
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Dzierżoniowie został finalistą 
konkursu „Samorządowy Lider 
Zarządzania 2011” w dziedzinie 
usługi społeczne realizowanego 
przez Związek Miast Polskich w 
partnerstwie ze Związkiem Powiatów 
Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich 
RP oraz Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Celem organizowanego cyklicznie 
konkursu jest upowszechnianie dobrych 
praktyk wśród samorządów z zakresu 
zarządzania usługami zaspokajającymi 
potrzeby mieszkańców. Do konkursu zgło-
szono prawie sto praktyk realizowanych 
w polskich gminach. Do finału zakwali-
fikowano 33 projekty ocenione najwyżej 
przez ekspertów. Wśród nich znalazł się 
projekt przedstawiony przez nasz OPS, 
dotyczący pracy zespołu do spraw usług 
opiekuńczych. Utworzony w 2009 r. w 
strukturze OPS zespół kompleksowo pod-
jął problematykę osób starszych. – Sposób 
pracy i pomysły realizowane przez nasz 
zespół zostaną przedstawione jako do-

bra praktyka w broszurze pokonkursowej 
promującej najciekawsze rozwiązania, a 
jej opis zostanie dołączony do Bazy Do-
brych Praktyk Zarządczych Samorządu 
prowadzonej przez ogólnokrajowe orga-

nizacje samorządowe – komentuje sukces 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dzierżoniowie Aneta Grzelka. Konferen-
cja podsumowująca konkurs odbyła się 19 
grudnia br. w siedzibie Senatu RP. 

Dzierżoniowskie 
wspólnoty mieszkaniowe, 
które remontowały w 
tym roku swoje budynki i 
zgłosiły się do konkursu 
„Piękna Fasada” 
otrzymały nagrody o 
łącznej wartości 114 tys. 
zł.

Zorganizowany już po raz 
drugi konkurs wspiera rewi-
talizację obiektów niewpisa-
nych do rejestru zabytków i w 
widoczny sposób wpływa na 
wizerunek miasta. W zeszłym 
roku do „Pięknej Fasady” 
zgłosiło się siedem wspól-
not, w tym ponad dwadzieś-
cia, które wykonały remonty 
elewacji i dachów. – Kilku 
zgłoszeń nie poddano ocenie 
ze względu na jakość wyko-
nanych prac, małe znaczenie 
obiektu dla kultury material-
nej lub niedokończenie prac 
w określonym w regulaminie 
terminie – mówi kierownik 
Wydziału Spraw Lokalowych 
Wiesława Krzemińska. Oce-
niający zgłoszenia zespół nie 
przyznał także pierwszej na-
grody, zwiększono natomiast 
liczbę nagród za czwarte 
miejsca. Najwyżej oceniono 
remonty dachów i elewacji 
przeprowadzonych na budyn-
kach przy Nowowiejskiej 46 
i 48. Każda z tych wspólnot 
otrzymała po 15 tys. zł. Trzy 

nagrody o wartości 10 tys. 
trafiły do wspólnot mieszczą-
cych się przy ul. Brzegowej 
63, Słowackiego 31 i Andersa 
2,4,6. Nagrody w wysokości 
5 tys. zł trafiły do mieszkań-
ców Marszałkowskiej 9, os. 
Słonecznego, 4-4a, 11 listo-
pada 3, 11 listopada 5, os. 
Tęczowego 15, Tęczowego 
25, Słowackiego 14, Słowa-
ckiego 16 , Ząbkowickiej 36. 
Wspólnota przy Klasztornej/
Wrocławskiej 2-4 otrzymała 

4 tys. zł. Remont elewacji bu-
dynku przy os. Słonecznym 
6-6a nagrodzono kwotą 3 tys. 
zł, a remont bocznej elewacji 
budynku przy ul. Ząbkowi-
ckiej 54 – kwotą 2 tys. zł. 

– Zdajemy sobie spra-
wę, że przy kosztującym sto 
tysięcy zadaniu nagroda w 
wysokości 10 tys. zł nie jest 
może porywająca, ale to tak-
że niemałe pieniądze i być 
może szansa ich otrzymania 
zmobilizuje kolejne wspólno-

ty do szybszego przeprowa-
dzenia remontów. Uznanie 
i podziękowania należą się 
wszystkim mieszkańcom in-
westującym swoje pieniądze 
w lepsze warunki mieszkanio-
we i równocześnie upiększa-
jącym Dzierżoniów – dodaje 
zastępca burmistrza Dzier-
żoniowa Wanda Ostrowska. 
Właścicieli budynków i 
wspólnoty mieszkaniowe już 
dziś zachęcamy do udziału w 
przyszłorocznym konkursie. 

