
Nowy budynek dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, grun-
towny remont ul. Rzeźniczej i budowa łącznika na terenie 
dzierżoniowskiej podstrefy to tylko kilka z realizowanych 
w tym roku przez Dzierżoniów inwestycji. O trwających i 
zakończonych już pracach czytaj na stronie 3 i 4

Inwestycje 2011

Przeczytałeś, wiesz, że nie wrócisz już do danej książki, 
masz mało miejsca – oddaj niepotrzebne książki – zachę-
cają pracownicy dzierżoniowskiej biblioteki. O trwającej 
akcji czytaj na stronie 4

Twórz wspólną bibliotekę 

Zmarł Henryk Kwiatkowski - wieloletni kronikarz Dzierżo-
niowa, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Dzierżo-
niowa, współautor monografii miasta i redaktor wydawa-
nych od kilkunastu lat roczników. Więcej na stronie 2

Pożegnanie wyjątkowego 
mieszkańca

Dzierżoniów zajął 
drugie miejsce w 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 
wskazującym miasta 
najbardziej dbające o 
rozwój i podnoszenie 
jakości życia, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
reguł odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa 
finansowego. 

Od kilku lat nasze miasto 
zawsze znajdowało się w 
ścisłej czołówce finalistów 
rankingu, uznawanego za 
najważniejsze i najbardziej 
obiektywne porównanie 
polskich samorządów. – To 
bardzo dobry wynik, potwier-
dzający systematyczny rozwój 
miasta i dobre zarządzanie, 
ale podchodzę do tego z re-
zerwą, bo każdego dnia wi-
dzę, jak wiele pracy musimy 
włożyć, by Dzierżoniów był 
lepszym miejscem do życia. 
Najcenniejsze jest dla mnie 
potwierdzenie przez eksper-
tów sposobu, w jaki do tego 
dążymy – komentuje sukces 
burmistrz Marek Piorun.  
Jak napisano w „Rzeczpo-
spolitej”, zwycięzcy rankingu 
mogą się pochwalić sporą dy-
namiką dochodów własnych, 
inwestycjami poprawiający-
mi jakość życia czy rosnącą 

Ranking “Rzeczpospolitej” 2011

Kolejny rok w czołówce

Zwycięzcy Rankingu Gmin Rzeczpospolitej 2011
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie 

I Mszczonów, II Dzierżoniów, III Dobczyce
Gminy wiejskie 

I Stepnica, II Zabierzów, III Świdnica
Miasta na prawach powiatu 
I Poznań, II Sopot, III Leszno

– To że Dzierżoniów od kilku lat jest dobrze postrzegany i oceniany, jest w głównej mierze 
zasługą mieszkańców i pracowników urzędu, za co serdecznie dziękuję – mówił burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun odbierając nagrodę

liczbą przedsiębiorstw.
Wybór najlepszych sa-

morządów zatwierdza nieza-
leżna kapituła. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele 
instytucji i środowisk od lat 
współpracujących z samo-
rządami. W tym roku znaleźli 
się w niej m.in. współtwórca 
reformy samorządowej prof. 
dr hab. Michał Kulesza, 
pełniący obowiązki prezesa 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego Dariusz Daniluk, pre-

zes rady nadzorczej Fundacji 
Demokracji lokalnej Adam 
Kowalewski, przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów i spe-
cjalizujący się w ekonomii 
dziennikarze. Od wielu lat 
z rankingiem związany jest 
Jerzy Buzek. – Polskie sa-
morządy są najlepsze w Unii, 
są wzorem do naśladowania. 
Teraz czeka nas kolejne wy-
zwanie Nie chodzi tylko o wy-
korzystanie 100% unijnych 
funduszy, ale też o ich efek-

tywne spożytkowanie – mówił 
podczas wręczania wyróżnień 
szef Parlamentu Europejskie-
go. W poprzednich latach 
Dzierżoniów zajmował szó-
ste (2007 r.), czwarte (2008 
r.), drugie (2009 r.) i czwarte 
miejsce (2010 r.) jest jednym 
z nielicznych miast, które 
tak długo utrzymują się w 
czołówce. W swojej katego-
rii Dzierżoniów kolejny raz 
zdobył najwięcej punktów za 
zarządzanie.

