na kogo oddali Państwo swój głos. Bardzo 
dziękuję moim konkurentom za dobrą atmosferę i rywalizację fair play skupioną wokół 
przyszłości Dzierżoniowa, a nie polityki. Chcę zarządzać rozwojem Dzierżoniowa, podob-
nie jak do tej pory, w oparciu o współpracę dialog i wspólne znajdowanie rozwiązań. 

W najbliższych latach, jak obiecywałem przed wyborami, chcę się skupić na zmianie 
estetyki miasta, zwiększaniu oferty dla aktywnych mieszkańców, poprawie bezpieczeństwa 
i korzystaniu z szansy, jaką są inwestycje realizowane dzięki zdobywanym z zewnątrz 
pieniądzom. Tak, jak dotychczas, chcę podejmować decyzje w oparciu o konsultacje  
z mieszkańcami. 

Szanowni Mieszkańcy,
Przez najbliższe 5 lat to oni będą stanowili lokalne prawo w Dzierżoniowie. Prezentujemy sylwetki wszystkich 

21 radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa w VIII kadencji (2018-2023). Przewodniczącym rady jest wybrany 
jednogłośnie Andrzej Darakiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali Mirosław Piorun, Roman Kowalczyk i 
Jarosław Rudnicki. 

Poznaj swojego radnego

Sesje Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa odbywają się 
najczęściej w ostatni po-
niedziałek miesiąca w „Sali 
Rycerskiej” dzierżoniow-
skiego ratusza. W obradach 
może aktywnie uczestni-
czyć każdy mieszkaniec. By 
zabrać głos podczas sesji, 
należy przed jej rozpoczę-
ciem zapisać się na listę 
mówców u prowadzącego 
obrady przewodniczącego 
lub wiceprzewodniczącego. 
Zasady pracy, kompeten-
cje, organizację i tryb pracy 
Rady Miejskiej określa Statut 
Dzierżoniowa. Szczegóło-
we informacje, tj. porząd-
ki obrad, projekty uchwał 
oraz podjęte przez radnych 
uchwały, dostępne są na 
stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej w zakładce 
Rada Miejska, prawo lokalne 
i zamierzenia władz. 

Adam Bagiński

Dyrektor w klubie MZKS 
Lechia Dzierżoniów, członek 
Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie. 
Był radnym w latach 2010 
– 2014, pełnił funkcję prze-
wodniczącego Komisji Roz-
woju Gospodarczego Mia-
sta. Inicjator powstania placu 

zabaw wraz z elementami si-
łowni plenerowej na os. Ko-
lorowym w ramach I edycji 
Dzierżoniowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Obecnie 
jako radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa VIII kadencji 
(2018–2023) przewodniczy 
Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji.

Ryszard Borek

Z zawodu mgr inż. bu-
downictwa, uprawniony 
projektant i kierownik bu-
dowy, rzeczoznawca bu-
dowlany i majątkowy. W 
latach 1977-1985 kierował 
inwestycjami i budowami, a 
następnie zarządzał przed-
siębiorstwem budowlanym. 
Od 1985 r. prowadzi działal-
ność gospodarczą, od 1988 
r. jest współwłaścicielem i 
prezesem projektowo-bu-
dowlanej Spółki „BIODOM” 
w Dzierżoniowie. Ukończył 
studia podyplomowe na Uni-
wersytecie Wrocławskim z 
prawa inwestycyjnego (1979 
r.), studia podyplomowe na 
Politechnice Wrocławskiej 
z technologii i organizacji 
remontów, modernizacji i 
rekonstrukcji obiektów bu-
dowlanych (1989 r.), studia 
podyplomowe na Akade-

mia Rolniczej we Wrocławiu 
z wyceny nieruchomości 
(1995 r.), a także studia po-
dyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocła-
wiu z analizy ekonomicznej 
w systemach zarządzania 
przedsiębiorstwem (2004 r.) 
i z wyceny przedsiębiorstwa 
(2007 r). Był członkiem Ko-
misji Planowania Rady Miej-
skiej I kadencji oraz radnym 
Dzierżoniowa II kadencji 
(1994-1998). Od 25 lat dzia-
łacz lokalnego samorządu 
gospodarczego: założyciel i 
przewodniczący Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Ziemi 
Dzierżoniowskiej, założy-
ciel, pierwszy prezydent i 
wieloletni wiceprezydent 
Sudeckiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Świdni-
cy. Odznaczony Honorową 
Złotą Odznaką Krajowej Izby 
Gospodarczej. Wieloletni 
aktywny działacz samorzą-
du zawodowego – m. in. od 
2002 r. do chwili obecnej 
członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa we Wrocła-
wiu. Odznaczony Honoro-
wą Złotą Odznaką Polskiej 
Izby Inżynierów Budownic-
twa. Od 1975 r. członek Pol-
skiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa 
O/Wałbrzych. Odznaczony 
Honorową Złotą Odznaką 
PZITB. Od 1995 r. członek 
Stowarzyszenia Rzeczo-
znawców Majątkowych we 
Wrocławiu, w latach 2012-
2018 wiceprezes i członek 
zarządu. Odznaczony Ho-
norową Złotą Odznaką SRM 
we Wrocławiu. Członek 
Obywatelskiego Ruchu Pa-
triotycznego w Dzierżonio-
wie i Stowarzyszenia „Ruch 

Społeczny im. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego”. 
Wieloletni prezes i członek 
zarządu Dzierżoniowskiego 
Towarzystwa Tenisowego. 
Zainteresowania: sport, poli-
tyka, historia. Aktywnie upra-
wia tenis ziemny i jazdę na 
nartach.

Irena Bukalska

Absolwentka Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, od 1970 
r. mieszkanka Dzierżonio-
wa. Z zawodu nauczycielka, 
pracowała w szkołach pod-
stawowych i ponadpodsta-
wowych. W latach 1986-88 
pełniła funkcję doradcy me-
todycznego Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w 
Wałbrzychu. W latach 1990-
98 pracowała w Kuratorium 
Oświaty w Wałbrzychu, peł-
niąc funkcję wizytatora szkół 
podstawowych powiatu 
dzierżoniowskiego. Od 1980 
r. zaangażowana w działal-
ność na rzecz budowania 
wolnej Polski. Była człon-
kiem Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy i Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej. Założyła koło NSZZ 
Solidarność w SP 5. Jest 
współzałożycielką podziem-
nej Tymczasowej Okręgowej 
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Komisji Oświaty NSZZ „Soli-
darność” i współzałożycielką 
w szkołach powiatu dzierżo-
niowskiego 14 podziemnych 
kół NSZZ „S”. W okresie stanu 
wojennego była bibliotekar-
ką i kolportowała wydaw-
nictwa bezdebitowe. Pełniła 
funkcję sekretarza Komitetu 
Obywatelskiego „S” Ziemi 
Dzierżoniowskiej i współ-
organizowała pierwsze 
wolne wybory w powiecie. 
Obecnie jest przewodniczą-
cą Ruchu Społecznego im. 
Lecha Kaczyńskiego ziemi 
dzierżoniowskiej i człon-
kiem Zarządu Stowarzysze-
nia Obywatelskiego Ruchu 
Patriotycznego. Bezpartyjna. 
Była radną I kadencji Rady 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
i radną V kadencji Rady Mia-
sta Dzierżoniowa. Pracowała 
w biurach poselskich po-
słów PiS-u, obecnie w biurze 
posła Michała Dworczyka. 
Odznaczona srebrną i złotą 
odznaką NSZZ „Solidarność”, 
w 2012 r. otrzymała medal 
„Niezłomni” od NSZZ „S” 
Dolny Śląsk za działalność 
opozycyjną, a w 2017 r. od-
znakę honorową „Działacza 
opozycji antykomunistycz-
nej”. W 2018 r. odznaczona 
Medalem 100–lecia Odzy-
skania Niepodległości pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego.

Marian Andrzej 
Darakiewicz

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa, w 
poprzedniej kadencji był jej 

wiceprzewodniczącym. Ma 
żonę Ewę, emerytowaną 
nauczycielkę, pięcioro dzie-
ci: Huberta (1980 r., Joannę 
(1982 r.), Agnieszkę (1984 r.), 
Janusza (1994 r.), Andrzeja 
(1996 r.) oraz sześcioro wnu-
cząt. Będąc radnym praco-
wał w Komisji Budżetu, Ko-
misji Spraw Obywatelskich i 
Porządku Publicznego oraz 
w Komisji Mieszkaniowej. 
Pełnił funkcję prezesa Dzier-
żoniowskiego Klubu Karate 
Kyokushin. Pracuje w rodzin-
nej firmie „Darjam” Sp. z o.o. 
Jako samorządowiec ma 
dużą wrażliwość społeczną, 
dlatego zamierza kontynu-
ować dialog z każdym, komu 
bliski jest rozwój miasta. 
Chce podjąć działania w kie-
runku rewitalizacji i poprawy 
estetyki miejsc wskazywa-
nych przez mieszkańców.

Agnieszka Denysiak

Ekonomistka, prywatny 
przedsiębiorca, absolwentka 
wrocławskiego Uniwersyte-
tu Ekonomicznego i pody-
plomowych studiów podat-
kowych. W Radzie Miejskiej 
Dzierżoniowa zasiada po 
raz drugi. W pracy radnej 
zajmuje się m.in. nadzorem 
nad gospodarnym zarzą-
dzaniem finansami miasta i 
bieżącymi sprawami miesz-
kańców. Pracuje w Komisji 
Spraw Obywatelskich i Po-
rządku Publicznego oraz 
Komisji Budżetu i Finansów. 
Była jedną z inicjatorek wy-
budowania przy ul. Koper-

nika ważnego dla tej części 
miasta placu zabaw i siłow-
ni na otwartym powietrzu. 
Również dzięki jej staraniom 
m.in. mieszkańcy ul. Ciasnej 
wreszcie będą mogli cieszyć 
się swoją nową drogą. 