Dzierżoniowski ośrodek pomocy wyróżniony 

Dobra praktyka OPS-u

Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Dzierżoniowie Aneta Grzelka odbiera 
wyróżnienie w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2011”

Rozstrzygnięcie konkursu Piękna Fasada

Mieszkańcy upiększają Dzierżoniów

Wspólnoty mieszkaniowe, które w tym roku wyremontowały swoje budynki, otrzymały od 
miasta 114 tys. zł w ramach konkursu „Piękna Fasada” 

Co nas czeka w 2012 roku?
Rada Miejska przyjęła budżet Dzierżoniowa na 2012 
rok oraz uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny na 
lata 2013-2022. Budżet na 2012 rok to dochody 
w wysokości 99 513 672 zł i wydatki 100 899 
014 zł Najważniejsze przyszłoroczne wydatki (25 
mln zł) związane są z oświatą i realizacją miejskich 
inwestycji. Więcej na stronie 4

Odkryj Dzierżoniów z Pawłem 
Gładkowem 

„Architektura Dzierżoniowa” – to tytuł wystawy, 
którą do końca lutego oglądać można w Muzeum 
Miejskim w Dzierżoniowie. Eksponowane w muze-
um prace to swoiste zaproszenie do spaceru po 
znanych, ale także mniej uczęszczanych częściach 
Dzierżoniowa. Więcej na stronie 4

Jak zmienia się nasze miasto
 
Gruntowna przebudowa największej dzierżoniowskiej 
szkoły, odnowiona ul. Brzegowa i Rzeźnicza, kolejne 
boisko „Orlika” oraz pierwsza hala wybudowana w 
ramach Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego to 
najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2011 roku w 
Dzierżoniowie. Co jeszcze powstało w ostatnich mie-
siącach – zobacz na stronie 2 i 3
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Zakończona w tym roku gruntowna przebudowa ul. Brzegowej zrealizowana została w oparciu o unijne dofinansowa-
nie (4 mln zł). To była trudna, ale bardzo potrzebna inwestycja, która oprócz komfortu znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych

W 2012 roku w wybudowanym już nowym obiekcie realizowane będą prace wykończeniowe. Rozbudo-
wa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury możliwa jest dzięki unijnemu dofinansowaniu pokrywającemu 
dwie trzecie kosztów zadania

Budowę hal w parku przemysłowym wykonała spółka, której udziałowcem jest miasto. Przekazanie spółce 
gruntu to jedyne koszty, jakie poniosło miasto przy powstaniu Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego

Drugi Orlik w Dzierżoniowie uzupełnia bogatą bazę infrastruktury sportowej dla młodzieży. W tym roku podobne 
boisko powstało także na terenie II LO  w ramach budowy hali  finansowanej przez dzierżoniowskie starostwo

Od początku roku szkolnego 2011/2012 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczą się w zupełnie nowej placówce. 
Gruntowny remont jednej z „tysiąclatek” był trudny w realizacji,  ale efekty robią wrażenie

W ramach remontu największej dzierżoniowskiej podstawówki powstało specjalistyczne centrum reha-
bilitacji dla dzieci z wadami postawy
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Skomunikowanie starej i nowej części podstrefy ułatwia przejazd autobusów dowożących pracowników oraz 
dostawców do funkcjonujących już zakładów. Droga łącząca ul. Pieszycką i Strefową, chodnik oraz niezbędna 
infrastruktura kosztowały 450 tys. zł

Pierwszy budynek Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego ma już jednego użytkownika. Budowa gotowych  hal produkcyj-
nych z zapleczem biurowym to nowy sposób miasta na zdobywanie kolejnych inwestorów i zwiększenie miejsc pracy

Remont ul. Rzeźniczej był kolejną ważną inwestycją drogową zrealizowaną dzięki zdobytym przez urząd pieniądzom. 
50% kosztów inwestycji sfinansowano z tak zwanych „schetynówek”. Wykonywana w dwóch etapach inwestycja 
polegała na budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wykonaniu nawierzchni drogowej, chodników 
i miejsc parkingowych