Ranking przeprowadzany jest w dwóch etapach. 
W pierwszym, na podstawie danych z Ministerstwa Finan-

sów, spośród wszystkich samorządów wybrano miasta i gmi-
ny, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 
2007-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwesto-
wały. Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowa-
no m.in. dynamikę wzrostu dochodów własnych, dynamikę  
wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach, wartość środ-
ków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w la-
tach wpłynęły do na rachunek budżetu, zadłużenie samorzą-
dów w stosunku do dochodów. Do wybranych do drugiego 
etapu gmin przesłano ankietę, w której pytano m.in. o sprawy 
związane z finansami, mieszkalnictwem, edukacją czy zarzą-
dzanie oparte na takich metodach wsparcia zarzadzania jak 
ISO, EFQM, CAF. 

Dzierżoniów wyróżniony w Rankingu
“Rzeczpospolitej”

Jak powstaje ranking?

Mennica, w której same-
mu można wybić monetę, 
historyczny mechanizm ra-
tuszowego zegara, którego 
historii można wysłuchać w 
czterech językach oraz wy-
jątkowa panorama Dzierżo-
niowa czekają na każdego, 
kto chce zwiedzić dzierżo-
niowską wieżę ratuszową.  
W każdy wakacyjny ponie-
działek i środę można to 
zrobić bezpłatnie. Wejście 
na wieżę możliwe jest od 
poniedziałku do czwartku od 

godziny 9.30 do 17.30 oraz 
w niedzielę od godziny 9.00 
do 17.00. W czynnym w tym 
czasie Centrum Informacji 
Turystycznej uzyskać moż-
na szczegółowe informacje 
o atrakcjach turystycznych 
Dzierżoniowa i najbliższych 
okolic. Do ich poznania za-
praszamy mieszkańców 
oraz wszystkie goszczące 
w Dzierżoniowie osoby. By 
wejść na wieżę ratuszową, 
trzeba pokonać zaledwie 
162 schody.

Centrum Informacji Turystycznej

Dzierżoniów z lotu ptaka  
i własna moneta

W dzierżoniowskiej mennicy można własnoręcznie wybić 
średniowieczną monetę
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11 lipca wicemarszałek 
województwa 
dolnośląskiego 
wizytował 
dzierżoniowski Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich (PIFE).

W czasie wizyty Marek 
Łapiński przekazał miastu 
umowę o dofinansowaniu 
remontu sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej 
nr 3. Przyznane w ramach  
Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej środ-
ki to 253 tys. zł, prowadzo-
na przez Dzierżoniów  in-
westycja kosztuje 600 tys. 
Spotkanie w PIFE było oka-
zją do przekazania informa-
cji o przyszłej perspekty-
wie finansowej w oparciu 
o projekt budżetu UE na 
lata 2014-2020. – Musi-
my wspólnie wypracować 
możliwie najlepszy model 
rozwoju naszego regionu.
Udział samorządów jest 
dla nas kluczowy, ponieważ 
tylko w ten sposób może-
my skutecznie działać na 
rzecz regionu – podkreślał 
wicemarszałek Łapiński, 
zachęcając do zaangażo-
wania w przygotowywanie 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Pieniądze od wicemarszałka

nowego dokumentu strate-
gicznego dla Dolnego Ślą-
ska. Dzierżoniowski Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich jest jedną z 
dwunastu takich placówek, 
funkcjonujących na tere-
nie naszego województwa. 
Przedsiębiorcy mogą tu 
dowiedzieć się, czy reali-
zowany przez nich projekt 
kwalifikuje się do unijnego 
wsparcia, którego insty-
tucje udzielają szczegóło-

wych informacji o danych 
programach unijnych oraz 
jakie warunki należy speł-
niać, by skutecznie ubiegać 
się o pieniądze z Unii Euro-
pejskiej.  Obecnie w sieci 
PIFE wdrażana jest usługa 
wsparcia dla beneficjentów 
realizujących dofinansowa-
ne już projekty. Dzierżo-
niowski PIFE mieści się w 
siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji przy ul. 
Batalionów Chłopskich 19 i 

czynny jest w dni robocze od 
godziny 8.00 do 16.00, tel. 
74/646 47 51. Usługi GCI 
skierowane są do osób bez-
robotnych, poszukujących 
pracy, mieszkańców chcą-
cych rozpocząć działalność 
gospodarczą i absolwentów. 
Można tu m.in. bezpłatnie 
skorzystać z dostępu do 
komputera i otrzymać po-
moc przy sporządzaniu do-
kumentów niezbędnych do 
podjęcia pracy. 

