
 

I  

 

 

 

 

Sprawozdanie  
z realizacji Programu  

Rewitalizacji Centrum Dzierżoniowa 
w roku 2012  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzierżoniów, styczeń 2013r. 



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 2012 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 2012r. 

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

sanitarnej od deszczowej.  

 Zadanie to polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu w pełni rozdzielonej sieci 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, która zapewni prawidłową obsługę zdecydowanej większości 

budynków znajdujących się na terenie objętym Programem Rewitalizacji Miasta. Na terenie Centrum 

jest planowany rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Zadanie prowadzone będzie 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. Wykonawca zadania 

na koniec grudnia 2012 roku zakończył prace  na ul. Krasickiego, ul. Spacerowej, Mickiewicza,                     

ul Ząbkowickiej oraz w Rynku. Trwają prace  na ul. Miodowej, Tylnej, Bohaterów Getta oraz 

Klasztornej. 

2. Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. 

W roku 2010 rozpoczęła się zaplanowana na 3 lata i kosztująca ponad 6 mln zł rozbudowa bazy 

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej. Przedsięwzięcie realizowane było przy 

współudziale środków unijnych i polega na rozbudowie istniejącego budynku DOK o obiekt 

3 kondygnacyjny oraz przebudowie elementów istniejącego obiektu. Wszystkie prace zaplanowane 

na 2012r.zostały wykonane a inwestycja zakończona. 

 



3. Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie – siedziby Urzędu Miasta   

    Remont Ratusza rozpoczął się w 2012r. a planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest 

na lipiec 2013r. Zakres prac obejmuje remont elewacji budynku Ratusza, biblioteki i wieży 

ratuszowej, wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, remontu lukarn dachowych,  

remontu fosy doświetlającej okna piwniczne, wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian 

fundamentowych, wykonania iluminacji elewacji budynku Ratusza, biblioteki i wieży ratuszowej,  

budowy w pasażu obiektów usługowych wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, wymiany 

instalacji c.o. w bibliotece wraz z jej podłączeniem do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku 

Urzędu.  Wykonanie rzeczowe od początku realizacji inwestycji wynosi na koniec 2012r. 60% 

 

4. Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na centrum Środowiskowego Domu 

Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS). 

W 2012r. kontynuowano zadanie adaptacji budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum  

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej wraz z  

zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem parkingu wraz z oświetleniem terenu, przyłączy 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody i gazowej. Zadanie jest realizowane  w ramach RPO z 

dofinansowaniem na poziomie 70 %. 

W związku z odstąpieniem od zawartej z Gminą umowy na roboty budowlane przez 

Wykonawcę Gmina ogłosiła zamówienie publiczne na wyłonienie kolejnego Wykonawcy robót, aby 

zakończyć roboty budowlane.  Nowy termin zakończenia inwestycji ustalono na 30.04.2013r. 

 Wykonanie rzeczowe od początku realizacji inwestycji wynosi 95% 

5. Rewitalizacja fontanny przy kościele pw. Maryi Matki Kościoła 

W III kwartale 2012r. rozpoczęto także inwestycję modernizacji fontanny przy kościele  pw. Maryi 

Matki Kościoła. Zakres robót budowlanych obejmował:  

1) remont niecki fontanny wraz z montażem elementu tryskającego „ drzewko – dmuchawiec”, 

2) wykonanie podświetlenia fontanny, 

3) remont przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, 

 

Prace ukończono i w dniu 11 października 2012r. o godz. 1900 odbyło się uroczyste otwarcie fontanny. 

 

 



6. Realizacja budowy parkingów i miejsc parkingowych oraz organizacja ruchu kołowego                   

w mieście.  

 

6.1. Remont ul. Krasickiego . 

W II kwartale 2012r. rozpoczęto remont ul. Krasickiego, który obejmował wykonanie: 

1) remontu jezdni i chodników  
2) wykonania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Prochową elementów konstrukcyjnych 

umożliwiających wprowadzenie ruchu okrężnego tzw. „mini rondo”, 
3) wymiany istniejących wpustów na nowe, 
4) montaż nowych płyt odciążających na studniach deszczowych i sanitarnych wraz z wymianą 

włazów na nowe, 
5) wymiany oświetlenia drogowego wraz z dodatkowym ułożeniem odcinków kablowej linii 

zasilającej, 
6) wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu, 
7) wykonania terenów zielonych w zakresie remontowanego odcinka drogi. 

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. 

 Prace zostały zakończone w 2012r. w całości. 
 

6.2 Remont ul. Spacerowej.   

W II kwartale 2012r. rozpoczęto także remont ul. Spacerowej, który obejmował: 

 remont i przebudowę jezdni oraz chodników  

 wymianę wpustów deszczowych na nowe wraz z dostosowaniem do nowego położenia 
krawężnika i cieku, 

 montaż nowych płyt odciążających na studniach sanitarnych wraz z wymianą włazów na 
nowe, 

 wymiany oświetlenia drogowego, 

 wykonanie drenażu i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynków nr  2     
i 3 usytuowanych przy ul. Spacerowej, 

 wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu. 
 

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w 2012r.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Działania wpływające na estetykę miasta w 2012r. 

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.  