Radosław Drabczyk

Wiceprzewodniczący Ko-
misji Rozwoju Gospodarcze-
go Miasta, członek Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji. Od 
wielu lat jest zaangażowany 
w organizację Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy na 
naszym terenie, od dwóch 
lat jest szefem dzierżoniow-
skiego Sztabu WOŚP. W la-
tach 2017-2018 pełnił funk-
cję prezesa Stowarzyszenia 
HELP DDZ w Dzierżoniowie. 
Zawodowo od 18 lat zwią-
zany jest z firmą Frankonia 
Poland, w której obecnie jest 
kierownikiem ds. logistyki i 
magazynu. Jest inicjatorem 
projektu pn. „Złota Przystań”, 
który będzie zrealizowany na 
os. Złotym w ramach Dzier-
żoniowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. 

Absolwent dzierżoniow-
skiego „Ekonomika” i wro-
cławskiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Ma 38 lat, 
od urodzenia mieszka w 
Dzierżoniowie i tutaj wraz 
z żoną Teresą wychowuje 
córkę i syna. Dwa główne 
tematy, które zamierza reali-
zować podczas tej kadencji 
Rady Miejskiej, to bezpie-
czeństwo i estetyka miasta. 
Niezmiernie ważne jest dla 

niego utrzymanie stałych 
kontaktów z mieszkańcami 
i reagowanie na zgłaszane 
przez nich problemy.

Grażyna Juraszek 

Absolwentka Studium 
Budowlanego w Świdnicy. 
Pracuje w dzierżoniowskim 
Zarządzie Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. przy ul. 
Bielawskiej 15 w Referacie 
Wspólnot Mieszkaniowych. 
Mężatka, ma troje dorosłych 
dzieci. Radna poprzednich 
kadencji. Pracowała w Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego 
Miasta, Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, Komisji Re-
wizyjnej oraz doraźnej Ko-
misji Statutowej. Obecnie 
pełni funkcję przewodniczą-
cej Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa VIII 
kadencji.

Maciej 
Kiesewetter

Do wyborów samorządo-
wych szedł z hasłem „Dobry 

gospodarz Twojego osiedla”.
 Chciałby stworzyć sku-

teczny kanał wzajemnej 
komunikacji, który pozwoli 
mieszkańcom osiedli zgła-
szać ważne tematy, wymie-
niać opinie i pomysły. Spe-
cjalnie do tego celu chce 
w najbliższych tygodniach 
przygotować stronę na Fa-
cebooku oraz uruchomić 
dyżurny numer telefonu. 
Uważa, że obecnie brakuje 
tego pierwszego rozwiąza-
nia szczególnie na os. Tę-
czowym. 

Ma wyższe wykształcenie 
zdobyte na Wydziale Prawa 
i Administracji oraz studia 
podyplomowe „Psychologia 
w Biznesie”. Od ponad 20 
lat pracuje w firmach han-
dlowych, głównie na stano-
wiskach kierowniczych jako 
menadżer kilkunastoosobo-
wych zespołów. 

W wolnym czasie uwielbia 
gotować i rozwijać z mał-
żonką wspólną pasję, jaką 
jest taniec towarzyski. Jest 
wnukiem pierwszego dyrek-
tora technicznego ZR „DIO-
RA” inż. Tadeusza Kiesewet-
tera. 

Ma 42 lata, od uro-
dzenia jest mieszkańcem 
Dzierżoniowa. Z żoną Bar-
barą wychowuje dwie  
córki.

Roman Kowalczyk

W i ce p r zewo dn i c z ą c y 
Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa, członek Prawa i Spra-
wiedliwości. Ma 57 lat, jest 

żonaty, ma jedną córkę. Ab-
solwent Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu,  
ma wykształcenie wyż-
sze. Jest pracownikiem WiK  
Spółka z o.o. w Dzierżo-
niowie od prawie 35 lat, 
w tym 9 lat jako kierow-
nik Biura Obsługi Klienta.  
Radny V kadencji Rady Miej-
skie Dzierżoniowa. Jest 
członkiem Towarzystwa  
Miłośników Dzierżonio-
wa, jako skarbnik od 2007  
do 2018 r. Założyciel i 
członek Stowarzyszenia 
Obywatelski Ruch Patrio-
tyczny, do 2018 r. był jego  
wiceprezesem. 

Był też przewodniczącym 
Rady Programowej DOK-u 
oraz członkiem Rady Pro-
gramowej Muzeum Miejskie-
go Dzierżoniowa. Ponadto  
jest członkiem Stowarzy-
szenia na Rzecz Remontu 
i Renowacji Zabytkowego 
Kościoła pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie. Aktyw-
ny krwiodawca, współor-
ganizator wielu inicjatyw  
społecznych. 

Paweł Kowalski

Lat 46, pielęgniarz, spe-
cjalista pielęgniarstwa  
ratunkowego, pracuje  
w Pogotowiu Ratunko-
wym w Dzierżoniowie  
oraz Hospicjum Św. Świe-
rada. Wielokrotnie wy-
różniany i nagradzany  
za swoją społeczną dzia-
łalność na rzecz mieszkań-
ców Dzierżoniowa i powiatu  

m.in przez burmistrza  
Dzierżoniowa w 2017 r.  
i 2018 r., starostę powiatu 
dzierżoniowskiego w 2016 r., 
2017 r. i 2018 r., wójta gmi-
ny Dzierżoniów w 2016 r.  
oraz prezesa NZOZ Szpitala 
Powiatowego w Dzierżo-
niowie za szczególną em-
patię oraz niezwyczajną  
chęć niesienia pomocy.  
W 2017 r. otrzymał naj-
wyższe odznaczenie za-
wodowe „Złoty Czepek”  
za codzienny trud i zaan-
gażowanie, za wrażliwość, 
za szerzenie zasad etyki  
i pomoc ludziom potrze-
bującym. Współpracuje  
z ośrodkiem szkoleń  
„IDEA” w Świdnicy, dla  
którego szkoli pielęgniar-
ki z RKO na Dolnym Ślą-
sku (Świdnica, Dzierżoniów,  
Bolesławiec, Wolsztyn, Wał-
brzych, Nowogrodziec,  
Polanica Zdrój, Ziębice).  
Od 8 lat radny Rady Miasta 
Dzierżoniowa.

Jarosław Kresa

48 lat, żonaty (żona Do-
rota), ojciec 19-letniego  
Łukasza (studenta 1. roku  
militarioznawstwa), wy-
kształcenie wyższe - fi-
lologia polska. Szef Klubu 
Radnych PiS, sekretarz klu-
bu radnych Prawa i Spra-
wiedliwości. Radny Rady  
Miejskiej Dzierżoniowa III  
i VI kadencji, w latach 2000-
2002 wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa. Członek Prawicy  

Rzeczypospolitej, sekre-
tarz Klubu „Gazety Polskiej” 
Dzierżoniów II, inicjator 
stworzenia i wiceprezes 
Obywatelskiego Ruchu Pa-
triotycznego, członek Pro-
metejskiego Klubu Przyjaciół 
Gruzji. Inicjator powstania, 
współzałożyciel i dowód-
ca Grupy Rekonstrukcji  
Historycznej 58. Pułku  
Piechoty (4 psw). Uczest-
nik legendarnych insceni-
zacji historycznych na We-
sterplatte, pod Kockiem  
i pod Mławą. Uhonorowany  
Medalem 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości, 
Krzyżem Czynu Zbrojne-
go Polskiej Samoobrony  
na Kresach Wschodnich 
Rzeczypospolitej, a także 
Medalem 60-lecia Związ-
ku Represjonowanych Po-
litycznie Żołnierzy-Gór- 
ników. 

Organizator wielu uro-
czystości historycznych  
i patriotycznych na terenie 
powiatu dzierżoniowskie-
go. Komendant honoro-
wy jednostki strzeleckiej 
1919 Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskie-
go. Szachista. 

Redaktor naczelny mie-
sięcznika „Twoja Spółdziel-
nia”, koordynator Spółdziel-
czego Domu Kultury SM w 
Dzierżoniowie. W przeszłości  
m.in.: dziennikarz „Tygo-
dnika Wałbrzyskiego”, mie-
sięcznika „Diora”, „Radia  
Sudety” oraz współzało-
życiel i pierwszy redaktor  
naczelny „Tygodnika Dzier-
żoniowskiego”. 

W latach 1984-2003 
zawodnik, trener dru-
żyn młodzieżowych, a 
także prezes MZKS „Le-
chia” Dzierżoniów. Autor  
książek: „Lechia na koniec 
tysiąclecia” oraz „Tewzadze 
– gruziński obrońca Warsza-
wy”, opowiadającej o losach 
gruzińskiego oficera kon-
traktowego w Wojsku Pol-
skim, jednego z głównych 
dowódców obrony Warsza-
wy w 1939 r.
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Sebastian Maniak 

Prywatny przedsiębior-
ca, główny szkoleniowiec w 
Sportowym Klubie Taekwon-
-do TIGER Dzierżoniów, 
dwukrotny mistrz świata w 
taekwon-do i były członek 
kadry narodowej juniorów 
w piłce ręcznej. Pełni funk-
cję prezesa w Polskim Zrze-
szeniu Taekwon-do ITF. Jest 
absolwentem SP 5, Szkoły 
Sportowej im J. Kusocińskie-
go, Radiobudy oraz studiów 
magisterskich na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Radny Rady Miej-
skiej VII i VIII kadencji, obec-
nie pełni funkcję przewod-
niczącego Komisji Edukacji 
i Spraw Społecznych i jest 
członkiem Komisji Rewizyj-
nej. Działa w stowarzyszeniu 
Nowoczesny Dzierżoniów. 
Prywatnie: żona Monika (so-
cjolog), troje dzieci: Lena (14 
lat, działa aktywnie jako rad-
na Młodzieżowej Rady Mia-
sta Dzierżoniowa), Aleks (12 
lat) i Alan (6 lat).