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński przekazuje zastępcy burmi-
strza Wandzie Ostrowskiej umowę o przekazaniu 253 tys. zł na dofinasowanie trwającej 
już termomodernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3

Pełniący ostatnio 
funkcję honorowego 
Prezesa Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa 
Henryk Kwiatkowski 
przez ponad 30 
lat dokumentował 
najnowszą historię 
i odtwarzał losy 
ukochanego przez siebie 
miasta.

 Był jednym założycieli 
Towarzystwa Miłośników 
Dzierżoniowa. Od 1971 roku 
współredagował „Rocznik 
Dzierżoniowski”, był także 
współautorem „Monografii 
Dzierżoniowa” i autorem 
licznych publikacji. – Kro-
nika Dzierżoniowa, oprócz 
dokumentowania dziejów 
miasta, pełni również waż-
ną funkcję edukacyjną. Ideą 
naszej pracy było ocalić 
od zapomnienia to, co dla 

Odszedł wieloletni kronikarz Dzierżoniowa

W lipcu pożegnaliśmy Henryka Kwiatkowskiego, miłośnika Dzierżoniowa i wieloletniego 
kronikarza miasta

Zmarł Henryk Kwiatkowski

Dzierżoniowa cenne oraz 
łączyć przeszłość z teraź-
niejszością – mówił o swojej 

pracy i pasji Henryk Kwiat-
kowski. Henryk Kwiatkow-
ski należał do nielicznego 

grona odznaczonych „Me-
dalem za Zasługi Dla Miasta 
Dzierżoniowa. 

Najpiękniejsze 
tegoroczne plony 
działkowców, 
własnoręcznie wykonane 
wieńce dożynkowe oraz 
prezentacje wyjątkowych 
ogrodów działkowych 
i wyroby artystyczne 
będzie można podziwiać 
podczas organizowanych 
28 sierpnia „Okręgowych 
Dożynek Działkowca”.

Impreza towarzysząca 
„Miodobraniu” rozpocznie 
się mszą świętą w kościele 
pw. Maryi Matki Kościoła 
(godz. 9.00), a następnie 
przeniesie się na stadion, 
gdzie od godz. 10.30 będzie-
my mogli zobaczyć różnego 
rodzaju działkowe plony, 
wieńce dożynkowe, tablice 
ze zdjęciami najpiękniej-
szych działek i ogrodów, 

prezentacje przypraw, a tak-
że wyroby artystyczne. O 
godz. 11.00 rozpoczną się 
konkursy z nagrodami dla 
dzieci. Dorośli będą mie-
li okazję sprawdzić sobie 
ciśnienie i poziom cukru 
we krwi, obejrzeć pokazy 
broni i uzbrojenia policji 
oraz tresurę psów. Organi-
zatorzy zaplanowali także 
znakowanie rowerów przez 
specjalistów z Komendy Po-
wiatowej Policji. Oficjalne 
otwarcie Dnia Działkowca 
nastąpi o godz. 12.15 – wte-
dy też ogłoszone zostaną 
wyniki konkursu burmistrza 
Dzierżoniowa na najładniej-
szy wieniec dożynkowy. Po 
części oficjalnej organizato-
rzy zapraszają na występy 
artystyczne zespołów mu-
zycznych i tanecznych.

Miodobranie 2011

Okręgowe Dożynki 
Działkowca 2011

KONKURS DLA RODZINNYCH 
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Wszystkich członków ogrodów działkowych w Dzierżoniowie 
zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. Dla najlepszych przewidziano nagrody w wysokości 
kolejno: 700, 500, 300 i 200 zł. Wieńce muszą być wykonane 
własnoręcznie przez uczestników konkursu. Komisja nie będzie 
oceniać wieńców przygotowanych przez kwiaciarnie, osoby z ze-
wnątrz lub ze sztucznych materiałów. 

REGULAMIN 
Do konkursu mogą przystąpić Rodzinne Ogrody Działkowe znaj-
dujące się na terenie Dzierżoniowa. Do oceny komisji przyjmuje 
się wieńce dożynkowe wykonane własnoręcznie przez uczest-
ników konkursu. Do oceny nie będą brane pod uwagę: wieńce 
przygotowane przez kwiaciarnie i osoby z zewnątrz oraz wieńce 
wykonane ze sztucznych materiałów. Nagrody fundowane są 
przez organizatorów. Komisję konkursową, która dokonuje po-
działu nagród, powołuje organizator. Nagrodzone i wyróżnione 
obiekty zostaną podane do informacji publicznej. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do przerwania, zmiany konkursu w ra-
zie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. Każdy Rodzinny 
Dom Działkowca do konkursu może zgłosić jeden wieniec. 