W roku 2012 zlecono naprawę uszkodzonego odcinka murów obronnych na odcinku od                         

ul. Miodowej  do schodów w kierunku Batalionów Chłopskich oraz wykonanie oczyszczenia murów 

obronnych z samosiejek, które uszkadzają strukturę murów. Prace zostały wykonane. 

  

2. Program Porządkowania Kwartałów i Podwórek. 

 Plan miejscowy obszaru Centrum Dzierżoniowa, w zasadniczej swej idei ma stworzyć 

narzędzie do racjonalnego zagospodarowania wnętrz kwartałów zabudowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem nieruchomości stanowiących mienie gminy. Podstawowym elementem, który 

wymaga działań porządkujących są zatem obiekty substandardowe, w złym stanie technicznym, 

także te, których zachowanie jest zbędne.  

Plan zakłada sukcesywną rewitalizację wnętrz, które docelowo mają pełnić rolę 

ogólnodostępnych (lecz nie publicznych) terenów komunikacji wewnętrznej, zieleni towarzyszącej, 

a także zapewniać bezpieczeństwo mieszkańców. W obecnym stanie rzeczy – dość spore 

powierzchnie znajdujące się na zapleczach zwartej zabudowy nie zapewniają właściwych 

dojazdów, miejsc postojowych, prawidłowej obsługi technicznej, nie mówiąc o zagrożeniu 

pożarowym, jakie niesie za sobą częstokroć stan techniczny nieużytkowanych, bądź zbędnych 

obiektów gospodarczych.  

 Program Porządkowania Kwartałów przyjęty został w roku 2010 i ma za zadanie 

przywrócenie lub nadanie nowej estetyki kwartałom i podwórkom zlokalizowanych na terenie 

Dzierżoniowa. Nadrzędnym celem Programu jest stałe polepszanie wizerunku miasta poprzez 

poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Zespół ds. porządkowania kwartałów w 2012r. spotkał się kilkakrotnie. W marcu 2012r. odbyły 

się także spotkania z mieszkańcami, właścicielami i zarządcami nieruchomości znajdujących się 

pomiędzy kwartałami ulic Kościelna, Długa, Piękna, Krasickiego, Krótka, Rynek. Podczas zebrań 



prezentowano założenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania kwartałów. 

DZBM Sp. z o.o. przeprowadził także zebrania ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu omówienia 

wspólnych celów podczas realizacji koncepcji. W wyniku rozmów oraz wniesionych petycji                       

ze sprzeciwem od mieszkańców kwartału pomiędzy ulicami Krasickiego, Długą, Piękną i Rynek 

Urząd zdecydował o wstrzymaniu realizacji prac w tym kwartale. Natomiast kwartał pomiędzy 

ulicami Kościelna, Długa, Krasickiego i Rynek zostanie w roku 2013 objęty dokumentacją 

projektową na wykonanie prac zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego.  

 

3. Konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”.  

Po raz 17 Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa zorganizowało wspólnie z Burmistrzem 

Dzierżoniowa i Rodzinną Firmą Kwiaciarską „MARIA” konkurs „Piękno Kwiatów i Zieleni wokół nas” 

mający na celu zaktywizowanie mieszkańców Dzierżoniowa do upiększenia miasta. Konkurs trwał od 

10.05.2012 r. do 31.07.2012 r.  

Patronatem medialnym nasz konkurs objęli: Tygodnik Dzierżoniowski, Dzierżoniowski, Tygodnik 

Powiatowy, Doba.pl.  

W tegorocznym konkursie zgłosiło się: 50 mieszkańców Dzierżoniowa oraz 7 instytucji. Komisja 

konkursowa pracowała w składzie: Dorota Pieszczuch, Agnieszka Janas, Anna Polowczyk, Maria 

Leśniak oraz Jarosław Perlak.  

A wyniki przedstawiają się następująco: 

    W I KATEGORII - OKNA I BALKONY z pośród 24 zgłoszeń, zwycięzcami są: 

1.  Aneta Wicherek  - I miejsce 

1. Barbara Musiał  - I miejsce 

2. Janusz Lis   - II miejsce 

3. Zenona Lisowska   - III miejsce  

W II KATEGORII - OGRÓDKI I SKWERY PRZY BLOKACH MIESZKALNYCH 

Spośród 11 zgłoszeń wybrano: 

1. Anna Paszkowska     - I miejsce 

2. Kazimierz Janeczko    - II miejsce 

3. Zofia Strzelczyk i Teresa Charasimiuk  - III miejsce 

   W  III KATEGORII - OGRÓDKI I SKWERY PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, 

PAWILONACH HANDLOWYCH, USŁUGOWYCH I INNYCH 

Zgłosiło się 7 instytucji, z których zwycięzcami zostały: 

1. Spółka Wodociągi i Kanalizacja   - I miejsce  



2. Hurtownia Materiałów Budowlanych K. Horożaniecki  - II miejsce 

3. Salon Fryzjerski „Gracja” Maria Zawada   - III miejsce 

  

 Pani Maria Leśniak z Rodzinnej Firmy Kwiaciarskiej MARIA wyróżniła także: 

- Panią Alicję Jurczuk, która wyhodowała przepiękny niespotykany kwitnący kaktus. 