Jarosław Perlak

Radny Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa VII i VIII ka-

dencji, obecnie pełni funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego 
Miasta oraz członka Komisji 
Edukacji i Spraw Społecz-
nych. Od 2011 r. jest przed-
stawicielem Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej. Pra-
cuje w administracji w Nie-
publicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej REHA - MED 
w Dzierżoniowie. Aktywnie 
działa w Towarzystwie Mi-
łośników Dzierżoniowa oraz 
stowarzyszeniu Help DDZ 
– jako wolontariusz i szta-
bowiec Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest 
miłośnikiem turystyki i przy-
rody - inicjatorem wspólne-
go upiększania i zakładania 
terenów zielonych w Dzier-
żoniowie. Współorganizuje 
akcję „Polska w kwiatach”  
w naszym mieście oraz kon-
kurs „Piękno kwiatów i zieleni 
wokół nas”.

Mirosław Piorun

Jest współtwórcą i człon-
kiem Obywatelskiego Blo-
ku Samorządowego. Ma 66 
lat, żonę, dwie córki i dwie 
wnuczki. Wykształcenie 
wyższe o kierunku bezpie-
czeństwo narodowe, spe-
cjalność - bezpieczeństwo 
państwa. W samorządzie od 
2002 r. Pracował w Komi-
sji Rozwoju Gospodarcze-
go Miasta, Komisji Budżetu 
i Finansów, Komisji Edukacji 
i Spraw Społecznych. Od 
2003 do 2010 r. był prze-
wodniczącym doraźnej 
Komisji Statutowej. W ka-

dencjach V, VI i VIII był wi-
ceprzewodniczącym, a w VII 
kadencji przewodniczącym 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Zawodowo związany był z 
Diorą – jako kontroler jako-
ści wyrobów, OHP w Dzier-
żoniowie, firmą Toner – jako 
księgowy, firmą Tailor – jako 
główny księgowy. Obecnie 
na emeryturze. 

Marcin Rak

Ma 31 lat, od urodzenia 
jest mieszkańcem Dzierżo-
niowa. Ma wykształcenie 
wyższe, jest absolwentem II 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Dzierżoniowie oraz Aka-
demii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu. Jego 
pasją jest sport i zarażanie 
nim innych. Reprezentował 
Dzierżoniów w wielu zawo-
dach sportowych, nawet na 
poziomie międzynarodo-
wym. W 2010 r. rozpoczął 
pracę z dziećmi i młodzieżą 
jako animator zajęć sporto-
wych m. in. w Przedszkolu 
Publicznym nr 1, Szkole Pod-
stawowej nr 9 i jako trener 
grup młodzieżowych Lechii 
Dzierżoniów. Jest współau-
torem projektu, dzięki które-
mu w ramach budżetu oby-
watelskiego przy Skwerze 
Seniora i Juniora powstaną 
w 2019 r. miejsca piknikowe. 
Pełni funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji Edukacji 
i Spraw Społecznych oraz 
członka Komisji Spraw Oby-
watelskich i Porządku Pu-
blicznego.

Jarosław Rudnicki

W i ce p r zewo dn i c z ą c y 
Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa, członek Komisji Budżetu  
i Finansów oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego  
Miasta. W Radzie Miejskiej 
Dzierżoniowa rozpoczął 
trzecią kadencję. Podkre-
śla, że Dzierżoniów to jego  
dom i miejsce, do którego 
zawsze wraca z przyjem-
nością. Prywatnie mąż Ma-
rzeny i tata Mai. Ma 39 lat. 
Dyżur: każdy ostatni wtorek 
miesiąca od 15.30 do 16:30. 
Kontakt: tel. 500 078 618  
lub e-mail: rudnicki@
rm.dzierzoniow.pl

Kazimierz Szabat

Ma 64 lata. Urodził się 
w rodzinie chłopskiej we 
wsi Polichna w wojewódz-
twie lubelskim. Od 1974 r. 
mieszkaniec Dzierżoniowa. 
Żonaty, dwóch synów. Eko-
nomista, księgowy. Zwią-
zany ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych, dzia-
łający na rzecz ich rehabili-
tacji zawodowej i społecz-
nej. Wieloletni pracownik i 

działacz lokalnych i woje-
wódzkich organów statu-
towych Spółdzielczości In-
walidów. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej SI „Ślęża” 
oraz członek Rady Nadzor-
czej Regionalnego Związku 
Spółdzielczości Inwalidów 
we Wrocławiu. Ekspert eko-
nomiczny ZZ NSZZ „Solidar-
ność” Spółdzielczości Pracy. 
Działacz Zrzeszenia Sporto-
wego Spółdzielczości Pracy 
„Start” w Wałbrzychu. Wielo-
krotny medalista, mistrz Pol-
ski inwalidów w narciarstwie. 
Odznaczony tytułem „Zasłu-
żony dla województwa wał-
brzyskiego”. Członek partii 
Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Klubu Gazeta Polska. Zaan-
gażowany w życie społeczne 
i integrację środowisk prawi-
cowych.

Bolesław Wilkos

Wykształcenie wyższe, 
żonaty, dwie córki. Pracow-
nik sklepu Kaprys na os. 
Błękitnym. Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej IV ka-
dencji, radny VI i VII kadencji. 
Obecnie przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów 
oraz członek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Jest 
również członkiem zespołu 
do spraw funkcjonowania 
Dzierżoniowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Dyżur w 
Biurze Rady Miejskiej pełni 
w pierwszy wtorek miesiąca 
w godzinach 10.00-11.00. 
Kontakt telefoniczny pod 
numerem 693 810 444.

Maciej „Perła” Woźniak

Jest koszykarzem z pa-
sji i z zawodu, z wykształ-
cenia menadżerem sportu  
i licencjonowanym trene-
rem koszykówki. Podjął  
kolejne studia - nauczy-
cielskie. Jest założycielem  
klubu B-Ball, pomysłodaw-
cą i organizatorem najstar-
szego i cenionego turnieju  
koszykówki ulicznej w Pol-
sce. Od trzech lat jest koor-
dynatorem Alei Bajkowych 
Gwiazd. Od 2014 r. działa jako 
radny. Sprawując tą funk-
cję aktywnie uczestniczył  
w powstawaniu placów za-
baw i siłowni plenerowych. 
Mocno wspierał zapew-
nienie miejsc w żłobkach  
dla wszystkich chętnych 
dzieci z Dzierżoniowa  
i utworzenie Centrum  
Seniora. Zależało mu na na-
wiązaniu współpracy mię-
dzy miastem i spółdziel-
nią. Za działania te został  
wybrany najlepszym rad-
nym w Dzierżoniowie  
w plebiscycie Gazety Wro-
cławskiej - „Radny na Me-
dal” kadencji 2014-2018.  
Chciałby w dalszym ciągu 
wspierać rozwój dzierżo-
niowskiego sportu i m.in. 
przywrócić rozgrywki mię-
dzyszkolne. Od urodzenia 
jest związany z dzierżo-
niowskimi osiedlami. Ma 39 
lat i z żoną Martą wycho-
wuje dwóch synów. Od 3 
lat uczestniczy w pracach 
kapituły plebiscytu Dzierżo-
niowska Gala Sportu. W tej 
kadencji jest członkiem Ko-
misji Rewizyjnej oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zbigniew Zeń

Ma 65 lat. Jest żonaty, 
ma dwoje dorosłych dzie-
ci i dwóch wnuków. Pra-
cuje w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Perspektywa” 
w Dzierżoniowie na sta-
nowisku prezesa zarządu.  
Jest pełnomocnikiem Ko-
mitetu Miejskiego Prawo i 
Sprawiedliwość w Dzier-
żoniowie, wiceprzewod-
niczącym Stowarzysze-
nia na Rzecz Remontu i 
Renowacji Zabytkowego 
Kościoła pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie. Współor-
ganizator corocznych „Mar-
szów dla Życia i Rodziny”. 
Był radnym Rady Miejskiej  
Dzierżoniowa VI kadencji. W 
jesiennych wyborach starto-
wał z listy PiS-u. Jest człon-
kiem Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji oraz Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego Miasta, 
a także Zarządu Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego ZGPD7. Interesuje  
się sportem i turystyką - 
szczególnie turystyką gór-
ską. W wolnych chwilach 
gra na gitarze i harmonijce 
ustnej.

Ireneusz Żygadło

Bezpieczeństwo miesz-
kańców i jakość powietrza to 
dwa najważniejsze obszary, 
na których chce skupić w tej 
kadencji. Priorytetem jest dla 
niego także modernizacja 
ulic oraz zwiększenie licz-
by miejsc parkingowych na 
osiedlach. Za bardzo istotną 
kwestię uważa też rozwiąza-
nie problemu gołębi na tere-
nie osiedli mieszkaniowych, 
zadbanie o park osiedlowy 
pomiędzy Jasnym i Błękit-
nym oraz o park im. Janusza 
Kusocińskiego. Ma 52 lata, 
wykształcenie wyższe ma-
gisterskie z zarządzania. Od 
urodzenia jest mieszkańcem 
Dzierżoniowa, od wielu lat 
pracuje w Polskiej Spółce 
Gazownictwa, w której za-
rządza eksploatacją sieci 
gazowej. Jest radnym Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa po-
przedniej i obecnej kadencji 
oraz przewodniczącym Ko-
misji Spraw Obywatelskich 
i Porządku Publicznego. 
Aktywnie działa w wielu or-
ganizacjach. Prywatnie jest 
szczęśliwym mężem i ojcem 
dorosłej już córki. 