Kilkudziesięciu 
przedstawicieli 
dzierżoniowskich firm 
uczestniczyło w lipcowym 
w spotkaniu Społecznej 
Rady Przedsiębiorców. 

W kolejnej kadencji (lata 
2011-2013) dzierżoniowskich 
przedsiębiorców reprezento-
wać będą: Marek Dymkow-
ski (dotychczasowy prezes), 
Elżbieta Nowakowska-Ak-
kermans (wiceprezes), Miro-
sław Socha, Zbigniew Zeń i 
Michał Miazga. Dwaj ostatni 
społeczną pracę w zarządzie 
będą pełnić po raz pierwszy. 
Przed wyborem nowego zarzą-
du zaprezentowano sprawozda-
nie z działalności rady w latach 
(2009-2011). – Naszym zada-
niem była przede wszystkim 
integracja dzierżoniowskich 
przedsiębiorców i wspieranie 
inicjatyw pobudzających ak-
tywność gospodarczą – mówił 

prezes SRP Marek Dymkow-
ski. Burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun zrelacjonował 
przedsiębiorcom przebieg spot-
kania z Waldemarem Pawla-
kiem, w którym uczestniczył w 
sprawie zmian w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. – Rozmowy z wicepremie-
rem niewiele zmieniły. Decyzja 
o zmianie jest decyzją poli-
tyczną – stwierdził burmistrz, 
który mówił również o sytu-
acji gospodarczej w regionie 
i Dzierżoniowie. Spotkanie 
zakończyły informacje m.in. o 
konkursach organizowanych 
dla przedsiębiorców, dzięki 
którym możliwe jest zdobycie 
unijnych środków na badania i 
rozwój oraz na innowacyjność. 
Przedstawiciele urzędu poinfor-
mowali o realizacji kolejnych 
etapów programu „Decydujmy 
razem” i  o pracy Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych. 

Gospodarka

Zmiany w Społecznej 
Radzie Przedsiębiorców



�
Z Ewą Florczak 
– prezesem 
Dzierżoniowskiego 
Zarządu Budynków 
Mieszkalnych 
rozmawiamy o pomyśle 
na zarządzanie 
mieszkaniami 
komunalnymi, 
największych problemach 
oraz o zmianach, które 
wymuszą nowe przepisy 
o mieszkalnictwie.

Praca w firmie, którą 
dziś Pani kieruje, dwie 
kadencje w dzierżoniow-
skiej radzie to wystar-
czająco dużo, by poznać 
problemy mieszkaniowe 
Dzierżoniowa?
Tak jak w wielu dziedzinach 

gospodarki, tak i w mieszkalni-
ctwie napotykamy na problemy, 
które zarówno w skali krajowej, 
jak i na gruncie samorządowym 
musimy rozwiązywać i na miarę 
możliwości to czynimy. O tym, 
że skala tego problemu jest duża, 
może świadczyć fakt, że brak 
mieszkań jest w naszym kraju po-
strzegany jako trzeci w kolejności 
problem. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że problemy mieszkaniowe 
dotykają dzisiaj nadal wielu ro-
dzin. Przez problem mieszkanio-
wy należy rozumieć nie tylko brak 
mieszkania, ale również warunki 
mieszkaniowe i zaległości w uisz-
czaniu opłat zarówno za czynsz, 
jak i pozostałych świadczeń 
związanych z najmem. Problemy 
mieszkaniowe dotykają najczęś-
ciej ludzi najuboższych, rodzin 
wielodzietnych i patologicznych, 
które z różnych względów nie 
mogą lub nie potrafią odnaleźć się 
w dzisiejszej rzeczywistości, bądź 
ich dochody pozwalają jedynie 
na przeżycie, a nie na stworzenie 
sobie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych.

To w jakiej kondycji jest 
nasze mieszkalnictwo ko-
munalne i jaki jest Pani 
pomysł na zarządzanie 
DZBM-em?
Stan techniczny budynków i 