- Państwa Anielę i Tadeusza Kciuków, którzy od lat pielęgnują duży skwer przy bloku  na os. Błękitnym 

17 

- Panią Małgorzatę Mazik, jedną z debiutantek w kategorii ogródki przy domkach jednorodzinnych. 

Fotografie nagrodzonych prac znalazły się na wystawie, która stanęła w Rynku  w marcu 2013. 

  

4.  „Kwiaty w oknach”.  

Akcja ta, w ramach której miasto od 5 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 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 w 2012r. wykonano montaż i nasadzenia: 

 

  Ściana północna - 47 skrzynki  obsadzone  pelargonią zwisającą; 

 Pozostała część Rynku -  83 skrzynek  obsadzonych  pelargonią zwisającą; 

 

5. Parki, skwery, place.  

W ciągu najbliższych lat zostaną odnowione lub przebudowane parki miejskie na terenie 

Dzierżoniowa. Przeprowadzone zostały nowe nasadzenia oraz zmodernizowane ciągi piesze i 

elementy małej architektury. Pielęgnowane  są skwery i kwietniki, aby stale wzrastała ich wartość 

estetyczna. Trwają też prace przygotowawcze zmierzające do zagospodarowania tzw. terenów 

międzymurza w rejonie wieży ciśnień. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków powstanie 

koncepcja zorganizowania tam estetycznych miejsc wypoczynku dla najmłodszych oraz ich 

opiekunów.  

W roku 2012 na ulicach w Centrum (Świdnicka, Wrocławska, Krasickiego, Ząbkowicka) 

zamontowano na konstrukcji słupów oświetleniowych 70 szt. ampli obsadzonych pelargonią 



zwisającą.  Ponadto na ul. Świdnickiej k. fontanny oraz w Rynku ustawiono 3 konstrukcje kwiatowe 

w kształcie stożka obsadzone pelargonią zwisającą w ilości 830 szt. Obsadzono także gazony w 

Rynku (bratki – wczesną wiosną, begonia szałwia, starzec, aksamitka – późną wiosną) 

Utrzymanie zieleni miejskiej w rejonie plantów wokół murów obronnych, terenu międzymurza 

oraz parków w rejonie Centrum jest zlecone na podstawie umowy Przedsiębiorstwu 

Komunalnemu Sp. z o.o w Dzierżoniowie. W zakres prac wchodzi min. koszenie trawników, 

sprzątanie alejek, opróżnianie koszy na odpady, oraz usuwanie wiatrołomów. Ponadto w rejonie 

Centrum w czerwcu 2012r.  Zamontowano dodatkowo 20 szt. nowych koszy na odpady. 

 

III. Działania w sferze kulturalnej. Organizacja imprez okolicznościowych      

i kulturalnych w 2012r. 

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. 

1. Jarmark Świętego Jerzego. 

Impreza odbyła się 22 kwietnia 2012r. i zgromadziła tłumnie fanów kultury średniowiecza oraz 

miłośników dobrej, plenerowej zabawy. W tym roku swoje obozowiska rozbiły grupy rycerskie: 

Stvanci, Merlet oraz Keltik. Każdy z widzów mógł przyjrzeć się z bliska misternie wykonanym 

elementom ubioru rycerskiego, łącznie z możliwością przymierzenia zbroi, spróbowania swoich sił w 

rzucie włócznią, toporem lub strzelaniu z łuku. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 9 zaprezentowała 

krótki spektakl tematycznie związany z patronem miasta „Legenda o św. Jerzym” oraz Teatr  

Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry pokazał kuglarski spektakl pt. „Dawno, dawno temu”. Jedną z 

większych atrakcji tegorocznego jarmarku okazał się turniej gier plebejskich, w którym udział wzięły 

trzy osobowe zespoły reprezentujące delegacje z miast partnerskich Dzierżoniowa. 

2. Poezja na Murach. 

W ubiegłym roku w związku z prowadzoną rozbudową i koniecznością oddania budynku głównego do 

dyspozycji firmy budowlanej, impreza została odwołana.  

Nie chcąc utracić charakteru cykliczności w bieżącym roku DOK zrealizował jej podwójną edycję. 

Dwudniowa tym razem impreza odbyła się  22 i 23 czerwca 2012r. W piątkowy wieczór 22 czerwca 

występy na scenie przy wieży ciśnień zainaugurował Szymon Zychowicz. Po nim wystąpił znany 



słuchaczom radiowej Trójki z „Powtórki z rozrywki”, gospodarz spotkań kabaretowych warszawskiej 

„Piwnicy pod Harendą”, poeta, dziennikarz, pisarz i autor piosenek - Artur Andrus. Tego wieczoru 

przed publicznością wystąpił także Teatr Piosenki działający przy Centrum Sztuki Impart z Wrocławia, 

który zaprezentował spektakl „Leningrad” z Mariuszem Kiljanem i Tomaszem Marsem w rolach 

głównych. W sobotni wieczór 23 czerwca wystąpili tradycyjnie adepci sztuki wokalnej 

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Po nich  zaśpiewał Jarosław Wasik oraz Mariusz Kilian, 

specjalizujący się w spektaklach muzycznych i recitalach w konwencji piosenki aktorskiej. Finał 

imprezy należał do muzyków tworzących Project Volodia z tekstami Włodzimierza Wysockiego. 