Sesje na żywo i w archiwum 

W dniach, w których odbywają się sesje RM, w serwisie 
miejskim udostępniane są transmisje „na żywo” z sali ob-
rad. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą na bieżąco 
śledzić przebieg spotkania. Pierwsza transmisja odbyła się 
w listopadzie 2018 r. W zakładce Rada Miejska dostępne 
są już trzy archiwalne nagrania z dotychczasowych sesji. 
Aby oglądać transmisję, wystarczy w czasie trwania obrad 
wejść na stronę www.dzierzoniow.pl, i w zakładce Urząd  
w menu Rada Miejska kliknąć link „Transmisja z obrad”.
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Ferie zimowe w mieście nie muszą być nudne. Zwłaszcza, jeśli spędzacie je w Dzierżoniowie! Specjalnie  
dla was przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno sportowych, rekreacyjnych, jak i kulturalnych.  

To przede wszystkim darmowe propozycje lub takie, za które opłata jest symboliczna.

Zimowy  rozkład  jazdy  –  ferie  2019
Zajęcia plastyczne „Bezpieczne 

ferie zimą”. Odkrywamy zawi-

łości gier planszowych - war-

caby, chińczyk, memory  i inne. 

„W co się bawić?” - gry i zabawy 

dla  dzieci w wieku od  7 do 10 

lat  (zgadywanki,  zabawy  ru-

chowe,  łamigłówki logiczne).  

5 lutego

W poszukiwaniu zimy - godz. 

9.00-13.00 - Podróżujemy z 

Nelą – głośne czytanie frag-

mentów książki. Z Nelą pozna-

jemy świat – emisja filmu fa-

bularnego. Zajęcia plastyczne  

(kolaż) „Moje ulubione zimo-

lubne zwierzątko”. Odkrywamy 

zawiłości gier planszowych – 

warcaby, chińczyk, memory  i 

inne. „W co się bawić?” - gry i 

zabawy dla  dzieci w wieku od  

7 do 10 lat  (zgadywanki,  za-

bawy  ruchowe,  łamigłówki 

logiczne).  

6 lutego

Zima w literaturze dziecięcej - 

godz. 9.00-13.00. Wyszukiwa-

nie w zbiorach biblioteki utwo-

rów dotyczących zimy. Emisja 

popularnego filmu fabularnego 

z motywem zimowym. Zaję-

cia  plastyczne  - wykonanie 

ilustracji dot.  poznanej książ-

ki. Odkrywamy zawiłości gier 

planszowych – warcaby, chiń-

czyk, memory  i inne.  „W co 

się bawić?”  - gry i zabawy dla  

dzieci w wieku od  7 do 10 lat  

(zgadywanki,  zabawy  rucho-

we,  łamigłówki logiczne) .  

7 lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu 

- godz. 9.00-13.00 - Prezen-

tacja multimedialna na temat 

„Jestem bezpieczny w Inter-

necie”. Pogadanka i dyskusja nt. 

kulturalnego zachowania się w 

sieci. „Misja: Bezpieczny Inter-

net” – fragmenty kursu e-le-

arningowego. Gry planszowe 

jako alternatywna forma spę-

dzania czasu wobec gier kom-

puterowych.

8 lutego 

Zimowe „poezjomanie” - godz. 

9.00-13.00 - Wyszukiwanie w 

zbiorach biblioteki utworów pi-

sanych wierszem dotyczących 

zimy. Głośne czytanie wierszy. 

Próbujemy układać krótkie tek-

sty wierszowane. Pogadanka 

na temat uzależnień: nikoty-

nizm, alkoholizm, nadużywanie 

komputera. Rozmowy z dzieć-

mi w formie dyskusji - Dlacze-

go tak się dzieje?  Jak ustrzec 

się  przed  nałogami? Zajęcia  

plastyczne „Dziękuję, ja się nie 

truję”. Odkrywamy zawiłości 

gier planszowych – warcaby, 

chińczyk, memory  i inne. 

28, 29 i  30 stycznia 

Zajęcia świetlicowe z elemen-

tami profilaktyki - w godz. 

9.00-14.00.

31 stycznia  i 1 lutego 

Zajęcia na sali gimnastycznej 

elementami profilaktyki uza-

leżnień  -  w godz. 9.00-14.00.

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 9, 

ul. Kopernika, 

tel. 74 831 35 46 

28 stycznia 

9.00 – gry i zabawy integrujące 

grupę; 10.30 – śniadanie; 11.00 

– pogadanka profilaktyczna nt. 

bezpieczeństwa; 11.30 - „Bez-

pieczne ferie” - zajęcia pla-

styczne; 12.30 - „Kto tak potra-

fi?” - zajęcia sprawnościowe; 

13.00 – zakończenie zajęć.

29 stycznia

9.00 – poranne łamigłówki, 

kalambury; 10.00 - pogadan-

ka profilaktyczna nt. wpływu 

substancji odurzających na 

zdrowie człowieka; 10.30 – 

śniadanie; 11.00 – wyjście do 

Mennicy i na wieżę ratuszo-

wą; 12.00 – przejście Traktem 

Smoka; 13.00 – zakończenie 

zajęć.

30 stycznia

9.00 - gry i zabawy animacyj-

ne; 9.30 - konkurs plastyczny 

„Uzależnieniom mówię nie!”; 

10.30 – śniadanie; 11.00 - „Za 

kulisami” - zwiedzanie Kino-

teatru „Zbyszek”; 12.00 - „Te-

atrzyk jak się patrzy” - zabawy 

teatralne; 13.00 - zakończenie 

zajęć.

31 stycznia

9.00 - gry planszowe; 9.30 - 

„Moja rakieta jest całkiem nie z 

tej ziemi” - zajęcia konstrukcyj-

ne; 10.30 – śniadanie; 11.00 - 

wyjście na basen kryty Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Dzierżo-

niowie/zajęcia sprawnościowe 

na sali gimnastycznej, turniej 

gry w dwa ognie; 13.00 - za-

kończenie zajęć.

1 lutego

9.00 - poranek filmowy; 10.30 

– śniadanie;  11.00 - zabawy 

na śniegu/”Ulepimy dziś bał-

wana” - warsztaty ceramicz-

ne; 12.30 - wręczenie nagród 

i dyplomów laureatom quizów 

i konkursów, oglądanie zdjęć 

z zimowiska; 13.00 - oficjalne 

zakończenie półzimowiska

4, 5 i 6 lutego

Zajęcia świetlicowe z elemen-

tami profilaktyki uzależnień -  

w godz. 9.00-14.00.

7 i 8 lutego 

Zajęcia na sali gimnastycznej 

z elementami profilaktyki uza-

leżnień - w godz. 9.00-14.00.

Zapisy na zajęcia w szkole  

lub pod nr 74 831 35 46.

OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ, 

ul. Złota 8 

tel. 74 632 11 29

30 stycznia

Zajęcia warsztatowe z wyko-

rzystaniem rodziny pluszowych 

misiów - godz. 14.00-15.30

6 lutego 

„Stop agresji, czyli alternatyw-

ne metody wyrażania złości” - 

godz. 14.00-15.30 

OPS zapewni podczas zajęć 

słodki poczęstunek oraz ciepły 

posiłek dla dzieci. 

Zapisy pod numerem tel.  

74 632 11 29 wew. 112 

OŚRODEK SPORTU 

I REKREACJI, 

ul. Strumykowa 1,

tel. 74 645 05 40 

Przez całe ferie basen za zło-

tówkę!

Na czas ferii zimowych bur-

mistrz Dzierżoniowa obniżył 

ceny wejściówek na basen do 1 

zł za godzinę dla dzieci i uczą-

cej się młodzieży z Dzierżonio-

wa. 

28, 30 stycznia oraz 1 lutego

Zabawy w wodzie przy muzy-

ce z animatorem z wykorzy-

staniem sprzętu pływającego 

(makarony,  łączniki do ma-

karonów, piłeczki. kosze do 

grania w piłkę wodną) - godz. 

12.00 - 12.45. Animator orga-

nizować będzie zabawy mają-

ce na celu integrację zarówno 

dzieci jak i młodzieży. Będzie 

też można korzystać ze zgro-

madzonego na basenie sprzę-

tu, takiego jak: makarony, deski 

do pływania, piłki itp.   

30 stycznia i 5 lutego

Narty w Rzeczce - wyjazd o 

godz. 9.00 - jazda na nartach 

w godzinach 10.00–14.00, po-

wrót ok. 15.00.

7 lutego

Sanki w Kamionkach - wyjazd o 

godz. 10.00 - powrót ok. 13.00 

(uczestnicy posiadają własne 

sanki).

Wszystkie wyjazdy z parkingu 

przy ul. Sikorskiego (przy Alei 

Bajkowych Gwiazd) w Dzierżo-

niowie.

Zapewniamy: bezpłatne prze-

jazdy do Rzeczki i Kamionek (w 

przypadku wyjazdów na nar-

ty uczestnicy ponoszą koszty 

wypożyczenia sprzętu, zakupu 

karnetu na zjazdy itd.). Oso-

by niepełnoletnie mogą wziąć 

udział w wyjazdach jedynie 

pod opieką rodzica/opieku-

na. Szczegółowe informacje  

i zgłoszenia pod numerem  

tel. 74 645 05 41 wew. 384.

