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I. Program  rewitalizacji  centrum  Dzierżoniowa  na  lata
2011-2016

Program Rewitalizacji  Centrum Dzierżoniowa to zespół  działań podejmowanych w oparciu
o  zintegrowaną  i zrównoważoną  strategię  rozwoju  lokalnego,  mającą  na  celu  minimalizowanie
problemów  gospodarczych,  ekologicznych  oraz  społecznych  na  obszarze  centrum  miasta
wyznaczonym  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  ograniczonego
ulicami:  Batalionów  Chłopskich,  Bielawską,  Piastowską,  Wrocławską,  Daszyńskiego,  Mickiewicza,
Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie oraz wspieranie korzystnych przeobrażeń tego
obszaru. 

Przyjęty Program jest dokumentem planistycznym dotyczącym Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
przygotowanym na lata 2011 – 2016.

W  roku  2014  wykonano  szereg  działań  ujętych  w  programie  a  także  rozpoczęto  nowe  zadania,
których kontynuacja odbędzie się w dalszych latach.   

I. Działania inwestycyjne w obszarze rewitalizacji w 2014r.

1. Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  obszarze  rewitalizacji.  Rozdział  kanalizacji

sanitarnej od deszczowej. 

Na terenie Centrum zakończono prace dotyczące zadania pn. „Rozdział kanalizacji sanitarnej
od deszczowej”. Zadanie prowadzone jest przez WiK Sp.z o.o, w ramach zadania pn.”Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego  - etap I”. Zadanie jest
współfinansowanie  ze  środków  Funduszu  Spójności  UE,  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W 2014 r. trwały roboty  na ul. Pocztowej oraz na odcinku
sieci  w  obrębie  ulic  Przedmieście  –  Ząbkowicka  –  Batalionów  Chłopskich.  WiK  Sp.z  o.o.  uzyskał
dodatkowe środki  na realizację odcinka ulicy Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul.  Miodową do Ul.
Bielawskiej) – zadanie to będzie realizowane w 2015 roku przy modernizacji ulicy Piłsudskiego.

II. Działania wpływające na estetykę miasta w 2014r.

1. Średniowieczne mury obronne. 

Wzniesione pod koniec XIII wieku na polecenie księcia świdnickiego Bolka II mury obronne
są  bardzo  cennym  i  unikalnym  zabytkiem  Dzierżoniowa.  Podejmowane  będą  starania
o przeznaczenie środków z budżetu miasta, a także o dotacje zewnętrzne, dzięki którym możliwe
będzie  uruchomienie  kompleksowych  prac  konserwatorsko-remontowych.  Zagospodarowanie
terenu międzymurza i oświetlenie murów jest zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

W roku 2014 w obrębie murów obronnych utrzymywana była zieleń niska i koszone trawniki.
Dokonano  także  w  IV  kwartale  renowacji  odcinka  murów  obronnych  od  ul.  Miodowej
do ul. Ząbkowickiej.  
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2. Konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. 

W  dniu  1  października  2014  r.  w  Muzeum  Miejskim  Dzierżoniowa  odbyła  się  uroczysta  gala
ogłoszenia wyników konkursu, który już po raz 19 organizowany był przez Towarzystwo Miłośników
Dzierżoniowa, Burmistrza Dzierżoniowa i Rodzinną Firmą Kwiaciarską „MARIA”.  Uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu rozpoczął recital muzyczny młodzieży z Zespołu Szkół Nr 3. Honorowy patronat nad
konkursem  ponownie  objęło  Arboretum  w  Wojsławicach.  Jurorami  byli:  Maria  Leśniak,  Dorota
Pieszczuch,  Agnieszka  Janas,  Ewa  Zygmunt,  Roman  Kowalczyk,  Jarosław  Perlak,   oraz  Barbara
Szczepaniak.

Jurorzy wybrali laureatów spośród 30 zgłoszeń w czterech kategoriach.
W  kategorii  „Okna  i  balkony” pierwsze  miejsce  zajął  Zygmunt  Cieśla,   drugie  -  Ewa  i  Kazimierz
Szabatowie, a trzecie - Krzysztof Naskręt. Wyróżnienia przyznano Alicji  Jurczuk, Alicji  Stark, Janinie
Rudnickiej – Malusi i Helenie Sendyk.

Nagrody i wyróżnienia w drugiej kategorii  „Ogródki i skwery przy domach jednorodzinnych”   jury
przyznało: I nagrodę Dorocie i Zbigniewowi Pelcom,  drugą -  Elżbiecie i  Jackowi Jabrzykom, trzecią -
Jarosławowi Chmielarzowi. Wyróżnienia otrzymali:  Marzena Cichosz, Czesława Reparecka, Agnieszka
Jawna, Nina Żłobicka – Rusak, Bożena Jaworska i Małgorzata Studzianna.

„Ogródki  i  skwery  przy  blokach  mieszkalnych” zostały  nagrodzone  przez  komisję  następująco:
pierwszą  nagrodę  otrzymali  ex  aequo  Anatol  Szczerbina  i  Anna  Paszkowska,   drugą  -  Krystyna
Zimmerman, a trzecią - Andrzej Potok. Nagrodę specjalną  przyznano Anieli i Tadeuszowi Kciuk,  a
wyróżnienia: Krystynie Kocińskej, Czesławie Skibie, Janinie i Marianowi Michalakom, Sylwii Thomalli,
Andrzejowi i Marcie Franczukom  oraz Krystynie Michałkiewicz.