3. Jarmark Pszczelarski Miodobranie  

Jarmark Pszczelarski Miodobranie odbył się  8 września 2012r. Tegoroczne miodowe święto z uwagi 

na organizację Dożynek Dolnośląskich w naszym mieście przeniesiono na termin wrześniowy i 

połączono w jedną całość. Jak zawsze głównymi aktorami były miody oraz wspaniała muzyka folkowa 

i zespoły folklorystyczne. Na stoiskach królowały różne gatunki miodów, miodów pitnych i wielu 

produktów pszczelich, ale także sprzętu pasiecznego. Gwiazdami tegorocznego miodobrania były 

zespoły: „Dagadana”, „Inoros” oraz „Balkan Folk Acoustic” grający żywiołową muzykę bałkańską oraz 

amatorski zespół ludowy „Krotoszanie”.  

4. Dolnośląskie Dożynki 2012 

9 września 2012r. rozpoczęły się uroczystą mszą w kościele parafialnym Dolnośląskie Dożynki. 

Otwarcie oficjalne „święta plonów” odbyło się na stadionie miejskim. W roli gospodarza wystąpił 

marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec. Wśród znamienitych gości byli: wojewoda dolnośląski 

Aleksander Marek Skorupa, członek zarządu Włodzimierz Chlebosz, dolnośląscy parlamentarzyści, 

przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacje rolnicze, firmy i 

instytucje działające na rzecz rolnictwa. Na dożynki przybyli mieszkańcy regionu, rozpoczął się Obrzęd 

Dożynkowy. Delegacje 25 powiatów wręczali gospodarzom dożynek chleb wypieczony z tegorocznych 

plonów oraz prezentowali wieńce. Następnie odbyło się Misterium Chleba, a najlepsi dolnośląscy 

rolnicy otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Rozstrzygnięto również konkurs na Wieniec 

Dożynkowy, a zwycięzca będzie reprezentował region na dożynkach prezydenckich w Spale. Oficjalną 

cześć uroczystości zakończył tradycyjny polonez. Publiczność miała okazję spróbować produktów 

regionalnych od wystawców a po południu odbyły się występy i koncerty lokalnych zespołów 

ludowych. Gwiazdą wieczoru był zespół Golec Orkiestra. 

 



5. Imprezy i wystawy okolicznościowe. 

W roku 2012 zrealizowano na dzierżoniowskim rynku cykl koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej: 

 3 maja - Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 6 maja - Grody Piastowskie – koncert w Rynku 

 13 maja - Koncert w Rynku podczas Terenowego Rajdu Amatorów Kolarstwa i Turystyki w 
Dzierżoniowie  

A także  imprezę „Mikołaj z Rynku” , koncert Kolęd i Pastorałek dnia 23 grudnia 2012r.oraz Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

IV. Działania w sferze społecznej w 2012r. 

1.  Centrum Aktywizacji Społecznej  

W IV kwartale 2012 r. nie zakończono adaptacji budynku przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum 

Aktywizacji Społecznej a więc nie rozpoczęto działań wspomagających powrót do pracy osobom po 

długoletnim bezrobociu oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. 

Podjęto działania w celu powołania spośród pracowników Urzędu Zespołu ds. opracowania koncepcji 

funkcjonowania Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie. Celem pracy Zespołu będzie 

opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie, 

a w szczególności: opracowanie projektu dokumentów dot. powołania CAS (wybór formy 

organizacyjno – prawnej) oraz opracowanie projektu statutu CAS zawierającego m.in.: postanowienia 

ogólne, cele i zakres działalności, zadania, źródła finansowania itp.  

Celami CAS określonymi w koncepcji będzie m.in.:  

- Przeciwdziałanie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych poprzez wsparcie dla podmiotów 

polityki społecznej oraz rozbudowa zaplecza instytucji wsparcia społecznego. 

- Podejmowanie działań zapobiegających negatywnym zjawiskom społecznym oraz świadczenie 

pomocy, poradnictwo osobom zagrożonym wykluczeniem. 

- Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

- Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup 

marginalizowanych i bezrobotnych.  

 

 

 



2. Realizacja programu rewitalizacji społecznej „W TPD każdy znajdzie to co chce 

- buduj z nami swoją przyszłość”.   

31 października 2012 r. realizacja programu rewitalizacji społecznej „W TPD każdy znajdzie to co 

chce - buduj z nami swoją przyszłość” została zakończona. Program był współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został 

zrealizowany na kwotę 499321,44 zł. Zostały osiągnięte wszystkie cele oraz wskaźniki określone we 

wniosku o dofinansowanie.  

 Wskaźnik Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Wartość 

osiągnięta do 

31.10.2012 r. 