9 lutego

Zabawy na torze wodnym na 

basenie krytym - godz. 5.45 – 

21.15. Wejścia na basen co 45 

minut -  zgodnie z grafikiem 

wejść www.hotelosir.pl

10 lutego

Zabawy na torze wodnym na 

basenie krytym - godz. 5.45 – 

21.15. Wejścia na basen co 45 

minut - zgodnie z grafikiem 

wejść www.hotelosir.pl

DZIERŻONIOWSKI 

OŚRODEK  KULTURY - 

ul. Świdnicka 23, 

tel. 74 646 46 60,  

74 64 64 631

28 stycznia

DAJ SIĘ WCIAGNĄĆ PODRÓ-

ŻOM, A NIE NARKOTYKOM! 

ETIOPIA - godz. 10.00, sala 

wykładowa - podróż w głąb 

Afryki. Spotkanie z podróżni-

kiem Bolesławem Grabowskim. 

31 stycznia

WARSZTATY TWÓRCZE BĘDĄ-

CE ALTERNATYWĄ DLA SPĘ-

DZANIA CZASU PRZED KOM-

PUTEREM - BURSZTYNOWE 

WARIACJE - godz. 11.00, sala 

koncertowa - Poznajemy Złoto 

Północy.

5 lutego

LEPSZE PRZEDSTAWIENIE NIŻ 

UZALEŻNIENIE - „Skarb to nie 

tylko złoto”- godz. 10.30, sala 

koncertowa - Teatr Blaszany 

Bębenek.  

8 lutego 

WYBIERZ NASZE ANIMACJE, 

NIE NARKOTYWE HALUCYNA-

CJE. „ZIMOWA KRAINA CZA-

RÓW” - TEATRALIZOWANY BAL 

KARNAWAŁOWY  Z UDZIAŁEM 

AKTORÓW TEATRU W RUCHU 

- godz. 16.00, sala koncertowa. 

MIEJSKO-POWIATOWA 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Filia MPBP, ul. Sikorskiego 2 , 

tel. 74 64 56 164

Codziennie od poniedziałku 

do piątku (28 stycznia - 8 lu-

tego) 

Rozgrywki w grach planszo-

wych - godz. 11.00-15.00. 

Scrabble, Piraci, Kręgle, Farmer, 

Wielkie Zakupy, Chińczyk, War-

caby,  Unia Europejska, Twister, 

Fabryka robotów, Pojedynek 

robotów;  głośne czytanie 

książek; zajęcia komputerowe 

- internet, gry komputerowe: 

Roblox, Fifa 19, Need For Spe-

ed.

31 stycznia 

„Roboty rządzą” - godz.  12.00 

- 13.30 - integracyjna zabawa 

ruchowa z chustą animacyjną, 

łamigłówki, zabawy w progra-

mowanie (sterowanie „Robo-

tem”, kodowanie przy pomocy 

kubeczków);

7 lutego

„Fabryka robotów”  - godz.  

12.00 - 13.30 - integracyj-

na zabawa ruchowa „Roboty 

sprzątają świat”, rozgrywki w 

gry planszowe: Twister, Fabryka 

robotów, Pojedynek robotów, 

warsztaty plastyczne: tworze-

nie ekologicznej zabawki - ro-

bota (recykling).

Dział 

Dziecięco-Młodzieżowy, 

Rynek 2 , 

tel. 74 64 64 645

28 stycznia 

Papierowa moda - godz. 11.00-

13.00 - projektowanie ubrań z 

gazety.

29 stycznia

W świecie łamigłówek  - godz. 

11.00-13.00 - zajęcia zorgani-

zowane z okazji Dnia Łamigłó-

wek.

4 lutego

Zimowe przepisy na nudę - 

godz. 11.00-13.00 - tworzenie 

gier według pomysłów uczest-

ników zajęć.

5 lutego 

Ruch zimową porą - godz. 

11.00-13.00 - blok gier i zabaw 

ruchowych oraz owocowy 

poczęstunek na zakończenie 

zajęć, pisanie sportowych ry-

mowanek.

MUZEUM MIEJSKIE 

DZIERŻONIOWA, 

ul. Świdnicka 30, 

tel. 74 646 46 61

30 i 31 stycznia oraz 1, 5, 6, 7,  

i 8 lutego

Życie na wsi i w mieście na 

przełomie XIX i XX wieku - 

godz. 9.00-11.00 - lekcja 

muzealna o historii i kulturze 

regionu dla uczniów klas 1-4 

szkół podstawowych.  Podział 

polskiego społeczeństwa na 

mieszkańców miast i wsi na 

przełomie XIX i XX wieku był 

widoczny nie tylko na podsta-

wie ubioru czy sposobu za-

chowania. Istotnie różniły się 

także ich mieszkania. Salonik 

Mieszczański oraz Izba Sowio-

górska są przykładami dawnej 

kultury mieszkania na ziemi 

dzierżoniowskiej. Jak wyglą-

dały mieszkania? Jakimi sprzę-

tami je wypełniano? Czym 

ozdabiano? Czy różnią się one 

od współczesnych wnętrz i 

sprzętów? Tego wszystkiego 

można dowiedzieć się oglą-

dając wybrane wystawy stałe, 

rozwiązując łamigłówki oraz 

układając tematyczne puzzle.

Obowiązują wcześniejsze  

zapisy pod numerem tel.  

74 64 64 661.

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 1, 

ul. Sikorskiego 2, 

tel. 74 645 23 44 

Codziennie od 28 stycznia  

do 1 lutego

Zajęcia rekreacyjno-sportowe 

z elementami profilaktyki uza-

leżnień w godz. 9.00-14.00 

promować będą aktywny tryb 

życia na świeżym powietrzu w 

różnych formach ruchowych. 

Wiodącą dyscypliną będzie  

piłka nożna. Oprócz poprawy 

aktywności ruchowej głównym 

założeniem programu jest pro-

mocja zdrowego, aktywnego 

i społecznie akceptowanego 

stylu życia oraz przeciwdzia-

łanie problemom związanym 

z nadużywaniem alkoholu, 

nikotyny oraz środków odu-

rzających. Innym elementem 

urozmaicającym zajęcia  będą 

odwiedziny zapraszanych  

gości, którzy w latach ubie-

głych reprezentowali miasto 

Dzierżoniów na sportowej 

arenie Polski, poprowadzą za-

jęcia  oraz opowiedzą o swo-

ich przeżyciach związanych  

ze sportem.

28, 29 i  30 stycznia 

Zajęcia świetlicowe z elemen-

tami profilaktyki - w godz. 

9.00-14.00.

31 stycznia  i 1 lutego 

Zajęcia na sali gimnastycznej 

elementami profilaktyki uza-

leżnień  -  w godz. 9.00-14.00.

Zapisy na zajęcia w szkole  

lub pod nr 74 645 23 44.

SZKOŁA  

PODSTAWOWA NR 5, 

os. Błękitne 25, 

tel. 74 831 34 36

Codziennie od 28 stycznia  

do 1 lutego

„Mądrzy Cyfrowi” - w godzi-

nach 9.00-13.00 - zajęcia z 

wykorzystaniem technologii 

cyfrowych uczących właści-

wych wartości. 

4, 5 i 6 lutego

Zajęcia świetlicowe z elemen-

tami profilaktyki uzależnień -  

w godz. 9.00-14.00.

7 i 8 lutego 

Zajęcia na sali gimnastycznej 

z elementami profilaktyki uza-

leżnień - w godz. 9.00-14.00.

Zapisy na zajęcia w szkole  

lub pod nr 74 831 34 36.

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 3, 

ul. Nowowiejska 64, 

tel. 74 831 31 35

4 lutego

„Zimowe poranki bibliotece” 

- godz. 9.00-13.00 - Zimo-

wy bon-ton. Bądźmy ostrożni, 

bądźmy bezpieczni - poga-

danka na temat bezpieczeń-

stwa podczas ferii zimowych. 

Quiz konkursowy na temat ,,Co 

wiesz o bezpieczeństwie zimą”. 
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- To miejsce skupiające 
całą komunikację i wreszcie 
wizytówka Dzierżoniowa. Po 
zakończeniu odbioru tech-
nicznego ze stanowisk od-
jazdowych i budynku dworca 
korzystać będą pasażerowie 
kolei, autobusowej komuni-
kacji miejskiej i regionalnej, w 
tym prywatni przewoźnicy - 
informuje burmistrz Dzierżo-
niowa Dariusz Kucharski. 

W wyremontowanym bu-
dynku dworca gotowa jest 
ciepła poczekalnia z automa-
tem biletowym, kącik zabaw 
dla dzieci, otwarty punkt z 
książkami. Tutaj także nową 
siedzibę znajdą dzielnicowi z 
KPP w Dzierżoniowie. Będzie 
też oczywiście restauracja 

oraz hostel z 34 miejscami 
noclegowymi.  

- Budynek dworca jest jed-
nym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów, jest 
przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i 
starszych, posiada m.in. in-
stalacje solarne do podgrze-
wania wody, instalacje foto-
woltaiczne zasilające tablice 
świetlne z rozkładem jazdy 
oraz system odzyskiwania 
wody. Na terenie Sowiogór-
skiego Centrum Komunika-
cyjnego  jest też pierwsze w 

Dzierżoniowie stanowisko 
do ładowania samochodów 
elektrycznych – mówi Da-
riusz Kucharski. 

Inwestycja polegająca tak-
że na przebudowie parkingu, 
modernizacji ulicy Sienkiewi-
cza, Kolejowej, budowie no-
wych miejsc parkingowych, 

budowie ronda na skrzyżo-
waniu tych dróg oraz na od-
restaurowaniu zabytkowego 
mostu na ul. Sienkiewicza 
kosztowała 21 mln 182 tys. 
707 zł. Zdobyte przez mia-
sto dofinansowanie to kwota  
13 mln 526 tys 306 zł.