W kategorii „Ogródki i skwery przy placówkach oświatowych, pawilonach handlowych, usługowych
i innych” pierwsze miejsce zajęło  Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, drugie  - Żłobek Miejski Nr 1, a
trzecie   - Inwest City – Centrum Biurowe.

Uczestnicy  konkursu  oprócz  nagród  i  wyróżnień,  otrzymali  piękne  storczyki  od  Rodzinnej  Firmy
Kwiaciarskiej „Maria”, a laureaci wieloletnie rośliny ozdobne od Arboretum w Wojsławicach, bony do
realizacji w Centrum Ogrodniczego Kardamon, Bricomarche, Centrum Ogrodniczym „Ogrody od A do Z
– Pielęgnacja Zieleni” w Nowiźnie,  Ogrodnictwie Grodziszcze i kwiaciarni „Maria” oraz nagrody od
pozostałych  sponsorów  -  senatora  Stanisława  Jurcewicza,  Wielobranżowego  Sklepu  Ogrodniczego
Marek  Gocko,  Firma  SUBSTRAL.  Wszystkie  osoby  wyróżnione  otrzymały  roczną  prenumeratę
wydawnictwa „Mój Piękny Ogród”. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Pani Hanny Grzeszczak – Nowak na temat
uprawy i odmian liliowców, roślin które stają się coraz bardziej popularne na całym świecie.

3.  „Kwiaty w oknach”. 

Akcja ta, w ramach której miasto od 7 lat finansuje zakup i montaż skrzynek z kwiatami, ma
zachęcić  mieszkańców  dzierżoniowskiego  rynku  do  dbania  o wizerunek  kamienic  w  obrębie
miejsca najczęściej odwiedzanego przez mieszkańców. Jak dotąd, akcja ta spotyka się corocznie
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z przychylnością mieszkańców, którzy bardzo chętnie zgadzają się na montaż skrzynek w oknach
swoich  mieszkań.  Mieszkańcy  jednocześnie  biorą  na  siebie  obowiązek  dbania  o rośliny,  które
należy regularnie podlewać i pielęgnować.

W ramach akcji wykonano montaż i nasadzenia 143 skrzynek kwiatowych obsadzonych pelargonią
i surfinią. Skrzynki zdemontowano późną jesienią.

4. Parki, skwery, place. 

Na  terenie  rewitalizowanego  centrum  miasta  pielęgnowane  są  skwery  i  kwietniki,  aby  stale
wzrastała ich wartość estetyczna.

Na  ulicach  w  Centrum  (Świdnicka,  Wrocławska,  Krasickiego,  Ząbkowicka)  zamontowano  na
konstrukcji słupów oświetleniowych 68 szt. ampli obsadzonych pelargonią zwisającą. Ponadto na ul.
Świdnickiej  koło  fontanny  oraz  w  Rynku  ustawiono  3  konstrukcje  kwiatowe  w  kształcie  stożka
obsadzone pelargonią zwisającą w ilości 540 szt. Obsadzono także gazony w Rynku (bratki – wczesną
wiosną, begonia szałwia, starzec, aksamitka – późną wiosną).

a) obsadzenie I zmiany gazonów bratkami w ilości łącznej 1950szt. na nw wymienionych 56 
gazonach:
-    Rynek - 14 szt. gazonów
-    Deptak Wrocławska - 11 szt. gazonów
-    ul. Klasztorna 2 szt gazonów
-    ul. Piłsudskiego / trupek/ 5 szt gazonów
-    przy Pomniku Solidarności, ul. Piastowska 18 szt. gazonów 
-    ul. Świdnicka przy pomniku Papieżu Jana Pawła II - 6 szt. gazonów
b) wykonanie nasadzeń drugiej zmiany:
-  w gazonach w Rynku (14 szt.), na deptaku przy ul. Wrocławskiej( 11 szt.), przy ul. Klasztornej (2 szt.),
przy ul. Piłsudskiego (5szt.), przy pomniku Solidarności (18szt.), na Świdnickiej (6szt.) nasadzenia 
begonią drobną, mrozikiem, aksamitką, szałwią w ilości łącznej 1950 kwiatów ,
- przy pomniku Papieża Jana Pawła II dosadzenie begonii drobnej, mroziku, aksamitki i szałwii w ilości 
łącznej 3000szt.

III. Działania  w sferze  kulturalnej.  Organizacja  imprez  okolicznościowych
i kulturalnych w 2014r.

Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych
Organizacja  imprez  okolicznościowych to  bardzo  ważny  element  rewitalizacji  życia  społeczno-

kulturalnego w mieście. W Dzierżoniowie od wielu lat realizowane są cyklicznie między innymi trzy
duże imprezy: Jarmark Świętego Jerzego, Poezja na murach oraz Miodobranie.
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1. Kanonizacja Jana Pawła II – 12 Jarmark Świętego Jerzego.