1 objęcie wsparciem 200 mieszkańców obszaru wsparcia wyznaczonego w LPR 200 481 

2 udział 100 dziewcząt/chłopców w programie profilaktyczno - wychowawczym 

„WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY" 

100 166 

3 udzielenie 50 dziewczętom/chłopcom pomocy w wyrównywaniu braków edukacyjnych 50 85 

4 udzielenie 40 dziewczętom/chłopcom wsparcia w zakresie rozwijania zainteresowań 40 77 

5 objęcie wsparciem socjoterapeutycznym 15 dziewcząt chłopców w ramach działalności świetlicy 

socjoterapetycznej 

15 15 

6 organizacja warsztatów psychoedukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy 

domowej dla 12 matek/ojców 

12 13 

7 realizacja bloku porad prawnych i psychologicznych z elementami rozmów motywujących oraz 

przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnychw poszukiwaniu pracy dla 130 

dziewcząt/chłopców, kobiet/mężczyzn 

130 283 

8 objęcie wsparciem 15 dziewcząt/chłopców w wieku 2-5 lat oraz ich 15 rodziców, w 

szczególności samotnych matek w ramach utworzonego Klubu Młodego Rodzica 

30 44 

9 udział 100 dziewcząt/chłopców, matek/ojców w zorganizowanych imprezach rodzinnych 

(zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka) 

100 169 

10 udział 70 najaktywniejszych uczestników/uczestniczek Programu w wycieczce do Warszawy 

(sierpień 2012) 

70 70 

11 zwiększenie motywacji do nauki u 30 dziewcząt/chłopców biorących udział w zajęciach 

wyrównujących braki edukacyjne 

30 62 

12 nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych przez 25 dziewcząt/chłopców 

uczestniczących w kursie komputerowym 

25 30 

13 wzrost samooceny i poczucia własnej wartości u 100 dziewcząt/chłopców, kobiet/mężczyzn, 

które ukończą Program 

100 163 

14 nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami i stresem przez 100 

dziewcząt/chłopców, kobiet/mężczyzn, które ukończą Program 

100 165 



V. Sprzedaż i porządkowanie mienia w obszarze rewitalizacji w 2012r. 

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. Burmistrz Dzierżoniowa gospodarując gminnym 

zasobem nieruchomości wykonuje zadania określone ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

Działania te polegają m.in. na sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym, 

nabywaniu na rzecz Gminy nieruchomości i udziałów, dokonywaniu zamian nieruchomości, a także 

oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem lub dzierżawę.  

Oprócz terenów plombowych wytypowano 6 kolejnych terenów inwestycyjnych; są to: 

 ul. Strzelnicza 2 , dz. 173/3 o pow. 478m2 – odbył się I przetarg, który nie został rozstrzygnięty,  

 ul. Pocztowa 1a, dz. 342/4 o pow. 322m2 – sprzedana na pocz. 2012 r.,  

 ul. Pocztowa – obok Urzędu Skarbowego (dz. 332/4 o pow. 3170m2) – temat w trakcie analiz, 

 ul. Krasickiego 42 – poniżej Urzędu Skarbowego (dz. 333/12 o pow. 957m2) - przygotowania 

do sprzedaży działki wstrzymano z uwagi na jej zagospodarowanie ogródkami przydomowymi, 

 teren pomiędzy ul. Mierniczą-Krasickiego-Pocztową – temat w trakcie analiz. 

 

2. Sprzedaż mieszkań i garaży. 

Podjęta w 2011r. uchwała Nr VIII/49/11 z 18 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

umożliwiła sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych w budynkach z zastosowaniem bonifikaty do 95 %. 

W 2012 roku zostało złożonych 98 wniosków oraz podpisane 48 aktów notarialnych sprzedaży 

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 2 garaży. 

 

3.  Program Plomb.  

 Program polega na uzupełnianiu istniejącej zabudowy tzw. ”plombami urbanistycznymi”. 

Zabudowane tereny śródmiejskie zostały zinwentaryzowane. Wytypowano 4 tereny nadające się pod 

zabudowę. Aktualnie trwa sukcesywne przygotowywanie ich do sprzedaży i sprzedaż. 

Wykaz terenów inwestycyjnych, wynikających z planu Centrum z przeznaczeniem pod plomby: 

1. Działka 208/12 w sąsiedztwie Synagogi o pow. 382m2 – ogłoszono V przetarg, 



2. ul. Strzelnicza 6 - teren został uporządkowany pod względem prawnym                   

(połączono kilka działek w jedną, założono dla niej nową księgę wieczystą), umowa najmu 

została przedłużona z uwagi na przygotowania do przetargu i konieczność wyceny,  

3. ul. Długa (za Synagogą, dz. 208/5 o pow. 423m2) – teren wymaga uporządkowania, 

4. ul. Kościelna – naprzeciw salki SP 9  -  wykonano podział i wycenę działki, ogłoszono II 

przetarg na sprzedaż działki. 

 

VI.  Realizacja Programów Rewitalizacyjnych w 2012r. 

 

1. Dofinansowanie remontów i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków.  

Dofinansowanie remontów zabytków jest obecnie możliwe dzięki Uchwale Nr XXXI/194/08               

z dnia 6 października 2008 r., która zmieniła uchwałę Nr LVII/391/06 z dnia 29 maja 2006 r.                   

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym                  

do rejestru zabytków przyznawane są, jeśli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria: 

 - jest usytuowany na terenie miasta Dzierżoniowa, 

 - jest wpisany do rejestru zabytków, 

 - posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe, 

 - jest w złym stanie technicznym.  

 Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac                     

przy zabytku. W wyjątkowych przypadkach dotacja ta może wynieść 100% tych nakładów. 