W lutym dla podróżnych dostępny będzie 
już wyremontowany dworzec wraz z całą 

infrastrukturą. To była jedna z największych 
dzierżoniowskich inwestycji ostatnich lat, zrealizowana 
z potężnym dofinansowaniem ze środków unijnych.

Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne

Kto może składać wnioski 
i głosować w Dzierżoniow-
skim Budżecie Obywatel-
skim? Warunek podstawo-
wy: trzeba być mieszkańcem 
Dzierżoniowa. Podobnie jak 
w 2018 roku, wystarczy mieć 
ukończone 16 lat. Inna jest 
górna granica wartości zada-
nia inwestycyjnego. Nie może 
ona przekroczyć 450 tys. zło-
tych (w latach poprzednich 
było to 300 tys. zł). Miesz-
kańcy swoje propozycje będą 
składali na piśmie, korzysta-
jąc ze specjalnego formula-
rza. Pozostanie im również 
zadanie zebrania  minimum 
30 podpisów mieszkańców, 

którzy je popierają. Kolejną 
nowością będzie możliwość 
oddania głosu na więcej niż 
jeden projekt. Oznacza to, 
ze każdy uprawniony do gło-
sowania mieszkaniec miasta 
będzie mógł oddać głos na 
jeden, dwa lub maksymalnie 
trzy projekty. Utrzymana zo-
stanie wyłącznie elektronicz-
na możliwość głosowania. 

Wprowadzone nowości 
są odpowiedzią na sugestie 
mieszkańców. Czwarta edy-
cja Dzierżoniowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego ruszy 
w pierwszym kwartale 2019 
roku.

Po raz czwarty mieszkańcy Dzierżoniowa  
będą mogli zdecydować, na co wydać  

milion złotych przeznaczony na realizację  
zadań z Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
W tym roku zwiększy się kwota, którą będzie  
można zaplanować na jeden projekt. Nowością  
będzie również możliwość głosowania na więcej  
niż jedną propozycję.

Budżet obywatelski 2019 
– wspólnie zmieniamy 
Dzierżoniów

- Z tej formy pomo-
cy może skorzystać każdy 
mieszkaniec posiadający 
Dzierżoniowską Kartę Se-
niora. Wystarczy umówić się 
telefonicznie, ale co ważne, 
pierwszeństwo mają osoby 
samotne, niepełnosprawne 
i samodzielnie prowadzące 
jednoosobowe gospodar-
stwo domowe – zapewnia 
burmistrz Dariusz Kucharski. 

Zakres pomocy obejmu-
je drobne naprawy, niewy-
magające natychmiastowej 
interwencji, specjalistycznej 
wiedzy lub uprawnień, jak 
również nie pociągające za 
sobą dużych nakładów finan-
sowych. Naprawy wykony-
wane są wyłącznie w lokalu 
zamieszkiwanym przez oso-
bę ubiegającą się o pomoc.

Niezbędne do wykonania 
prac materiały (np. uszczel-
ka, silikon, gwoździe, kołki 
itp.) zapewnia miasto. Za-
kup sprzętu wymagającego  

montażu leży po stronie 
zgłaszających usterki. W 
szczególnych przepadkach 
możliwe jest towarzyszenie 
osobie starszej w zakupie 
niezbędnych materiałów. 

Zainteresowanie tą ofertą 
jest spore, najczęstsze usłu-
gi świadczone przez „złotą 
rączkę” polegają na  wymia-
nie lub naprawie armatury 
sanitarnej, wymianie zamków 
w drzwiach i uszczelnianiu 
okien.  

Zamówienie usługi od-
bywa się telefonicznie pod 
numerem 504 693 636 w dni  
robocze w godz. 12.00-
15.00. Finansowany przez 
miasto program realizu-
je dzierżoniowski oddział 
Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. 
Szczegółowe informacje w 
siedzibie związku (ul. Sienkie-
wicza, budynek basenu kry-
tego, tel. 74 831 58 97).  

Rozpoczęty niedawno przez Dzierżoniów program „Złota 
rączka” ułatwia starszym mieszkańcom przeprowadze-

nie drobnych napraw i usuwanie domowych usterek. 

Pomocna dłoń dla seniorów 

Ograniczanie emisji za-
nieczyszczeń emitowanych 
przez nisko sprawne piece  
na paliwa stałe, takie jak wę-
giel, to jeden z głównych 
celów działania miasta w za-
kresie ekologii, zwłaszcza  
w okresie grzewczym. Dlate-
go miasto wspiera edukację 

ekologiczną i promuje nie 
tylko zakup dobrej jakości 
węgla, ale i stosowanie od-
powiedniej techniki palenia. 
Ograniczyć można również 
zanieczyszczenia emitowa-
ne przez kominki opalane  
drewnem. Jak? Skorzystaj  
z poniższych rad. Przedsta-

wione w nich podstawowe 
zasady pozwolą palić zdro-
wiej, bardziej efektywnie  
i oszczędniej.

Dobrym sposobem ochro-
ny środowiska, a dodatko-
wo zwiększenia domowego 
budżetu, dzięki oszczędno-
ściom finansowym, jest też 
skorzystanie z dofinansowa-
nia na wymianę starych pie-
ców i kotłów na paliwo sta-
łe oraz termomodernizacji  
budynków jednorodzin-
nych, by efektywnie zarzą-

dzać energią. Można w jego  
ramach nie tylko wymie-
nić piec, ale też docieplić  
przegrody budynku, wymie-
nić okna i drzwi czy wyko-
nać instalację odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej) albo wentylację 
mechaniczną z odzyskiem 
ciepła.

Poznaj program „Czyste 
Powietrze”. Szczegóły na 
www.dzierzoniow.pl.

Co? I węgiel i drewno. Oszczędzisz w ten sposób 
nawet do 30% paliwa i ograniczysz emisję 

zanieczyszczeń nawet do 80% w czasie rozpalania  
i dosypywania materiału opałowego. Będzie zdrowiej  
i taniej, a smog już nam nie zagrozi. 

Ekologicznie i ekonomicznie - pal od góry!

1. Jeżeli masz piec węglowy lub na drzewo, wy-
korzystuj technikę spalania, która oszczędza pienią-
dze i ogranicza emisję zanieczyszczeń (rozpalaj od 
góry).

2. W dniach, w których jest znaczne przekroczenie 
poziomu zanieczyszczeń, ogranicz swoją aktywność 
na powietrzu. Zrezygnuj z biegania lub wieczornych 
spacerów (najczęściej w pogodny, słoneczny, bez-
wietrzny zimowy dzień jakość powietrza pogarsza 
się, szczególnie w godzinach wieczornych).

3. Kupuj węgiel dobrej jakości. Pamiętaj, że 
uchwała antysmogowa zakazuje spalania węgla bru-
natnego (dotyczy to także ekogroszku wytwarzane-
go z węgla brunatnego), a także węgla kamiennego 
w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz biomasy (np. 
drewna) o wilgotności  powyżej 20%.

4. Dobrze wysezonowane drewno (minimum dwa 
lata) to większa kaloryczność, a także mniejsza emi-
sja. Wilgotność drewna opałowego poniżej 20% jest 
wymogiem prawnym.

5. Jeżeli kominek nie jest twoim jedynym źródłem 
ogrzewania, w dniach, w których występuje duże 
zanieczyszczenie, nie rozpalaj go. Kominek to źródło 
dużej emisji pyłów i benzo(a)pirenu.

6. Spalając drewno w kominku nie ograniczaj 
dopływu powietrza, gdyż jego zbyt mała ilość  po-
woduje niepełne spalanie, a tym samym duże zanie-
czyszczenie.

7. Sprawdzaj jakość powietrza. Na stronie www.
dzierżoniów.pl w wysuwanej zakładce znajdziesz 
aktualny stan powietrza w Dzierżoniowie. Możesz na 
swoim smartfonie zainstalować bezpłatną aplikację 
pn. „Jakość powietrza w Polsce” - aplikacja Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska dostępna w 
sklepie PLAY.

PORADNIK DOBREGO PALACZA
Sprawdź, czy właściwie palisz w piecu

Palenie od dołu 
Ogromna emisja zanieczyszczeń powstaje w chwili, gdy podpalasz 

węgiel od dołu lub wrzucasz dużą ilość na rozgrzany żar. Wówczas 
z podgrzewającego się paliwa (jeszcze nie pali się ono w wierzchniej 
warstwie) wydobywa się ogromna ilość palnych pyłów i gazów, które 
nie zdążyły się spalić. W ten sposób w „komin idzie” 30% twoich pie-
niędzy przeznaczonych na zakup węgla, a jednocześnie trujesz swo-
ich sąsiadów. Efekt wizualny to kłęby czarnego dymu wydobywające-
go się z komina. 

Zmieniając technikę spalania na „palenie od góry” lub „palenie kro-
czące” zaoszczędzisz pieniądze, a z twojego komina będzie wydo-
bywać się mniej zanieczyszczeń - wszyscy będziemy więc oddychać 
czystszym powietrzem. 