Uroczystości poświęcone kanonizacji Papieża Jana Pawła II odbyły się 27 kwietnia w kościele pw.
Św. Jerzego. Obchody rozpoczęły się odpustową mszą świętą o godz. 13. Na godzinę 16 zaplanowano
koncert  „Nuty  Wielkiego  Pasterza”  w hołdzie  Janowi  Pawłowi  II  w wykonaniu  zespołu  „Trebunie
Tutki”.   W kościele  pw.  Św.  Jerzego zaśpiewały  także dzierżoniowskie  chóry parafialne oraz  chór
„Kanon”  i  Miejska  Orkiestra  Dęta  działająca  przy  DOK.  W  Rynku  dopełnieniem  imprezy  była
prezentowana już od 26 kwietnia wystawa plenerowa „Jan Paweł II i dzierżoniowianie – zapisane na
fotografii”, którą przygotowało Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie.

2. Poezja na Murach.

W tym roku, po kilku latach przerwy, impreza znowu przybrała formę dwudniowego święta poezji.
W piątkowy wieczór Teatr Formy z Wrocławia zaprezentował zgromadzonej w Rynku publiczności
spektakl  plenerowy  „Babel”,  będący  metaforą  współczesnego  człowieka.  Teatr  Formy  wyrósł   z
Wrocławskiego Teatru Pantomimy i szkoły Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Następnie publiczność
została  przeprowadzona  na  mury  obronne,  gdzie  czekał  na  nią  koncert  zespołu  Wolna  Grupa
Bukowina- jednego z najbardziej znanych z kręgu piosenki poetyckiej i turystycznej.  Twórcą i liderem
zespołu był nieżyjący już Wojtek Bellon. Od tytułu jednego z utworów grupy – „Pieśń Łagodnych” –
wziął  swoją nazwę cały  nurt  muzyczny,  nazwany krainą łagodności.  W  sobotę występy na scenie
rozpoczął  świdnicki  zespół  Huncwot,  znany  już  dzierżoniowskiej  publiczności  z  Poetyckiej  Stajni.
Iwona  Loranc,  to  kolejna  Artystka,  która  w  tym  roku  uświetniła  swoim  koncertem  tegoroczną
imprezę.  Piosenkarka i  aktorka,  która zdobyła wiele nagród na festiwalach piosenki  artystycznej  i
poetyckiej.  Wykonuje  m.in.  wybrane  piosenki  Agnieszki  Osieckiej,  Jana  Wołka,  Seweryna
Krajewskiego, Grzegorza Turnau’a,  Marka Grechuty czy pieśni  Bułata Okudżawy. Po tym występie
przyszedł czas na recital Pauliny Bisztygi, wokalistki, kompozytorki i poetki. Na zakończenie wieczoru
odbyła  się  prawdziwa  uczta  dla  tych,  którzy  cenią  dobre,  inteligentne  teksty  w  pół-poważnej
konwencji połączone z niebanalną muzyką. A wszystko dzięki koncertowi Piotra Bukartyka- autora,
kompozytora,  artysty  poruszającego się  na pograniczu wielu gatunków muzycznych,  mieszającego
rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabaretem i piosenką literacką. 

3. Jarmark Pszczelarski Miodobranie.

Przez  trzy  dni  od  15  do  17  sierpnia  na  dzierżoniowskim  Stadionie  miejskim  trwał  jarmark
pszczelarski,   wyjątkowy,  gdyż  w  tym  roku  najpierw  ulicami  miasta  przeszedł  barwny  korowód
kilkunastu zespołów z całego świata, które zjechały się do naszego miasta na coroczne święto miodu.
Na całej trasie przemarszu   na uczestników  zespołów folklorystycznych,   biorących udział w paradzie
czekało  mnóstwo   widzów,  którzy  nie  kryli  zachwytu  nad  tańcem  i  śpiewem  często  bardzo
egzotycznych  gości.  Jak  co  roku  nie  zabrakło  stoisk  z  miodami  i  wyrobami  rękodzieła.  Dla
najmłodszych stanęło wesołe miasteczko, a dla widzów przygotowano wygodne krzesła, które przez
cały czas trwania imprezy były zapełnione. Na scenie przez trzy dnia trwania jarmarku zaprezentowały
się  następujące  zespoły  folklorystyczne:  „Viisuveeretajad”  –  Estonia,  „Logdansarna”  –  Szwecja,
„Volstanzgruppe Benthullen-Harbern” – Niemcy, „Ashraf” – Izrael, Polisianka – Ukraina, Nikomedya
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Halkdanslari  Toplulugu  GKS  –  Turcja,  „Emocja  Czeboksary”  –  Rosja,  „Triscele”  –  Włochy/Sycylia,
„Rika”  –  Łotwa,  „Ugandan  Dancers  Band”  –  Uganda,  wschodnia  Afryka,  „Escada”  –  Armenia,
„Haliczyna”  –  Ukraina,  „Romafest”  –  Rumunia.   Ponadto  w  sobotę  wystąpił  zespół  „Papa  D.”  
W niedzielę ostatnim zespołem, który wystąpił podczas tegorocznego Miodobrania był zespół „Loka”.

4. Mikołaj w Rynku. 

Święty  Mikołaj  odwiedził  w  piątek  5  grudnia  dzierżoniowski  Rynek.  Przywitała  go  na  scenie
Wesoła  Ferajna  Berniego  spektaklem  muzycznym  „Historia  stolarza  z  Rowanien”.  Podczas
interaktywnego  programu  nie  zabrakło  wesołych  piosenek,  konkursów i  wspaniałej  zabawy.  Były
drobne  słodkie  upominki  dla  dzieci,  jak  również  wraz  z  burmistrzem  Dzierżoniowa  zapalono
uroczyście światełka na stojącej w centrum miasta choince.