W roku 2012 przewidziano kwotę 399.100,00 zł w Budżecie Miasta z przeznaczeniem na dotacje 

do remontów zabytków, w tym na remonty zabytkowych obiektów sakralnych. Wydano łącznie na 

dotacje 374 580 zł. 

W 2012r. wypłacono natomiast dotacje do zabytków będących we wspólnotach mieszkaniowych 

na podstawie wniosków złożonych w roku 2011: 

1. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 21 na remont dachu kwotę 9 925 zł 

2. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 25 na remont dachu kwotę 10 250 zł 



3. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 35 na remont elewacji tylnej kwotę 5 750 zł 

4. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 36 na remont dachu kwotę 18 940 zł 

5. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 28 na remont elewacji kwotę 6.625 zł 

6. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 29 na remont elewacji kwotę 6.500 zł 

7. Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 30 na remont elewacji kwotę 6.590 zł 

 

 

 

W 2012r. dofinansowano także zabytkowe obiekty sakralne: 

W 2012 r. z budżetu Dzierżoniowa przekazano na prace i roboty wykonane przy zabytkach  sakralnych 

wpisanych do rejestru zabytków kwotę 310 000 zł w tym: 

1) kwotę 300 000,00 zł  dla Duszpasterstwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jerzego                                

w Dzierżoniowie na: 

a) wykonanie renowacji i konserwacji ołtarza bocznego Św. Wawrzyńca w kościele p.w. 

Św. Jerzego -  kwota dotacji 38 835,72 zł 

b) konserwację manierystycznej ambony (1609 r.)  w kościele p.w. Św. Jerzego -  kwota 

dotacji 191 164,28 zł 

c) renowację i konserwację dachu XIX-wiecznej kaplicy grobowej Kellnerów przy 

kościele p.w. Św. Jerzego – kwota dotacji 70 000 zł, 

2) kwotę 10 000 zł dla Fundacji BEITEINU-CHAJ 2004 w Dzierżoniowie na  

wykonanie drugiego etapu  ogrzewania gazowego zabytkowej Synagogi w  

Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 28. 

 

 

 



2.  Program „Piękna Fasada”.  

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”, zgłoszenia do nagrody można dokonywać w okresie od 1 września do 15 października 

każdego roku poprzez złożenie wniosku. Do 15 października 2012r. wpłynęło 19 wniosków,             

z czego 13 zostało zakwalifikowanych do nagrody. 

Zarządzeniem Nr 611/2012 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 5 listopada 2012r. przyznano 

nagrody w ramach konkursu Piękna Fasada. 

W kategorii Elewacja przyznano następujące nagrody 10 Wspólnotom Mieszkaniowym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja/adres Przyznana nagroda 

1. Szkolna 17 I 25.000 zł 

2. Kolorowe 6 II 15.000 zł 

3. Nowowiejska 148 II 15.000 zł 

4. Rzeźnicza 1 III 10.000 zł 

5. Andersa 3 III 10.000 zł 

6. Słowackiego 20 III 10.000 zł 

7. Os. Słoneczne 2-2a IV 5.000 zł 

8. Słowackiego 29 IV 5.000 zł 

9. Marszałkowska 7 IV 5.000 zł 

10. Szkolna 22 IV 5.000 zł 



W kategorii „Detal architektoniczny” przyznano 3 nagrody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Program Małych Ulepszeń edycja 2012 

W kwietniu 2012r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa XIX/144/12 z dnia 27 

lutego 2012 r. wprowadzająca "Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej 

Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska", zwana 

Programem Małych Ulepszeń. 

Od dnia 13 kwietnia 2012r. do 3 października 2012r. do programu wpłynęło 26 wniosków : 

-  20 na dofinansowanie zmiany instalacji grzewczych nieekologicznych na instalacje 

grzewcze proekologiczne  

- 6 wniosków dotyczących dofinansowania zakładania terenów zielonych. 

Inwestycja/adres Przyznana nagroda 

1. WM Sienkiewicza 2 II 6000 zł 

2. WM Kilińskiego 19 II 6000 zł 

3. Spacerowa 2 IV 1000 zł 



Na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wpłynął żaden wniosek. 

Komisja odrzuciła także  3 wnioski: 

-  2 ze względu na wykonanie prac związanych jeszcze przed złożeniem wniosku,   

- 1 ze względu na wykonanie całej inwestycji w roku 2011, czyli przed wejściem w życie 

uchwały.  

Jeden wnioskodawca wycofał się sam, ze względu na brak możliwości wykonania prac                        

w terminie do 15 listopada 2012r.  

W sumie wypłacono 22 dotacje na łączną kwotę 19.046,60 zł, w tym:  

- 5 dotacji  na zagospodarowanie terenu zielonego na łączną kwotę 3.309,60 zł  

- 17 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na łączną kwotę 15.737,00 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 2012r. 

 

Pod koniec 2011 roku w Urzędzie powstał Wydział Promocji, który wspiera działania 

promocyjne w zakresie rewitalizacji. 

W kwietniu 2012 zorganizowano przed budynkiem Urzędu Miasta wystawę z realizacji działań 

rewitalizacyjnych w roku 2011 wraz ze zdjęciami zrealizowanych zadań.  Po tej wystawie przed 

Urzędem zaprezentowano na kolorowych banerach wyniki konkursu Piękno kwiatów i zieleni 

wokół nas. 