Ź
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Będzie się działo, czyli… harmonogram  wydarzeń na 2019 rok
STYCZEŃ 

18.01.2019 - Dzień Kubusia 
Puchatka  (blok imprez dla 
dzieci), Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna  
23.01-24.03.2019 - wysta-
wa czasowa „Typowo ślą-
skie. Świadomość regionalna  
i śląskie tożsamości”, Mu-
zeum Miejskie 
26.01.2019 - Przegląd Utwo-
rów Big-Beat’owych PUB, 
DOK
26-27.01.2019 - XVI Między-
narodowy Memoriał Sławo-
mira Harafa, OSiR
27.01.2019 - Międzynarodo-
wy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu, uroczystość 
miejska 
31.01.2019 - Dzień Iluzjoni-
sty - spotkanie z magikiem 
(zajęcia dla dzieci), Miejsko-
-Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna
31.01.2019 - spotkanie klubu 
Jazzowy Pegaz, DOK

LUTY
9-10.02.2019 - Ogólnopol-
ski Turniej NO-GI Fight (jujit-
su), OSiR
10.02.2019 - lekcje muze-
alne dla dorosłych - „Mała 
Ojczyzna w pracy dusz-
pasterskiej ks. Jana Melca  
po 1945 r.”, Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa
10.02.2019 - 79. rocznica I 
Deportacji Polaków na Sybir, 
uroczystość miejska
22-24.02.2019 - Dni Kultury 
Włoskiej - Miejsko-Powiato-
wa Biblioteka Publiczna
22.02.2019 - Gala Sportu, 
DOK
28.02.2019 - jubileusz 
40-lecia Towarzystwa Miło-
śników Dzierżoniowa, Mu-
zeum Miejskie 
28.02.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz, DOK

MARZEC 2019 R. 
1.03.2019 - Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”,  uroczystość miejska
2-3.03.2019 - Tiger Open 
Cup, OSiR 
3.03.2019 - Tropem Wil-
czym, Bieg Pamięci Żołnie-

rzy Wyklętych, Rynek
13.03.2019 - zawody pły-
wackie szkół podstawowych, 
basen kryty
20.03.2019 - „Zabawy  
z Brzechwą”, PP 1
21.03.2019 - Światowy Dzień 
Poezji, Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna
29.03.2019  - „Godzina dla 
Ziemi - Ekologiczna Biblio-
teka” - Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 

KWIECIEŃ 2019 
3.04-18.08.2019 - wystawa 
czasowa - „Mistrzowskie jak 
rzadko które... Ogrody Pete-
ra Josepha Lenna pomiędzy 
Pomorzem i Śląskiem”, Mu-
zeum Miejskie 
6.04.2019 - eliminacja Mi-
strzostw Polski i Międzyna-
rodowe Kryterium Kolarskie 
10-12.04.2019- Dni Kultury 
Żydowskiej - Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Publiczna
11.04.2019 - Konkurs Wie-
dzy o Dzierżoniowie 
12.04.2019 - Dzień Czeko-
lady, Miejsko-Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna
13.04.2019 - Dzień Pamię-
ci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 
uroczystość miejska
14.04.2019 - lekcje muzeal-
ne dla dorosłych - „Sprawa 
duszpasterstwa polskoję-
zycznego wśród jeńców wo-
jennych obozu w Mościsku w 
1939 r.”, Muzeum Miejskie  
15.04.2019 - Dzień Komba-
tanta, uroczystość miejska
15.04.2019 – 100-Lecie 
Związku Inwalidów Wojen-
nych 
18.04.2019 - Memoriał  
M. Oyamy Karate Kyokushin, 
OSiR 
23.04.2019 - Święto Książki 
- Miejsko-Powiatowa Biblio-
teka Publiczna
25.04.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz, DOK
26.04.2019 - spotkanie z pi-
sarką Joanną Jax, Miejsko-
-Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna 
27.04.2019 - konfrontacje 
taneczne, DOK 
28.04.2019 - odpust św. Je-

rzego, DOK

MAJ 
1-3.05.2019 - Festiwal Balo-
nów, OSiR
3.05.2019 - Święto Narodo-
we Trzeciego Maja, uroczy-
stość miejska
4.05.2019 - Mistrzostwa Pol-
ski BMX, tor BMX ul. Sikor-
skiego 
5.05.2019 - TRAKT 2019, Ry-
nek, targowisko
8.05.2019 - Dzień Zwycię-
stwa 74. rocznica zakoń-
czenia II Wojny Światowej,  
uroczystość miejska
17.05.2019 – 10-lecie Miej-
skiej Orkiestry Dętej, DOK 
18.05.2019 - IV Memoriał 
Wojciecha Jastrzębia - Pu-
char Polski Służb Munduro-
wych w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc. Otwarte Mistrzostwa 
Dzierżoniowa w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc, OSiR 
24.05.2019 - promocja 
Rocznika Dzierżoniowskiego 
2018, Muzeum Miejskie 
24.05.2019 - olimpiada  
w Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną 
25-26.05.2019 - 42. Dni 
Dzierżoniowa, 25. Dzierżo-
niowskie Prezentacje, OSiR
30.05.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz, DOK 

CZERWIEC 
1.06.2019 - Dum Dum Day, 
Rynek 
7.06.2019 - jubileusz 70-le-
cia Przedszkola Publicznego 
nr 1 
7.06.2019 – 15-lecie chóru 
„Kanon”, DOK 
8.06.2019 - Festyn Rodzin-
ny, Zespół Szkół Sióstr Sale-
zjanek
14.06.2019 – 15-lecie ze-
społów „Ewenement”, DOK 
16.06.2019 - ARA-END – za-
kończenie sezonu Amator-
skiego Ruchu Artystycznego, 
Rynek
22.06.2019 - Poezja na mu-
rach, mury obronne przy 
wieży ciśnień 
28.06.2019 - otwarcie nowej 
siedziby Dziennego Domu 

Senior+, ul. Świdnicka 35
27.06.2019 - spotkanie klubu 
Jazzowy Pegaz, DOK 

LIPIEC 
23.07.2019 - Zbyszek Cybul-
ski w Dzierżoniowie - panel 
dyskusyjny, Miejsko-Powia-
towa Biblioteka Publiczna
25.07.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz w Winylu, 
DOK 

SIERPIEŃ 
1.08.2019 -  75. rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej, 
uroczystość miejska
24-25.08.2019 - 18. Jarmark 
Pszczelarski „Miodobranie”, 
Rynek
29.08.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz 
31.08.2019 - 4. Festyn Ro-
dzinny „Łączymy Pokolenia”, 
Aleja Bajkowych Gwiazd 

WRZESIEŃ 
1.09-13.10.2019 - wystawa 
czasowa „Wrzesień 1939”, 
Muzeum Miejskie
1.09.2019 - 80. rocznica wy-
buchu II Wojny Światowej, 
uroczystość miejska
5.09.2019 - Narodowe Czy-
tanie, Miejsko-Powiatowa 
Biblioteka Publiczna
9.09.2019 - nauka pierwszej 
pomocy i spotkanie z ratow-
nikiem medycznym, Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna
17.09.2019 - 80. rocznica 
sowieckiej napaści na Pol-
skę, Światowy Dzień Sybira-
ka, uroczystość miejska
23.09.2019 - ARA OPEN - 
rozpoczęcie sezonu Amator-
skiego Ruchu Artystycznego, 
DOK 
26.09.2019 - spotkanie klu-
bu Jazzowy Pegaz, DOK 
27.09.2019 -  Dzień Pod-
ziemnego Państwa Polskie-
go, uroczystość miejska 

PAŹDZIERNIK
11-12.10.2019 - XIII Semina-
rium Karate Kyokushin, OSiR 
13.10.2019 - lekcje muzeal-
ne - „Znaki firmowe dzier-
żoniowskich firm z lat 1855 

Spośród wszystkich dys-
cyplin, które w sposób zor-
ganizowany można trenować  
w Dzierżoniowie, najwięk-
szym zainteresowaniem i fre-
kwencją na treningach cieszą 
się piłka nożna, piłka ręczna, 
koszykówka i sporty walki.

W ramach przyznanych 
środków dofinansowano 
także takie dyscypliny, jak 
capoeira, trial,  gimnastyka 
artystyczna, akrobatyczna  
i sportowa czy cieszące się  
w Dzierżoniowie dużą popu-
larnością  pentaque.

Wskazane poniżej środki 
przeznaczone są wyłącznie 
na organizację treningów  
i zawodów dla dzieci i mło-
dzieży z Dzierżoniowa.  
W ramach konkursów dla 
organizacji pozarządowych 
przyznano także dofinanso-
wanie na działania organizo-
wane dla dzieci z niepełno-
prawnością. W tym przypadku 
jest to jedna z form wsparcia 
udzielana przez nasze miasto.