5. Dzierżoniowski Jarmark Bożonarodzeniowy / Hej Kolęda 2014

W weekend 13 i 14 grudnia na dzierżoniowskim rynku odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Na
wystawionych stoiskach można było nabyć  ozdoby choinkowe, rękodzieło,  ekologiczne produkty i
smaczne  wypieki,  napić  się  czegoś  na  rozgrzewkę w  mobilnej  kawiarni, czy  zjeść  oryginalnego
wileńskiego sękacza. Sobotni dzień umilały świąteczne nagrania w wykonaniu takich gwiazd jak Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald, Paul Anka czy Nat King Cole. Niedziela natomiast rozpoczęła się od parady
zimowej  na  szczudłach  w  wykonaniu  Teatru  na  Walizkach  z  Wrocławia.  Animatorzy  mieli  dla
odwiedzających słodkie przekąski z logo Dok-u. Pastorałki zaśpiewała Schola Dziecięca, chór Kanon z
DOK-u,  chór  parafialny  Cantate  Deo,  miejska  Orkiestra  Deta  i  zespół  Eirene.  Zwieńczeniem
niedzielnego wieczoru i  jarmarku jednocześnie był  koncert  kapeli  góralskiej  Jontki  -  6-osobowego
zespołu grającego muzykę góralską, biesiadną oraz rozrywkową. Kapela została założona 18 lat temu
w  Żywcu.  W  pierwotnym  składzie  kapeli  występowała  Edyta  Mędrzak,  dziś  żona  Łukasza  Golca.
Instrumentarium zespołu stanowią skrzypce, kontrabas, akordeon i dwie „śpiewające piękne góralki”.
Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów, dlatego wielu mieszkańców pojawiło się w Rynku, aby
wziąć udział we wspólnej zabawie podczas II Jarmarku Świątecznego.

W 2014 roku zorganizowano także Sylwestra w Rynku i  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

6. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2014r.

W 2014r. w Bibliotece Głównej w Rynku zorganizowano następujące wydarzenia:

1)  Kurs  komputerowy (bezpłatny)  dla  Seniorów w ramach programu  Biblioteka Seniora  dla  osób
powyżej  50  roku  życia.  W  2014  roku  odbyły  się  14  edycje  kursu,  
w których wzięło udział 69 osób. Kurs odbywa się cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec,
sierpień):
2)  Konkurs  recytatorski  im.  Barbary  Janickiej  „Dzierżoniów  moje  miasto”  dla  uczniów  szkół
podstawowych  i  gimnazjów  z  terenu  Dzierżoniowa.  W  2014  roku  wzięło  udział  20  uczestników.
Konkurs ma na celu m. in. promowanie miasta, jego zabytków, historii oraz twórczości osób z nim
związanych. Impreza odbywa się w maju, w czasie Dni Dzierżoniowa.
3)   Kiermasz książek na Rynku w ramach Tygodnia Bibliotek, który przypada w maju.
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4)  Wystawy,  prelekcje,  pogadanki,  spotkania  kół  zainteresowań,  konkursy  –  w  2014  roku  
w 93 takich formach działań proponowanych mieszkańcom miasta wzięło łącznie udział 24 893 osób.  

7. Działalność Muzeum Dzierżoniowskiego w 2014r.

WYSTAWY CZASOWE:
1. do 26.01 - „Śląsk w kartografii XV-XVII w.”
2. 05.02-04.05 - „Od tabliczki glinianej do e-papieru”
3. 26.04-06.06 - „Jan Paweł II i dzierżoniowianie - zapisane na fotografii” – wystawa plenerowa w

Rynku
4. 30.05-31.08 - „Josef Schilt - Pasja artystyczna w tworzeniu Pasji. 110 lat Drogi Krzyżowej w 

kościele św. Jerzego "
5. 03.09-31.10 - „Emil Krebs – u granic geniuszu”
6. 26.09- 30.10 - „Polskie Państwo Podziemne” – wystawa plenerowa w Rynku (?)
7. od 19.11 - „Trzy wyznania w Dzierżoniowie”

IMPREZY CYKLICZNE
1. 16.05 - Noc Muzeów; jako punkt programu promocja Rocznika Dzierżoniowskiego 2013
2. 20-21.09 - Europejskie Dni Dziedzictwa
3. 15-17.10 - Dolnośląski Festiwal Nauki

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
1. 02.03 - pokaz filmu dokumentalnego „Kwatera Ł”
2. 25.05 - promocja książki „Studnia bez dna”, część II
3. 01.10 - finał konkursu kwiatowego „Zieleń wokół nas”
4. 12.11 - konferencja „W poszukiwaniu tożsamości” (w ramach projektu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego "Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu 
Kultur") (?)

Zorganizowano także 16 lekcji muzealnych ze zwiedzaniem.