 Wydział w ciągu roku prowadził kampanię promocyjną Programu Małych Ulepszeń, 

konkursów Piękno kwiatów i zieleni i Piękna fasada, a także informował w mediach o możliwości 

składania wniosków na dofinansowanie remontu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. 

Pojawiły się także informacje o rewitalizacji fontanny przy kościele pw. Maryi Matki Kościoła                    

i innych prowadzonych aktualnie działaniach inwestycyjnych, jak modernizacja DOK, ul. Krasickiego 

czy Spacerowej. 



Prowadzono również kampanię promocyjną programu pn.: „W TPD każdy znajdzie to co chce - 

buduj z nami swoją przyszłość” poprzez plakaty, przekazywanie informacji lokalnym mediom, 

umieszczenie informacji w lokalnej gazecie, pn.: „Tygodnik Dzierżoniowski”, na stronach 

internetowych www.dzierzoniow.pl, www.oikdzierzoniow.pl. Przygotowano również reportaż 

sponsorowany.  

 W dniu 15 listopada 2012r. 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 2012. Na spotkaniu 

obecni byli także przedstawiciele lokalnych mediów. Informacja o wynikach konkursu pojawiła się 

w lokalnych mediach, w tym Telewizji Sudeckiej. 

 Kampania programów rewitalizacyjnych odbywała się w Gońcu Dzierżoniowskim, na stronie 

WWW Urzędu oraz w lokalnych mediach. 

 

VIII. Badanie ankietowe mieszkańców nt. oceny działań rewitalizacyjnych 

Od 10-31 grudnia 2012r. trwało prowadzone przez Wydział Spraw Lokalowych badanie 

ankietowe mieszkańców w zakresie oceny prowadzonych przez Urząd działań rewitalizacyjnych.                 

W badaniu wzięło udział ok. 50 mieszkańców centrum miasta. Ankiety zostały rozprowadzone za 

pośrednictwem gońców Urzędu.   

Celem głównym ankiety było uzyskanie opinii respondentów nt. oceny działań 

podejmowanych przez Urząd w zakresie rewitalizacji centrum miasta. Uzyskane wyniki posłużą jako 

wskazówka w procesie przyszłego planowania działań rewitalizacyjnych. 

 W badaniu wzięło udział 49 osób mieszkających w obrębie centrum Dzierżoniowa. Osiągnięto 

współczynnik zwrotu ankiet 16 %, co stanowi ok. 1 % mieszkańców obszaru centrum.  

W ogólnym pytaniu o zadowolenie z rewitalizacji  miasta 92 % mieszkańców odpowiedziało, iż są 

zadowoleni z działań podejmowanych przez Urząd na rzecz rewitalizacji miasta.  

 

 

 

http://www.dzierzoniow.pl/


Uzyskane wyniki w poszczególnych obszarach. 

 

Najlepiej ocenione inwestycje i zadania: 

1. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego – 82 % zadowolonych 

2. Rozbudowa DOK   – 73 % zadowolonych 

3. Rewitalizacja fontanny – 71 % zadowolonych 

4. Dbałość o parki i skwery zieleni – 69 % zadowolonych 

5. Dbałość o średniowieczne mury obronne – 61 % zadowolonych 

6. Budowa dróg i parkingów – 57 % zadowolonych 

Najlepiej ocenione imprezy w obrębie centrum miasta: 

1. Mikołaj w Rynku – 73 % zadowolonych 

2. Miodobranie – 71 % zadowolonych 

3. Poezja na murach – 69 % zadowolonych 

4. Jarmark Św. Jerzego – 57 % zadowolonych 

Mieszkańcy ocenili natomiast na jednakowym poziomie program „Kwiaty w oknach w  Rynku” oraz 

konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” – na poziomie 55 % zadowolonych.  

 

 



Zbliżony wynik otrzymały także programy wsparcia dla właścicieli nieruchomości i zostały ocenione 

na  poziomie: 

- Dofinansowanie do remontu zabytków – 43% 

- Piękna Fasada – 41 % 

Powyższe wyniki obrazują, iż pytani mieszkańcy w większości nie korzystali z tej formy wsparcia, gdyż 

zaznaczali odpowiedź „nie mam zdania”. 

Najwięcej ocen negatywnych natomiast uzyskały: 

1. Budowa dróg i parkingów – 26,6 % niezadowolonych (13 osób) 

2. Dbałość o średniowieczne mury obronne – 20,4 % niezadowolonych (10 osób) 

3. Dbałość o parki i skwery zieleni – 14,2 % niezadowolonych (7 osób) 

4. „Kwiaty w oknach” – 12,3 % niezadowolonych (6 osób) 

5. Dofinansowanie do remontu zabytków, konkurs „Piękna Fasada”  – 10,2 % niezadowolonych 

(5 osób) 

6. Rewitalizacja fontanny – 8,2 % niezadowolonych (4 osoby) 

7. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego, konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” – 6,1 % 

niezadowolonych (3 osoby) 

8. Rozbudowa DOK – 4,1 %  niezadowolonych (2 osoby). 

 

Najwięcej odpowiedzi „nie mam zdania” otrzymały obszary: 

1. Konkurs Piękna Fasada – 43 % 

2. Dofinansowanie do remontu zabytków – 41% 

3. Konkurs „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” – 32,7 % 

4. „Kwiaty w oknach” – 26,5 % 

czyli programy i konkursy organizowane przez Urząd, z których jak można wysnuć wniosek 

większość respondentów nie korzystała, stąd nie miała zdania w tym obszarze. 