lokali komunalnych jest bardzo 
zróżnicowany. Od zasobów po-
równywalnych ze spółdzielczymi, 
do takich, które są w bardzo złym 
stanie i czekają na rozkwatero-
wanie. Należy podkreślić, że stan 
techniczny zarówno budynków, 
jak i mieszkań nie zawsze wynika 
z wieku, lecz często ze sposobu ich 
użytkowania przez samych miesz-
kańców. Dewastacja, brak dbałości 
o zajmowany lokal jest niestety 
zjawiskiem dość częstym. Mocną 
stroną DZBM-u jest ugruntowana 
pozycja na rynku, dobra sytuacja 
ekonomiczna, wyspecjalizowana 
kadra pracownicza, infrastruktura 
lokalowa i techniczna oraz praca 
w oparciu o system zarządzania ja-
kością. Zakres świadczonych przez 
spółkę usług jest na tyle obszerny, 
że swoje działania chcę koncentro-
wać na doskonaleniu ich jakości 
i dostosowywaniu do wymogów 
rynku. Jako podstawowe zadanie 
uznaję doskonalenie jakości za-
rządzania poprzez poprawę komu-
nikacji pomiędzy działami firmy, 
opracowanie standardów obsługi 
klienta oraz podnoszenie kwalifika-
cji pracowników.

Sejm pracuje nad zmia-
nami ustawy o mieszkal-
nictwie i czytając o no-
wych przepisach śmiało 
można stwierdzić, że 

czeka nas rewolucja, 
która najprawdopo-
dobniej wymusi zmianę 
sposobu pracy DZBM-u. 
Będziemy do tego przy-
gotowani? 
Może rewolucja to zbyt moc-

ne określenie, ale rzeczywiście 
projekt zmiany ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i zmianie 
kodeksu cywilnego wprowadza 
wiele nowych uregulowań. Po-
zwoli to gminom na bardziej 
efektywne gospodarowanie 
swoimi zasobami, przyznaje im 
również większe uprawnienia. 
Projekt ustawy daje bowiem 
gminom prawo zawierania umów 
najmu lokali komunalnych na 
czas oznaczony, co dziś możliwe 
jest jedynie w określonych przy-
padkach oraz możliwość spraw-
dzania dochodów, co pozwoli na 
ocenę, czy najemca będzie mógł 
nadal mieszkać w lokalu komu-
nalnym, czy też stać go będzie na 
wynajem mieszkania na wolnym 
rynku. Chodzi tu głównie o to, 
aby z takich mieszkań korzystały 
osoby niezamożne. Ideą zmian 
jest uczynienie gminnych zaso-
bów mieszkaniowych „bardziej 
płynnymi”, co w praktyce ozna-
czać będzie uprawnienie gminy 
do proponowania innego lokalu 
osobie przejmującej mieszkanie 
po śmierci głównego najemcy, 
np. mniejsze czy lepiej spełnia-
jące jej potrzeby. Projekt przewi-
duje też, że czynsz będzie musiał 
pokrywać przynajmniej koszty 
eksploatacji mieszkania, a obec-
nie gminy do tych lokali dopła-
cają. Podwyżki czynszów mają 
zrekompensować wyższe dodatki 
mieszkaniowe, które mają przy-
sługiwać tylko najemcom lokali 
komunalnych. Ale odpowiadając 
wprost na pytanie, czy firma jest 
przygotowana na zmiany, tak. 
Proszę zauważyć, że zmiany w 
naszym prawodawstwie nastę-
pują nieustannie, a czy z tego 
powodu były kiedykolwiek prob-
lemy z naszej strony – nie. Jeżeli 
już, to niezadowolenie miesz-
kańców było raczej następstwem 
rozwiązań, jakie kolejne ustawy 
wprowadzały i z którymi społe-
czeństwo się nie zgadza. Podej-
rzewam, że również proponowa-
ne zmiany przytoczonej ustawy 
też wzbudzą wiele kontrowersji. 

By móc pełnić swoją 
funkcję, zrzekła się Pani 
mandatu radnego.
Mam nadzieję, że moja decy-

zja znajdzie zrozumienie wśród 
mieszkańców, którzy obdarzyli 
mnie swoim zaufaniem i odda-
li swój głos na moją osobę. Ze 
swej strony deklaruję, że zawsze 
mogą liczyć na moją pomoc i 
wsparcie. 

Na zakończenie popro-
szę o przykład jednego 
z najbliższych i jednego 
z długofalowych celów, 
które chce Pani osiąg-
nąć.
Ponieważ podstawowym ce-

lem firmy jest orientacja na klienta, 
chciałabym obok zapewnienia spół-
ce korzystnych warunków rozwoju 
uzyskać wysoki poziom zadowolenia 
podmiotów, na rzecz których spółka 
świadczy bądź będzie świadczyła 
usługi. Chciałabym, aby mieszkańcy 
korzystający z naszych usług czuli, 
że ta firma jest dla nich, a nie oni dla 
niej. Wówczas będę mogła uznać, że 
osiągnęłam swój cel. Czy się to uda? 
Mam nadzieję, że tak.