IV. Działania w sferze społecznej w 2014r.

1.  Centrum Aktywizacji Społecznej 

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.  realizowane było w Dzierżoniowie  zadanie  publiczne pn.:
prowadzenie  Centrum Aktywizacji  Społecznej  w Dzierżoniowie.   CAS realizuje  działania z zakresu
szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierowanej do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie  szans  tych  osób  i rodzin.  CAS  prowadzi  działania  mające  na  celu  promocję
zatrudnienia  i aktywizację  zawodową  osób  pozostających  bez  pracy  i zagrożonych  zwolnieniem
z pracy oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, dających szansę na
zwiększenie  zatrudnienia  (m.  in.  wśród  mieszkańców  Dzierżoniowa,  poprzez  podnoszenie  ich
kwalifikacji  społecznych  i zawodowych  wraz  z  nabyciem  umiejętności  praktycznych).  CAS  jest
miejscem, w którym osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem mogą zdobyć wiedzę i umiejętności
przydatne na rynku pracy. CAS działa także na rzecz integracji społecznej osób starszych, emerytów
oraz wspierać będzie działaniami terapeutycznymi ofiary i sprawców przemocy.
W ramach realizowanego zadania odbyły się:

1. 63 godziny zajęć w ramach kursu kompetencji zawodowych, w tym:
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 9 godzin kursu uniwersalnych kompetencji zawodowych,
 7 godzin spotkań nieformalnej grupy projektowej -  szkolenie w ramach kursu kompetencji

zawodowych dla przyszłych działaczy NGO
 2 godziny poradnictwa w sprawie zakładania spółdzielni socjalnej,
 16 godzin warsztatu Twój Potencjał
 29 godzin kursu Telemarketer 

2. 61 godzin zajęć w ramach kursu kompetencji osobistych i społecznych, w tym:
 30  godzin  warsztatów  kompetencji  osobistych  i  społecznych  dla  podopiecznych  DDPS  w

Dzierżoniowie,
31 godzin warsztatów kompetencji interpersonalnych i osobistych dla podopiecznych DDPS w
Dzierżoniowie,

3. 42 godziny szkolenia ABC Przedsiębiorczości,
4. 46 godzin szkolenia dla NGO w tym:

 12 godzin współpracy z wolontariuszami
 6 godzin doradztwa finansowo-księgowego,
 6 godzin szkolenia z zakładania organizacji,
 22 godziny doradztwa w zakresie promocji i PR,

5. 12 godzin warsztatów przedsiębiorczości dla młodzieży – kurs pisania podstaw biznes planu,
6. 54 godzin szkolenia animatorów społeczności lokalnych,
7. 96 godzin warsztatów interpersonalnych,
8. 96 godzin warsztatów aktywności,
9. 60 godzin zajęć komputerowych, w tym:

 22 godziny kursu obsługi komputera,
 22 godziny porad indywidualnych,
 16 godzin zajęć komputerowych dla osób niepełnosprawnych,

10. 235 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego,
11. 1 inicjatywa lokalna (Energy Dream Day – dzień energii społecznej dla młodzieży)
12. 2 grupy nieformalne (taneczna i joga),
13. 30 godzin kursu podstaw języka niemieckiego,
14. 400 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 
15. 65 godzin spotkań grupowych z psychologiem, w tym:

 1 grupa terapeutyczna DDA – 17 godzin,
 1 grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy – 18 godzin,
 1 grupa dla dzieci z rodzin przemocowych – 16 godzin,
 1 grupa samopomocowa – „Zrób coś dla siebie” - 6 godzin,

16. 96 godzin spotkań w ramach integracji i reintegracji społecznej i rodzinnej, w tym:
 53 godziny konsultacji wychowawczych,
 25 godzin warsztatów kompetencji rodzicielskich,
 10 godzin zajęć socjoterapii,
 8 godzin wsparcia kompetencji interpersonalnych dla dzieci,

17. 209 godzin w ramach programu współpracy z OPS (w tym 8 godzin superwizji),
18. 100 godzin w ramach programu interwencyjnej współpracy z OIK,
19. 180 osób korzystało ze zorganizowanych, długofalowych form wsparcia CAS,
20. 370 osób korzystało z doraźnych, indywidualnych, grupowych form wsparcia CAS.

2. Program odpracowywania długów.
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W 2011r. przyjęto Zarządzeniem nr 674/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  Program spłaty zadłużenia
czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zwanego Programem
odpracowania długów.
Program ten ma w głównej mierze:

- umożliwić spłatę zadłużenia czynszowego osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej
- pomoc w powrocie do życia w społeczności
- zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych

Program realizowany był w 2014r. poprzez :
 wykonywanie stałych prac całorocznych typu:

-  sprzątanie  mieszkań,  piwnic,  strychów,  poddaszy  i  komórek-   wykonano  w  47
pomieszczeniach i jednym budynku
- zamiatanie i mycie klatek schodowych- średnio w miesiącu 26 osób sprzątało 23 klatki plus
dworzec PKP
- eksmisje i przeprowadzki- wykonano ich 11
-  odnawianie  mieszkań  poprzez  mycie  ścian,  odgrzybianie,  tynkowanie  i  malowanie-
wykonano ich 8 plus korytarz i klatkę schodową
- porządkowanie terenów i zbiórkę odpadów-wykonywanie prac sezonowych
- wycinanie samosiejek, krzewów i zarośli
- koszenie traw
- grabienie liści
-  odśnieżanie  -  głównie:  os.  Kolorowe,  częściowo  Błękitne,  WSSE,  przy  Mediaekspert,
Ciepłowniczej, Kilińskiego, Brzegowej wzdłuż brzegów Piławy.