Mieszkańcy wskazali jako bardzo ważne i ważne następujące obszary – usystematyzowane od 

najbardziej ważnych do najmniej ważnych: 

I. Poprawa estetyki budynków. 

II. Poprawa bezpieczeństwa na ulicach. 

III. Zwiększenie miejsc pracy; poprawa jakości środowiska naturalnego. 



IV. Odnowa zabytków. 

V. Przyciągnięcie dużych inwestorów; rozwój małej i średniej przedsiębiorczości; eliminacja 

patologii w społeczeństwie; poprawa estetyki miejsc wypoczynku i rekreacji, terenów 

zielonych. 

VI. Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych; polepszenie komunikacji, zarówno 

miejskiej jak i z innymi ośrodkami przemysłowymi. 

 

IX. Wskaźniki do oceny skuteczności procesu rewitalizacji 

W 2012r. opracowano i zebrano wskaźniki do oceny skuteczności procesu rewitalizacji w 

obszarze centrum. Wskaźniki będą monitorowane raz w roku, a obserwacja trendu zmian pozwoli 

ocenić trafność i skuteczność podejmowanych działań w obszarze rewitalizacji miasta. 



Wskaźniki obrazujące realizację zadań w obszarze rewitalizacji w 2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Satysfakcja mieszkańców z działań w obszarze rewitalizacji 

92 % zadowolonych  

  

Wskaźniki inwestycyjne 

1. Długość 
wyremontowanych dróg 
i ilość miejsc 
parkingowych. 

585, 50 m 
(w całym mieście 3243 m) 

 
44 miejsca parkingowe 

(w całym mieście 156) 

 

2. Wielkość nakładów na 
inwestycje drogowe 
 

1 681 853  zł 

(w całym mieście 11.346.385) 

Wskaźniki w sferze 
kulturalnej i 

środowiskowej 

1. Ilość imprez 
kulturalnych na 
terenie objętym 
rewitalizacją 

10 imprez 
 

2. Redukcja 
zanieczyszczeń 
powietrza w obszarze 
centrum 

16 ton redukcji CO2           

(w całym mieście 37,4 tony)  

Wskaźniki w sferze 
społecznej 

1. Liczba przestępstw                
i interwencji  
 

1865 zdarzeń 
 

2. Ilość osób 
korzystająca z 
pomocy OPS na 
terenie objętym 
rewitalizacją 

 
458 osób (201 rodzin) 

(18 % wszystkich ) 

 

Wskaźniki 

ekonomiczne 

1. Ilość podmiotów 
gospodarczych na 
terenie objętym 
rewitalizacją 

360 firm 
(15 % wszystkich) 

 

2. Liczba osób 
bezrobotnych na 
obszarze 
rewitalizowanym 
 

469 osób 
(23% wszystkich 

bezrobotnych w mieście)                    

 

Wskaźniki w sferze 

mieszkaniowej  

1. Kwota przeznaczona na 
programy rewitalizacyjne. 

380 763,00 zł 

 
2. Ilość odnowionych 

budynków/terenów zieleni 
 
-odnowiono 4 elewacje,                
- 4 dachy,  
- 2 obiekty sakralne,    
- 1 detal architektoniczny, 

- 1 teren zielony, 

- dofinansowano 5 zmian 

sposobu ogrzewania  

 

Liczba mieszkańców: 4184 
Obszar rewitalizacji: 511 433 m2, ilość budynków w obszarze: 867 

 

 

SFERA INWESTYCYJNA 

  

SFERA MIESZKANIOWO-

INFRASTRUKTURALNA 

  

SFERA GOSPODARCZO-

EKONOMICZNA 

  

SFERA SPOŁECZNA 

  

SFERA KULTURALNA i 

ŚRODOWISKOWA 

  



X. Dokumentacja zdjęciowa działań rewitalizacyjnych w roku 2012 

     

             Rewitalizacja Ratusza                   Modernizacja i rozbudowa DOK                   Rewitalizacja fontanny 

     

               I nagroda w konkursie                    Remont elewacji zabytkowych            Remont dachu zabytkowej kamienicy 
       „Piękna Fasada” ul. Szkolna 17         kamienic w Rynku     Rynek 36 
 
 
 



 
 

     
 

               Remont ul. Spacerowej                Modernizacja CAS                    Budowa CŚDS 
 

     
 

Remont ul. Krasickiego        Uporządkowanie gospodarki        Rozstrzygnięcie konkursu  
    wodno-ściekowej w centrum     „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” 
 

 
 



                          
 

  Poezja na murach 2012           Jarmark Św. Jerzego 2012                 Miodobranie 2012 

          

        Dożynki Dolnośląskie 2012    Mikołaj w Rynku 2012            Koncert kolęd 2012 