Dziękuję za rozmowę.

Ewa Florczak została 
nowym prezesem 
Dzierżoniowskiego 
Zarządu Budynków 
Mieszkalnych. 

To efekt konkursu prze-
prowadzonego przez radę 
nadzorczą miejskiej spół-
ki. Dotychczasowy prezes 
DZBM-u Roman Matusiak 
kieruje dzierżoniowskim 
TBS-em. Zastąpił tam Ry-
szarda Stupińskiego, który 
odszedł na emeryturę. Ewa 
Florczak jest absolwentką 
Wydziału Prawa, Admini-

stracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, na 
którym ukończyła kieru-
nek „administracja”. Pracę 
zawodową rozpoczęła w 
1980 r. w dzierżoniowskim 
oddziale Przedsiębiorstwa 
Państwowej Komunikacji 
Samochodowej we Wroc-
ławiu. Od 1 marca 1995 r. 
pracuje w DZBM-ie, który 
istniał wtedy pod nazwą Za-
kład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej na sta-
nowiskach m.in. głównego 
specjalisty ds. gospodarki 

lokalowej, głównego spe-
cjalisty do spraw wspólnot 
mieszkaniowych,  kierow-
nika Wydziału Gospodar-
ki lokalowej i kierownika 
Działu Lokalowego. Jest 
licencjonowanym zarządcą 
nieruchomości. Od 2002 
roku pełniła funkcję radnej 
Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa, gdzie przez dwie ka-
dencje pracowała w Komisji 
Rewizyjnej oraz w Komisji 
Gospodarki Komnalnej, 
Ochrony Środowiska i Ładu 
Przestrzennego. W obecnej 

kadencji przewodniczyła 
Komisji Budżetu i Finan-
sów. 

Mieszkalnictwo

Nowy pomysł
na mieszkania?

Ewa Florczak od lipca jest 
prezesem Dzierżoniow-
skiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych

Zakończyła się jedna z 
kilku inwestycji, które 
Dzierżoniów prowadzi 
w ramach rewitalizacji 
miasta i za wykonanie 
których zapłaci tylko 
jedną trzecią ceny.

Służący TPD budynek 
przeszedł już całkowitą 
przemianę i dziś jest ocieplo-
ny, ma nowy dach, elewację, 
niezbędne instalacje oraz 
wyremontowane i przysto-
sowane dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych pomiesz-
czenia. Remontem objęto 
również salę gimnastyczną, 
wykorzystywaną przez TPD 
i Dzierżoniowski Klub Bok-
serski.

– Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci pełni niezwykle 
istotną funkcję w życiu na-
szego miasta, więc gdy tylko 
pojawiła się możliwość zdo-
bycia pieniędzy na remont 
budynku, natychmiast z niej 
skorzystaliśmy – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun. Na wartą blisko 1,5 
mln zł inwestycję Dzier-
żoniów wydał niecałe 500 
tys. zł. Pozostałe pieniądze 
pochodzą z dofinansowania 
zdobytego na rewitalizację 
Dzierżoniowa. Na podob-
nych zasadach finansowych 

prowadzona jest rozbudowa 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury oraz przystosowanie 
dawnej szkoły sportowej na 
potrzeby Centrum Aktywno-
ści Społecznej. 

Podstawą działalności 
wszystkich ośrodków TPD 
jest zapewnianie opieki 

dzieciom i młodzieży oraz 
tworzenie warunków do 
wszechstronnego rozwoju. 
W siedzibie dzierżoniow-
skiego oddziału przy ul. 
Nowowiejskiej 73 pod-
opieczni mogą pod okiem 
specjalistów spędzić czas 
na nauce, zajęciach dydak-

tyczno-wychowawczych, 
sportowo-rekreacyjnych i 
zabawie. Zajęcia prowadzo-
ne są przez doświadczonych 
pedagogów, których zada-
niem jest także pobudzanie 
aktywności oraz elimino-
wanie niebezpiecznych i 
niewłaściwych sytuacji 
wychowawczych. W czasie 
wakacji TPD zaprasza od 
godziny 9.00 do 14.00, a w 
roku szkolnym – od 13.00 
do 18.00. Szczegółowych 
informacji o działalności 
ośrodka udziela dyrektor 
dzierżoniowskiego oddzia-
łu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Jadwiga Więckow-
ska, tel. 609-410-347.
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Nowoczesna placówka dla TPD

Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Wartość 1.400.535,75 zł brutto. Dofinansowanie UE 
920.059,33 zł brutto. Zakres rzeczowy robót obejmował 
budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych, 
przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, 
przebudowę pomieszczeń i roboty wykończeniowe, 
zabezpieczenie fundamentów; termomodernizację 
dachu, stolarki okienno-drzwiowej, elewacji i dostoso-
wanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wyremontowane pomieszczenia i sala gimnastyczna będą służyć najmłodszym mieszkańcom 

Dzięki zdobytym pieniądzom, siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dzierżoniów odnowił 
za jedną trzecią ceny
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Gotowa jest już część ul. Rzeźniczej, 
remontowanej z wykorzystaniem 
pieniędzy pozyskanych przez 
Dzierżoniów z programu tak 
zwanych „schetynówek”. 

By zminimalizować utrudnienia w 
komunikacji, modernizację Rzeźniczej 
podzielono na dwa etapy. Odcinek po-
między ul. Piłsudskiego i Piastowską ma 
już nową nawierzchnię, chodniki, ścież-
kę rowerową i oświetlenie. Wcześniej 
wykonano przebudowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji deszczowej. Drugi etap 
realizowanych na ul. Rzeźniczej prac 
obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do 
Korczaka. Tu również, oprócz nowej na-
wierzchni, powstaną chodniki i ścieżka 
rowerowa. Modernizacja ul. Rzeźniczej 
kosztuje 2 mln 665 tys. zł, ale Dzierżo-
niów zapłaci 50% kosztów, pozostałą 
kwotę miasto zdobyło z narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych. 
W ramach tego zadania powstaje rów-
nież nowa sieć wodociągowa kosztująca 
811 tys. zł.
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Rzeźnicza w remoncie 

Zakończył się pierwszy etap modernizacji ul. Rzeźniczej. Gotowy jest już odci-
nek od ul. Piłsudskiego do Piastowskiej

Jeszcze tylko rok 
potrwa autorski projekt 
edukacyjny, na który 
Dzierżoniów pozyskał 6 
mln zł. 

Przed wakacjami przy-
godę z „Omnibusem” za-
kończyło 2334 uczniów 
rozwijających swój poten-
cjał intelektualny w prawie 
350 grupach utworzonych 
na potrzeby programu. 
Efektem dodatkowych za-
jęć jest praktyczna umiejęt-
ność pracy w zespole, chęć 
podnoszenia wiedzy oraz 
wzrost samooceny uczniów. 
W zależności od ukończo-
nego bloku zajęciowego 
gimnazjaliści i uczniowie 
szkół podstawowych pogłę-
biali zdolność logicznego 
myślenia, rozwiązywania 
problemów, uczyli się ko-
rzystać z ICT (Information 
and Communication Tech-
nologies) i szlifowali języ-
ki obce. 

„Omnibusa” kontynuuje 
blisko 3000 dzieci z Dzier-
żoniowa, Kluczborka i Se-
rocka. Zajęcia cieszą się po-

pularnością m.in. za sprawą 
wycieczek oraz możliwości 
korzystania z nowoczesnych 
materiałów dydaktycznych. 
Osiągający najlepsze wyni-
ki już w sierpniu wyjadą na 
dwa tygodnie do Niechorza, 
by w tym czasie stworzyć 
trójjęzyczny multimedialny 
biuletyn turystyczny okolic 
Dzierżoniowa, Kluczbor-
ka i Serocka. W trwają-
cym trzy lata „Omnibusie” 
biorą udział uczniowie z 
klas I-V szkoły podstawo-
wej i I-II gimnazjalnej z 
terenu Dzierżoniowa, na-
szych miast partnerskich 
– Serocka i Kluczborka. 
W ramach projektu w 31 
szkołach utworzono „Kluby 
Omnibusa”. Zajęcia podzie-
lone są na cztery bloki zaję-
ciowe: „Z językiem obcym 
na Ty”, „Od matematyki 
do przyrody”, „Komputer 
źródło wiedzy” oraz „Mło-
dy biznesmen”. Szczegóło-
we informacje o programie 
dostępne są na stronie www.
dzierzoniow.pl, w zakładce 
„Urząd”.

„Każdy Może Zostać Omnibusem”

Wakacyjny Omnibus

Łatwiejszy dojazd dla 
autobusów dowożących 
pracowników 
oraz dostawców 
obsługujących firmy 
zapewni budowany 
przez Dzierżoniów 
łącznik pomiędzy 
starszą i nową częścią 
podstrefy. Inwestycja 
usprawniająca 
komunikację pomiędzy 
ul. Pieszycką i Strefową 
finansowana jest 

przez miasto oraz 
starostwo. W ramach 
wykonywanych właśnie 
prac powstają jezdnia 
i chodnik o długości 
125 metrów wraz 
z całą niezbędną 
infrastrukturą.  