 Przy oczyszczaniu miasta zebrano i wywieziono:
- 58,5 tony odpadków/gruz, śmieci, trawy itp/
- wykonano 69 kursów /Star, KIA, Multikar/

W programie w 2014r. łącznie 62 osoby przepracowały 20 361,5 godziny i odpracowały w ten sposób 
183 253,50 zł. zadłużenia. 
Poniesiono wydatki w kwocie 34 253,50 zł, w tym:

- 28 647,86 zł. wynajem samochodów i kontenerów
- 5 661,53 zł. zakup narzędzi, środków czyszczących, materiałów budowlanych

W tym okresie całkowicie zadłużenie odpracowało 16 osób, a 19 nowych wdrożono do programu.
Poza tym 12 osób pracowało w ramach rozszerzenia programu "Prace Społecznie Użyteczne", a jedna
przy Robotach Publicznych.
Program daje nie tylko ekonomiczne,  wymierne efekty,  ale i  efekty społeczne,  aktywizując osoby
nieradzące sobie w życiu, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, chęci do dalszej pracy, a co za tym
idzie powrotu do życia w społeczności.

3. Prace społecznie użyteczne.

W  2014r.  przystąpiono  do  realizacji  wspólnie  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  Programu  prac
społecznie użytecznych. W całym programie realizowanym w 2014r. docelowo miały uczestniczyć 24
osoby,  wytypowanych  przez  OPS  do PUP i  następnie  skierowanych  przez  PUP do  tut.  Urzędu.   
W  związku  z  dużą  rotacją  osób  a  także  nieprzystąpieniem  do  pracy  części  z  nich  w  programie
pracowały  w różnych  okresach  33 osoby.  Placówki  zgłoszone  jako miejsca wykonywania  prac  to:

9



Gmina Miejska (prac nadzorowane były przez DZBM i WIK), SP3, SP5, SP6, SP9, Gimnazjum nr 1, ZG nr
3 i PP nr 7. Prace zaczęły się w placówkach w większości w miesiącu marcu br. Dwie placówki PP7 
 i SP3 zgłosiły chęć przyjęcia po 2 osoby od 1 września do 30 listopada br. Osoby mogły pracować
max.  10h  w  tygodniu/  40h  w  miesiącu.  Świadczenie  wynosiło  
za pełny wymiar czasu pracy 324 zł/m-c. (8,10 zł/godzinę).  W okresie od III-XI 2014r. Urząd wypłacił
świadczenia w kwocie 31.782,90 zł, z czego 60% zostało zrefundowanych przez PUP (19.040,82 zł).
Koszt Gminy wyniósł 12.742,08 zł.

W  programie  prac  społecznie  użytecznych  uczestniczyły  osoby  często  długotrwale  bezrobotne.
Zatrudnianie  ich   wymagało  więc  elastycznego  podejścia,  nie  było  jednak  bezowocne.  Wymiar
społeczny angażowania tych osób do prac społecznie użytecznych jest pozytywny, cześć z tych osób
chętnie uczęszczała do pracy i  pracowała sumiennie cały miesiąc. Po zakończeniu programu część
osób przeszła do programu odpracowywania długów, prowadzonego przez DZBM.

V. Sprzedaż i porządkowanie mienia w obszarze rewitalizacji w 2014r.

1. Gospodarowanie mieniem Gminy. 

Gospodarowanie  mieniem  Gminy  odbywa  się  na  podstawie  Uchwały  Nr  XII/81/07  Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2007 roku. W obszarze rewitalizacji centrum wytypowano
tereny inwestycyjne:

1.  ul. Strzelnicza 6 („gaśnice”)  -  teren został uporządkowany pod względem faktycznym i 
prawnym (połączono kilka działek w jedną, założono dla niej nową księgę wieczystą), 
przygotowany został do przetargu,

2. ul. Długa (za Synagogą, dz. 208/5 o pow. 423m2)  -  teren wymaga uporządkowania,
3. ul. Kościelna – naprzeciw salki SP 9  -  po ogłoszeniu kilka przetargów na sprzedaż działki i 

braku nabywcy teren został wycofany ze sprzedaży.

2. Sprzedaż mieszkań i garaży.
Podjęta w 2013 r. uchwała Nr XXXVII/256/13 z 24 czerwca 2013 roku Rady Miejskiej Dzierżoniowa

umożliwiła sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach z zastosowaniem bonifikaty do 95 %. W 2014
roku na mocy tej uchwały zostało sprzedanych 21 mieszkań.

Uchwała  NR  X/60/11  z  27  czerwca  2011  roku  Rady  Miejskiej  Dzierżoniowa  w  sprawie
bezprzetargowej  sprzedaży  garaży  na  rzecz  ich  dzierżawców  i  najemców  umożliwiła  natomiast
sprzedaż 3 garaży w obrębie rewitalizowanego obszaru.

VI. Realizacja Programów Rewitalizacyjnych w 2014r.

1. Zespół ds. rewitalizacji miasta.

Zespół  ds.  rewitalizacji  miasta  spotykał  się  kilkakrotnie  w  ciągu  roku.  Oprócz  spotkania
sprawozdawczego zorganizowanego w I kwartale 2014r. odbyły się także spotkania mające na celu
wyznaczenie  Pana  Henryka  Smolnego,  jako  członka  zespołu,  odpowiedzialnego  za  opiniowanie
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projektów i nadzorowanie inwestycji przy zabytkach, remontowanych przy udziale środków Gminy
miejskiej Dzierżoniów czy rozpatrzenie wniosku o zmianę zakresu prac w budynku Synagogi i kościoła
Św. Jerzego.