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 to jedna z wielu tegorocznych inwestycji w dzierżoniowskich pla-
cówkach oświatowych. Wykonanie ocieplenia, elewacji zewnętrznej, wymiany okien i remontu centralnego ogrzewania 
kosztowało 499 tys. zł, ale miasto otrzymało 253 tys. zł dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej

Nowe oblicze zyskała również sala gimnastyczna SP nr 5. Jej remontowi towarzyszyło powstanie nowoczesnego 
zaplecza sanitarnego, z którego korzystają uczniowie 

Modernizacja siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci była kolejną ważną inwestycją w najstarszej części miasta. 
Służąca dzieciom instytucja może funkcjonować obecnie w dobrych, przyjaznych młodym ludziom warunkach

INWESTYCJE DZIERŻONIOWA 2011
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Rada Miejska przyjęła 
budżet Dzierżoniowa na 
2012 rok oraz uchwaliła 
Wieloletni Plan 
Inwestycyjny na lata 
2013-2022.

Grudniową sesję rozpo-
częło wręczenie aktu na-
dania awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 
Odebrały je Katarzyna 
Tuchorska (nauczycielka 
j. niemieckiego w SP 5) i 
Magdalena Strońska (na-
uczycielka j. angielskiego 
w ZG3). 

W części roboczej obrad 
radni uchwalili statut dzier-
żoniowskiego żłobka, zmie-
nili Wieloletnią Prognozę 
Finansową miasta oraz zade-
cydowali o nazwaniu drogi 
wewnętrznej na os. Mako-
wym imieniem Witolda Lu-
tosławskiego.

B Budżet 2012
Przygotowany przez 

burmistrza i uchwalony 

przez radnych budżet na 
2012 rok to dochody w 
wysokości 99. 513. 672 zł 
i wydatki 100. 899. 014 zł. 
Najważniejsze przyszło-
roczne wydatki (25 mln 
zł) związane są z oświatą, 
ale należy zaznaczyć, że 
otrzymywana z budżetu 
państwa subwencja oświa-
towa to 15 mln zł. Nie-
zmierne ważne są również 
wynoszące 21 mln zł wy-
datki inwestycyjne (w tym 
8 mln zł na poprawę infra-
struktury drogowej). In-
westycje 2012 roku dużej 
mierze zostaną sfinanso-
wane z pozyskanych przez 
miasto pieniędzy z ze-
wnątrz, głównie z unijnych 

programów. – To ważny 
dla Dzierżoniowa budżet. 
Dziękuję wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się 
do jego powstania. Przed 
nami równie wymagające 
zadanie, polegające na 
sprawnym zrealizowaniu 
przyjętych na najbliższe 
miesiące założeń – mówił 
tuż po podjęciu uchwały 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun. 

Więcej informacji o 
przyszłorocznym budżecie 
oraz o przyjętym przez rad-
nych Wieloletnim Planie In-
westycyjnym Dzierżoniowa 
na lata 2013-2022 znajdą 
Państwo na stronie www.
dzierzoniow.pl.  

16. sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Co nas czeka w 2012 roku?

Dzierżoniowscy radni głosują nad przyjęciem budżetu na 2012 rok. Najważniejsze przy-
szłoroczne wydatki związane są z oświatą i realizacją miejskich inwestycji 

Katarzyna Tuchorska (nauczycielka j. niemieckiego w SP 
5) i Magdalena Strońska (nauczycielka j. angielskiego w 
ZG3) odebrały akty nadania awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego

„Architektura Dzierżoniowa” – to tytuł wystawy, którą 
do końca lutego oglądać można w Muzeum Miejskim 
w Dzierżoniowie. Autorem wykonanych techniką 
mieszaną płócien i cyklu naszkicowanych ołówkiem 
miniatur jest związany z Dzierżoniowem artysta Paweł 
Gładkow. Eksponowane w muzeum prace to swoiste 
zaproszenie do spaceru po znanych, ale także mniej 
uczęszczanych częściach Dzierżoniowa. 