Wykaz zadań i wysokość  
ich dofinansowania

	MZKS „Lechia” - trenin-
gi i mecze piłki nożnej, 
udział w projekcie „Dzieci 
na stadionie - uczymy się 
dopingu” - 368 300 zł;

	MKS „Żagiew” - treningi 
i mecze piłki ręcznej, or-
ganizacja turnieju BRICK-
-CUP - 200 000 zł;

	UKS „Lechia” - aktywiza-
cja sportu dziecięcego, 
obejmującego dyscypli-
ny piłkarskie, w ramach 
uczniowskich klubów 
sportowych – 130 000 zł;

	LKS „Atom” - treningi i wy-
ścigi kolarskie oraz BMX  
- 120 000 zł;

	Dzierżoniowski Klub Ka-
rate Kyokushin – treningi 
i turnieje karate kyokushin 
- 60 000 zł;

	Klub Sportowy Taekwon-
-do „Tiger” - treningi i 
turnieje taekwon-do oraz 
kickboxingu - 60 000 zł;

	Dzierżoniowski Klub Bok-
serski - treningi i zawody 
bokserskie - 40 000 zł;

	Stowarzyszenie Przyja-
ciół Koszykówki „B-Ball” 
- zajęcia koszyków-
ki wraz ze zgłoszeniem  
w lidze koszykówki, orga-
nizacją meczów i turnie-
jów koszykówki ulicznej  
- 40 000 zł;

	UKS „Jedynka” - „Rzucam, 
chwytam, walczę - szko-
lenie dzieci i młodzieży  
z piłce ręcznej - 35 000 zł,

	MKS „Dziewiątka” - tre-
ningi i zawody pływackie 
oraz doskonalenie nauki 
pływania - 30 000 zł;

	MULKS „Junior” - trenin-
gi i turnieje zapaśnicze  
i jiu jitsu - 28 000 zł,

	Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska Dzierżoniów – 

organizacja i udział przed-
szkolaków w zajęciach 
piłki nożnej pod nazwą 
„Akademia Przedszkolaka” 
- 25 000 zł;

	KS Pentaque „Broen-Ka-
ro” - treningi i turnieje gry  
w bule - 10 000 zł;

	ULKS „Iskra” - treningi  
i zawody w trialu  
- 10 000 zł;

	Stowarzyszenie „Arte 
Fit” - organizacja zajęć z 
gimnastyki artystycznej, 
akrobatycznej i sportowej  
– 10 000 zł;

	MKS Piłki Siatkowej „Lider” 
- udział dzieci i młodzieży 
w treningach i meczach 
piłki siatkowej – 6 500 zł;

	TKKF Ognisko „Dzierżo-
niów” - organizacja im-
prez sportowo-rekreacyj-
nych, w tym organizacja 
Turnieju Piłki Siatkowej  
- 6 000 zł;

	Stowarzyszenie Promują-
cego Kulturę i Aktywność 
„Beleza” - zajęcia capo-
eiry – 5 000 zł;

	Stowarzyszenie „Super-
-Kibic, Mistrz Wiedzy, 
Dżentelmen Sportowych 
Aren” - organizacja  Mi-
strzostw Polski Kibiców 
Sportowych - najlep-

szych znawców sportu  
– 5 000 zł;

	Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Rekreacji 
„Piękni i Zdrowi” - organi-
zacja zajęć z trójboju siło-
wego oraz zajęć ze spor-
tów siłowych – 5 000 zł;

	Stowarzyszenie „Magicz-
na Przemiana” - realizacja 
zadania „Nowa ja - orga-
nizacja zajęć ruchowych  
i edukacyjnych w zakre-
sie prawidłowego odży-
wiania, kultury fizycznej  
i wizażu” - 5 000 zł;

	Stowarzyszenie „Szlem” 
- prowadzenie zajęć bry-
dżowych oraz udział  
w sekcji brydża sportowe-
go w rozgrywkach wro-
cławskiej ligi okręgowej 
- 5 000 zł

	Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Inte-
lektualną - organizacja 
olimpiady specjalnej dla 
dzieci niepełnosprawnych 
- 2 500 zł;

	Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Integracji 
„Uśmiech” - organizacja 
imprez sportowych dla 
dzieci niepełnosprawnych 
- 1 500 zł;

Popularne i mniej znane, a cieszące się zaintere-
sowaniem mieszkańców, dyscypliny otrzymały 

wsparcie finansowe w ramach współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi. Na sport dzieci i 
młodzieży z Dzierżoniowa miasto przeznaczy w tym 
roku ponad 1 mln 200 tys. zł.

1 mln 200 tys. zł na sport dzieci i młodzieży w Dzierżoniowie

Nasadzeń dokonano przy 
ul. Świdnickiej (od ul. Rzeź-
niczej do ul. Złotej) i ul. Pia-
stowskiej (na wysokości  

os. Tęczowego i Zielonego),  
w miejscu usuniętych  
w przeszłości suchych lub  
zagrażających bezpieczeń-

stwu drzew.
- To tylko jeden z elemen-

tów rozwijania terenów zielo-
nych w naszym mieście. Uzu-
pełnianie drzew rosnących 
wzdłuż dróg i chodników 
to dbałość o jakość powie-
trza. Drzewa rosnące wzdłuż 
ciągów pieszych to również 
więcej zacienionych miejsc. 

Ma to znaczenie w kontekście 
coraz liczniejszych upalnych 
dni w roku – mówi Dorota 
Pieszczuch - zastępca burmi-
strza Dzierżoniowa. 

Nowe drzewa nasadzo-
no w Dzierżoniowie również  
w ramach realizowanych  
w tym roku inwestycji. 

Ukształtowane, około dwumetrowe, drzewa  
zasadzono w pasie zieleni pomiędzy jezdnią  

a chodnikiem. Podobnych działań możemy  
spodziewać się w Dzierżoniowie w 2019 roku  
i w latach kolejnych.

100 drzew wzdłuż Świdnickiej i Piastowskiej
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-1938 - przyczynek do histo-
rii lokalnego biznesu”, Mu-
zeum Miejskie
23.10–1.12.2019 - wystawa 
czasowa „Góry Sowie ocza-
mi artystów”, Muzeum Miej-
skie
31.10.2019 - spotkanie klubu 
Jazzowy Pegaz, DOK 

LISTOPAD 
7.11.2019 - konkurs recyta-
torski im. Barbary Janickiej 
„Moje miasto, mój dom”, 
Miejsko-Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna

10.11.2019 - lekcje muzealne 
- „Relikty języka polskiego w 
śląskich księgach parafial-
nych z przełomu XVIII i XIX 
w. zachowanych w Kiełczy-
nie”, Muzeum Miejskie
11.11.2019 - Bieg Niepodle-
głości, Rynek 
11.11.2019 -  101. rocznica 
odzyskania niepodległości, 
uroczystość miejska
15-16.11.2019 - 20. Ogólno-
polski Konkurs Poezji Śpie-
wanej 25. Poetycka Stajnia, 
DOK
25.11.2019 - Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Miejsko-
-Powiatowa Biblioteka 
28.11.2019 - spotkanie klubu 
Jazzowy Pegaz, DOK 
30.11.2019 - 7. Dolnośląski 
Przegląd Plastyki Nieprofe-
sjonalnej „Walor”, DOK 

GRUDZIEŃ 
5.12.2019 - Mikołaj w Rynku, 
Rynek 
5-8.12.2019 - Jarmark Świą-
teczny, Rynek 
8.12.2019 - lekcje muzeal-
ne - „Nielegalne druki ulotne 
z terenu powiatu dzierżo-

niowskiego z okresu PRL”,  
Muzeum Miejskie 
11.12-31.01.2020 - wystawa 
czasowa „Bożonarodzenio-
we Szopki Krakowskie”, Mu-
zeum Miejskie
13.12.2019 - rocznica wpro-
wadzenia stanu wojennego 
 w Polsce, uroczystość miej-
ska
21.12.2019 - Dzień Pamięci 
o Poległych na Misjach, uro-
czystość miejska 
31.12.2019 - koncert sylwe-
strowy, DOK

„Porwanie Kaczątek” – 10 
lutego,  godz. 16.00 - Zdrojo-
wy  Teatr Animacji z Jeleniej  
(czas trwania: 60 minut)

To detektywistyczna opo-
wieść  dla najmłodszych, 

której bohaterem jest jamnik 
Jacek. 

„Pieskie życie” – 3 marca, 
godz. 16.00 - Teatr Muzycz-
ny „Wit – Wit” z Gliwic (czas 

trwania: 60 minut)
Spektakl to historia dwóch 

bliźniaków, dalmatyńczyków 
szukających domu. Pieski 
nie mają właściciela, dlatego 
mieszkają w parku. 

„Plastusiowy Pamiętnik  
i Plamy” – 7 kwietnia, godz. 
16.00 - Agencja Artystycz-
na Prym Art  z Katowic (czas 
trwania: 60 minut)

Plastelinowy Plastuś za-
biera Tosię do piórnikowego 
świata przyborów szkolnych, 
gdzie życie toczy się zupełnie 
spokojnie - od lekcji do lek-
cji. Sytuacja diametralnie się 
zmienia wraz z pojawieniem 
się atramentowych plam, któ-
re pozostawił tajemniczy je-
gomość. 

Zapraszamy na cykl spektakli dla dzieci, które  
tradycyjnie prezentowane są raz w miesiącu  

na deskach dzierżoniowskiego kinoteatru „Zbyszek”. 
Przed najmłodszą publicznością wystąpią  
m.in. aktorzy z Jeleniej Góry, Gliwic i Katowic.

Teatralna niedziela dla najmłodszych

23 stycznia – 24 marca
- „Typowo śląskie? Świa-

domość regionalna i śląskie 
tożsamości”. Ta wystawa po-
rusza szereg kwestii związa-
nych z tematyką Śląska -  jego 
bogatą historią i kulturą, nie 
omijając złożonych zagad-
nień. W szczególności sta-
ra się znaleźć odpowiedz na 
pytania związane ze śląską, 
jak i regionalną tożsamością, 
zachęcając nas do głębszego 
spojrzenia na temat.  

3 kwietnia – 18 sierpnia 
- „Mistrzowskie jak rzadko 

które… Ogrody Petera Jose-
pha Lenna pomiędzy Pomo-
rzem i Śląskiem”. Wystawa 
przestawia ogrody krajobra-

zowe położone na wschód 
od Odry, zaprojektowane 
przez jednego z najwybitniej-
szych architektów krajobrazu 
XIX wieku - Petera Josepha 
Lenné.

W pierwszej połowie 2019 roku Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa gościć będzie dwie wystawy.  

Pierwsza poruszać będzie szereg kwestii związanych  
z tematyką Śląska -  jego bogatą historią i kulturą, 
druga – przestawiać ogrody krajobrazowe położone 
na wschód od Odry. 

Wystawy czasowe w Muzeum Miejskim

Będzie się działo, czyli… harmonogram  wydarzeń na 2019 rok