W  sierpniu  2014r.  zespół  spotkał  się  w  celu  wypracowania  założeń  do  koncepcji
zagospodarowania płyty Rynku a także terenu przymurza i murów obronnych.

2. Dofinansowanie  remontów  i  robót  budowlanych  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru
zabytków. 

Dofinansowanie  remontów  zabytków  jest  obecnie  możliwe  dzięki  Uchwale  Rady  Miejskiej
Dzierżoniowa Nr XLVI/303/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania
dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym
do rejestru zabytków.

W  roku  2014  dotacje  do  remontów  zabytków,  w  tym  na  remonty  zabytkowych  obiektów
sakralnych wydano łącznie  kwotę 215.000 zł.

W 2014 r. wykonano następujące prace przy zabytkach:
1.  Dotacja dla Parafii p.w. Św. Jerzego na remont  Kościół p.w. Św. Jerzego – przekazano dotację
w wysokości 200.000 zł, na prace:

a) wykonanie  elewacji  zewnętrznej  kościoła  -  III  etap  
- 100.000 zł;

b) prace  konserwatorsko-malarskie  manierystyczno-barokowego  ołtarza  głównego
- 100.000 zł;

2.  Dotacja  dla  Fundacji  BEITEINU  CHAJ  -  2004  na  wykonanie  prac  zabezpieczających  dach
Synagogi  - przekazano dotację w wysokości 15.000 zł.

Do 30 września 2014r. wpłynęły 4 wnioski o dotacje na realizację inwestycji planowanych na 2015r.
W dniu 23.10.2014r. Zespół ds. rewitalizacji rozpatrzył 4 wnioski o przyznanie dotacji na rok 2015.

-  Synagoga – remont dachu i przebudowa poddasza – wnioskowana kwota 197.110 zł , co stanowi
100% kosztów. Zespół zaproponował 25 % tej kwoty, czyli 49.200 zł
 - WM Rynek 36 – remont elewacji frontowej, tylnej i 1 boku - wnioskowana kwota 191.147 zł,  
co stanowi 50 % kosztów inwestycji szacowanej na 382.295 zł. Zespół zaproponował 25 %  kosztów
dofinansowania, czyli 95.500 zł.
- WM Rynek 5,7,9,11 – remont elewacji frontowej i ścian bocznych – wnioskowana kwota 75.586
zł, co stanowi 50% kosztów szacowanych na 151.173 zł. Zespół zaproponował 25% kosztów, czyli
37.800 zł
 - Kościół pw. Św. Jerzego – prace konserwatorskie elewacji północnej, rewitalizacja 2 witraży w
oknach gotyckich wraz z kamiennymi obramieniami okiennymi oraz renowacja ołtarza głównego –
etap IV – wnioskowana kwota 300.000 zł, co stanowi 23 % kwoty szacowanej na 1.300.000 zł.
Zespół zaproponował przyznanie wnioskowanej kwoty 300.000 zł.

3. Konkurs  „Piękna Fasada” 2014. 
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W myśl Programu przyjętego Uchwałą Nr LV/338/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 marca
2010r.  w  sprawie  ustanowienia  dorocznych  nagród  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  upowszechniania
i ochrony kultury materialnej Miasta Dzierżoniowa o nazwie „Piękna Fasada”. 
W  dniu  23.10.2014r.  Zespół  ds.  rewitalizacji  rozstrzygnął  konkurs  i  Zarządzeniem  
Nr  616/2014  Burmistrza  Dzierżoniowa  z  dnia  27  października  2014r.  przyznano  6  nagród  
w  ramach  konkursu  Piękna  Fasada:

1. WM ul. Przedmieście 21 – I nagroda 25.000 zł
2. WM Grota Roweckiego 10,12,14,16 – II nagroda 15.000 zł
3. WM ul. Szarych Szeregów 2 – II nagroda 15.000 zł
4. WM os. Kolorowe 5 – III nagroda 10.000 zł
5. WM ul. Brzegowa 25 – III nagroda 10.000 zł
6. WM ul. Podwalna 4 – III nagroda 10.000 zł.

Łączna kwota przyznanych nagród w konkursie Piękna Fasada: 85.000,00 zł
Nagrody wypłacono w IV kwartale 2014.

4. Program Małych Ulepszeń edycja 2014

W sierpniu 2014r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa LII/343/14 z dnia 25 sierpnia
2014  r.  wprowadzająca  nowe  "Zasady  udzielania  dotacji  celowej  z budżetu  Gminy  Miejskiej
Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska",  zwana Programem
Małych Ulepszeń.
Od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. do programu wpłynęło 40 wniosków:

- 37 na dofinansowanie zmiany instalacji grzewczych nieekologicznych na instalacje grzewcze
proekologiczne 
- 3 wnioski dotyczących dofinansowania zakładania terenów zielonych.