Mistrzowsko wykonane prace prezentują m.in. miejskie za-
bytki oraz ciekawe architektonicznie obiekty, na piękno któ-
rych możemy raz jeszcze zwrócić uwagę, a niektóre odkryć 
z nich na nowo. Wraz z ekspozycją przygotowano specjalne 
wydawnictwo z pracami autora. 

Publikację „Architektura Dzierżoniowa w twórczości Pawła 
Gładkowa”, będącą również artystycznym folderem Muzeum 
Miejskiego w Dzierżoniowie, można kupić podczas zwie-
dzania wystawy malarskiej oraz podczas zwiedzania samego 
muzeum, prezentowanych w ośmiu salach stałych ekspozycji 
poświęconych m.in. patronowi i historii Dzierżoniowa, arche-
ologii regionu. W muzeum znajdziemy również zbiory karto-
graficzne i etnograficzne oraz uroczy dziewiętnastowieczny 
salonik mieszczański. 

Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 30) 
czynne jest we wtorki, czwartki i piątki od godziny 9.00 do 
16.00, w środy od godziny 11.00 do 18.00 oraz w soboty od 
godziny 11.00 do 16.00. Szczegółowe informacje o zebranych 
w muzeum eksponatach udzielane są pod numerem telefonu 64 
64 661. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia strony 
www.mmdz.pl.  

Wystawa prac o mieście w muzeum

Odkryj Dzierżoniów 
z Pawłem Gładkowem 

Paweł Gładkow - ur. w 1961 roku w środkowej Rosji jest ab-
solwentem wydziału ceramiki Państwowej Szkoły Plastycz-
nej im. M. B. Grekowa w Odessie na Ukrainie. Pracował w 
reklamie, projektował i wykonywał ceramikę oraz witraże, 
przygotowywał scenografię do spektakli teatralnych. Od 
1996 roku przebywa w Polsce. Obecnie mieszka i pracuje 
we Wrocławiu, zajmuje się ceramiką, projektowaniem poli-
graficznym, grafiką i malarstwem. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 

Jedno z prezentowanych dzieł w ramach wystawy „Architektura Dzierżonio-
wa”. Galerię zdjęć promujących twórczość Pawła Gładkowa znajdą Państwo 
na stronie www.dzierzoniow.pl 

Dzierżoniowska podstrefa 
WSSE, ulica Paderewskiego, 
Sienkiewicza i os. Tęczowe to 
miejsca, w których kierowcy muszą 
w najbliższym czasie zwrócić 
szczególną uwagę na znaki. 
Zamiany w organizacji ruchu 
wprowadzono by usprawnić 
płynność przejazdu w mieście 
oraz ograniczyć liczbę ciężkich 
aut przejeżdżających przez 
kluczowe dla płynnej komunikacji 
miejsca w Dzierżoniowie. Nowe 
oznakowanie pojawiło się 
na terenie dzierżoniowskiej 
podstrefy, na skrzyżowaniu ulic 
Zachodniej i Pieszyckiej. Po 
zmianie drogą główną będzie 
ul. Zachodnia i Pieszycka w 
kierunku ul. Kilińskiego. Drogą 
podporządkowaną stanie się ul. 
Pieszycka od strony firmy Broen 
SA. 

O zmianach w organizacji ruchu mu-
szą także pamiętać mieszkańcy osiedla 
Makowego. Obowiązująca do niedaw-
na zasada „prawej strony” przestała 
obowiązywać, dziś główną drogą jest 

ul. Paderewskiego. Pozostałe drogi na 
osiedlu Makowym mają status podpo-
rządkowanych. Na wniosek Spółdzielni 
Mieszkaniowej wprowadzono zakaz za-
trzymywania się na Osiedlu Tęczowym. 
Dotyczy to odcinka w rejonie budynków 
22 i 23. Zmiana ma ułatwić wyjazd aut 
z parkingu. 

Nowe oznakowanie obowiązuje przy 
ul. Sienkiewicza. Na odcinku od ul. Kole-
jowej do ul. Kopernika wprowadzono za-
kaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej powyżej 3 ton. Wyjątkiem od tej 
zasady są autobusy. Kierowców prosimy o 
ostrożność i zwrócenie w tych miejscach 
szczególnej uwagi, również na pieszych. 

Zamiany w organizacji ruchu

Uwaga kierowcy 

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzane są na terenie dzierżoniowskiej pod-
strefy, ulicy Paderewskiego, Sienkiewicza i os. Tęczowym