– Zdecydowaliśmy się na 
to zadanie po sygnałach od 
pracodawców, którzy zwra-
cali nam uwagę na trudno-
ści w dostawach oraz chcieli 
ułatwić dojazd pracownikom, 

szczególnie tym korzystają-
cym z komunikacji miejskiej. 
Robimy to głównie z myślą o 
mieszkańcach Dzierżoniowa, 
choć skorzystają na tym rów-
nież inne osoby pracujące w 
dzierżoniowskiej podstrefie 
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Marek Piorun. Budo-
wa nowego łącznika będzie 
kosztować 450 tys. zł. 

Dzierżoniowska podstre-
fa Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej jest 

największym pracodawcą 
w mieście. Zatrudnionych 
jest tu 2 tys. osób. Kolejni 
mieszkańcy znajdą pracę w 
zbliżającej się do końca bu-
dowie pierwszej hali Dzier-
żoniowskiego Parku Prze-
mysłowego, usytuowanego 
na obszarze podstrefy. 

Więcej o prowadzonych w 
tym roku przez Dzierżoniów 
pracach przeczytać można na 
stronie www.dzierzoniow.
pl w zakładce „Inwestycje”.
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Nowa droga w dzierżoniowskiej 
podstrefie ekonomicznej

Budowa łącznika na terenie dzierżoniowskiej podstrefy zakończy się we wrześniu

Przeczytałeś, wiesz, 
że nie wrócisz już do 
danej książki, masz 
mało miejsca – oddaj 
niepotrzebne książki 
– zachęcają pracownicy 
dzierżoniowskiej 
biblioteki.

– Zdarza się, że część 
książek kupiono do domo-
wych bibliotek zupełnie 
przypadkowo i ich właś-
ciciele po jakimś czasie 
przynoszą je do nas. Cza-
sami otrzymujemy zbiory 
kompletowane latami przez 
koneserów, miłośników li-
teratury – mówi dyrektor 
dzierżoniowskiej biblioteki. 
Jadwiga Horanin podkre-
śla, że celem akcji nie jest 
namawianie do pozbywania 
dzieł literackich, do których 
czujemy jakikolwiek senty-
ment. – Ale jeśli już chcemy 
się pozbyć jakiegoś wydaw-
nictwa, to niech trafi ono 
właśnie do bibliotecznych 
zbiorów. W bibliotekach 
publicznych selekcje ksią-
żek przeprowadza się na 
dużo większą skalę. Usuwa-
ne są dublety, książki zdez-
aktualizowane, niewypoży-
czane przez czytelników lub 
„zaczytane”. Przekazywane 
są one innym bibliotekom, 
sprzedawane za przysło-
wiową złotówkę na kierma-
szu używanych książek lub 

w ostateczności, gdy nikt 
ich nie chce, oddawane na 
makulaturę. – Za uzyskane 
w ten sposób pieniądze za-
wsze zakupujemy nowości, 
na które czekają czytelni-
cy – dodaje Jadwiga Ho-
ranin. Tylko w tym roku 
dzierżoniowski księgozbiór 
wzbogacił się o ponad 600 
darowanych pozycji. Wśród 
osób, które w ostatnim cza-
sie przekazały bibliotece 
cenne książki znaleźli się 
m.in. Jadwiga i Zbigniew 
Skwarłowie, Jarosław 
Lechoniewicz, Krystyna 
Popławska, Małgorzata 
Kwazebart, Małgorzata 
Rosa, Anna Błaszczyk, 
Dariusz Sadolewski z Fir-
my Kolportażowej „Fram-
press”, Dorota Tomas, Ewa 
Bienias i Iwona Luzińska. 
Dzięki uprzejmości miesz-
kańców Miejsko-Powiato-
wa Biblioteka Publiczna 
im. K. K. Baczyńskiego 
wzbogaca swój księgozbiór 
o pozycje, których nie moż-
na już kupić w księgarniach 
i hurtowniach. – Serdecz-
nie za taką pomoc dziękuję 
w imieniu wszystkich osób 
kochających książki – mówi 
dyrektor biblioteki i zachę-
cając do przejrzenia swoich 
zbiorów. Być może znajdują 
się w nim pozycje, którymi 
chcemy się podzielić.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Twórz wspólną bibliotekę