Na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wpłynął żaden wniosek.
Komisja  odrzuciła  także   4  wnioski  ze  względu  na  formę  prawną  podmiotu  niekwalifikującą  do
otrzymania  dotacji  czy  zrealizowanie  prac  przed  złożeniem wniosku.  4  wnioskodawców  wycofało
wniosek.
W sumie wypłacono 32 dotacje na łączną kwotę 29.014,98 zł, w tym: 

- 2 dotacje  na zagospodarowanie terenu zielonego na łączną kwotę 1.598,90 zł 
- 30 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na łączną kwotę 27.416,08 zł.  

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i pomógł mieszkańcom w przeprowadzeniu inwestycji
zmiany  sposobu  ogrzewania,  co  spowoduje  redukcję  zanieczyszczeń  powietrza.  Pięć  terenów
zielonych zostało także dzięki programowi upiększonych, co wpłynie na satysfakcję mieszkańców i
wizerunek miasta. 

VII. Działania promocyjne dot. rewitalizacji w 2014r.

Na  stronie  www.dzierzoniow.pl,  w  mediach  społecznościowych,  w  mediach  lokalnych  
i regionalnych (prasa, telewizja, radio i portale internetowe) Wydział Promocji prowadził kampanię
promocyjną programów rewitalizacyjnych - Programu Małych Ulepszeń, konkursów Piękno kwiatów 
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i  zieleni  i  Piękna  Fasad.  Informował  także  informował  o  możliwości  składania  wniosków  na
dofinansowanie remontu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków i przeznaczonych na to  
w 2014 r. kwotach na konkretne obiekty.

Na  bieżąco  publikowane  były  na  stronie  www,  FB  i  w  mediach  informacje  o  działaniach
Dzierżoniowskiego  Ośrodka  Kultury,  Centrum  Aktywizacji  Społecznej,  Środowiskowego  Domu
Samopomocy.  Latem zorganizowano konkurs fotograficzny, a wciągu roku kilka akcji  promujących
wieżę,  w  czasie  których  można  było  za  darmo  na  nią  wejść  np.  z  okazji  Dnia Babci  i  Dziadka,
Walentynek, Dnia Dziecka czy akcji „Bezpłatne środy na wieży” i „Dolny Śląsk za pół ceny”. Zabytkowa
wieża  została  wzbogacona  o  galerię  starych,  przedwojennych  fotografii  Dzierżoniowa na  płótnie.
Zorganizowano też w ramach rewitalizacji  Starego Miasta w czerwcu dwie rodzinne wycieczki  dla
młodszych i starszych Traktem Smoka. 

W ratuszu w Oknie Artystycznym Wydziału Promocji zorganizowano 13 wystaw m.in. obrazów, rzeź,
fotografii,  mangi.  Były  też  wystawy  plenerowe  m.in.  „10  lat  Dzierżoniowa  w  Unii  Europejskiej”,
konkursie  „Piękno  kwiatów  i  zieleni”,  o  naszych  miastach  partnerskich  i  Prezentacjach
Dzierżoniowskich.

Przeprowadzono też kampanię informacyjną nt. inicjatywy lokalnej (www, media, plakaty, zarządcy
wspólnot  mieszkaniowych,  organizacje  pozarządowe,  jednostki  organizacyjne  gminy,  radni),
opracowanie  projektów i  zlecenie  druku ulotek  oraz  plakatów  wraz  z  ich  dystrybucją  na  terenie
miasta, zamieszczenie baneru na stronie miasta.

Wydział  Promocji  współorganizował,  wspomagał  i  promował  imprezy  organizowane  
na rewitalizowanym terenie, takich jak np.: konkurs „Tygodnika Dzierżoniowskiego” na „Najładniejszą
świąteczną  wystawę w powiecie  dzierżoniowskim”,  Orszak  Trzech  Króli,  Międzynarodowy  Wyścig
Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich, Poezja na Murach, Miodobranie, IV Smocza Gra Terenowa,
Mityng Militarny,  Mikołaj  w Rynku,  kolędowanie  w Rynku,  Jarmark  Świąteczny.  Informowaliśmy  
o nich zarówno w Internecie, w mediach i w witrynie kalendarium wydarzeń w mieście. 

6  listopada  2014  r.  odbyło  się  uroczyste  spotkanie  z  zastępcą  burmistrza,  zarządcami  
i  przedstawicielami  wspólnot  mieszkaniowych,  które  otrzymały  dofinansowanie  do  remontu
zabytkowych kamienic, a także nagrody w konkursie Piękna Fasada w roku 2014. Na spotkaniu obecni
byli  także  przedstawiciele  lokalnych  mediów.  Informacja  o  wynikach  konkursu  pojawiła  się  
w lokalnych mediach. Podobnie było w przypadku gali  konkursu „Piękno kwiatów i zieleni”,  która
odbyła się w Muzeum Miejskim 1 października.
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VIII. Dokumentacja zdjęciowa działań rewitalizacyjnych w roku 2014

   

       Uporządkowanie gospodarki  
       wodno-ściekowej w centrum Akcja „Kwiaty w oknach" Ukwiecone ulice i skwery 

Rozstrzygnięcie konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”
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I nagroda w konkursie „Piękna Fasada”
Kategoria elewacja ul. Przedmieście 21         Dotacja na remont zabytkowego ołtarza w Kościele Św. Jerzego
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Poezja na murach 2014         Kanonizacja JPII 2014               Miodobranie 2014

    

       Mikołaj w Rynku 2014        Koncert kolęd 2014             Jarmark świąteczny 2014
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