
48 milionów zł otrzyma 
dzierżoniowska spółka 

Wodociągi i Kanalizacja 
na realizację pierwszego 
etapu programu 
„Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej na terenie 
gmin powiatu 
dzierżoniowskiego”. 

Kilkanaście miesięcy temu 
wszystkie gminy powiatu, za 
wyjątkiem Piławy Górnej, 
objęte siecią wodociągowo-
kanalizacyjną WiK-u zadecy-
dowały o wspólnej realizacji 
zadań związanych z moder-
nizacją sieci. W ramach tego 
projektu w Dzierżoniowie 
realizowane będą prace po-
legające m.in. przy rozdzie-
leniu kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na ul. Pocztowej, 
Mickiewicza czy Krasickiego 
oraz rozbudowie nowej sieci 
na os. Tęczowym. 

– Krasickiego, Pocztowa i 
Mickiewicza oraz część Ryn-
ku to ostatnie dzierżoniow-
skie ulice, w których jednym 
systemem odprowadzana 
jest kanalizacja deszczowa 
i sanitarna. Ich rozdzielenie 
odciąży m.in. oczyszczalnię 
ścieków. Pozwoli to na zli-
kwidowanie nierentownej 
oczyszczalni w Pieszycach 

WiK Spółka z o.o. inwestuje z unijnym dofinansowaniem 

Miliony na gospodarkę wodną 

Podczas specjalnej konferencji prasowej z udziałem wojewody, marszałka województwa 
dolnośląskiego i przedstawiciela Ministerstwa Środowiska przedstawiono wysokość do-
finansowania dla dzierżoniowskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja

oraz podłączenie Pieszyc do 
oczyszczalni w Dzierżoniowie 
– mówi inżynier miejski Zyg-
munt Kuc. Takie rozwiąza-
nie umożliwi również dalsze 
powiększanie dzierżoniow-
skiej podstrefy ekonomicz-
nej. Oprócz 48 milionów 
pochodzących z „Programu 
Infrastruktura i Środowisko 
dla Dolnego Śląska”, na reali-
zowane w pierwszym etapie 
prace WiK pozyskuje kolejne 

16 milionów z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. 
– Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 106 milionów, 
a planowane inwestycje doty-
czą m.in.: rozbudowy dwóch 
oczyszczalni ścieków w Dzier-
żoniowie i Bielawie, budowy 
sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej o długości 24 km. 
Z nowej sieci kanalizacyjnej 
skorzystają ponad 2,2 tys. 

mieszkańców powiatu dzier-
żoniowskiego – mówi odpo-
wiedzialny za pozyskiwanie 
funduszy i realizację projek-
tu prezes spółki Wodociągi 
i Kanalizacja Andrzej Bro-
nowicki. Na Dolnym Śląsku 
realizowanych i przygotowy-
wanych jest łącznie 10 pro-
jektów obsługiwanych przez 
WFOŚiGW we Wrocławiu. 
Ich łączna wartość to ok. 670 
mln zł. 

Trwa remont ul. 
Piastowskiej w 

Dzierżoniowie. 
Na odcinku od skrzyżo-

wania z ul. Daszyńskiego, 
do skrzyżowania z ul. Złotą 
ułożona zostanie nowa na-
wierzchnia. Wykonanie no-
wej jezdni poprzedzi m.in. 
ułożenie nowych krawężni-
ków oraz wzmocnienie pod-
budowy drogi. W ramach 
zadania wyremontowane 
zostaną także zatoki autobu-
sowe. Inwestycja będzie się 
wiązać z utrudnieniami w 
ruchu. W kolejnych etapach 
remontu wprowadzony na ul. 
Piastowskiej wprowadzony 
zostanie ruch wahadłowy, a 
przy układaniu nawierzchni 
droga zostanie tymczasowo 
zamknięta. Piastowska jest 
jedną z trzech dróg woje-

Inwestycje drogowe 2010

Piastowska w remoncie

Modernizacja ulicy Piastowskiej wiąże się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu

wódzkich remontowanych w 
tym roku w Dzierżoniowie. 

Zakończyły się już prace przy 
ul. Daszyńskiego. Roboty bu-

dowlane wciąż trwają przy ul. 
Kościuszki.

28 października 
poznamy wykonawcę 

długo oczekiwanego 
remontu drogi łączącej 
Dzierżoniów z krajową 
„ósemką”.

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei ogłosiła już przetarg 
na budowę drogi Dzierżo-
niów-Łagiewniki. Inwesty-
cja ma kluczowe znaczenie 
dla Dzierżoniowa i innych 
miast powiatu. Wraz z 
poprawą bezpieczeństwa 
skróceniu ulegnie również 
czas dojazdu do krajowej 
„ósemki”. Przetarg obejmuje 

dwa etapy realizacji zadania 
polegającego na budowie 
nowej drogi wzdłuż istnie-
jącej jezdni oraz budowie 
nowych odcinków, jak np. 
objazd Uciechowa. Zadanie 
współfinansowane będzie ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego. Jedna z największych 
inwestycji drogowych na te-
renie powiatu dzierżoniow-
skiego zakończy się w 2012 
roku.

Inwestycje drogowe

Budowa drogi 
Dzierżoniów-Łagiewniki

Smoki Biznesu 2010
Znamy już laureatów tegorocznych „Smoków Biznesu”. 
Statuetki dla wystawców oraz kluczyki do samochodu 
osobowego wręczono w czasie uroczystej gali kończącej 
Dzierżoniowskie Prezentacje. Szczegóły na stronie 4.

Nowa ulica Daszyńskiego

Zakończyły się już prace na jednej z trzech dróg wojewódz-
kich remontowanych w tym roku w Dzierżoniowie. Spore 
utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy, czekają na 
kierowców jadących ul. Piastowską. Przeprowadzany na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżo-
wania z ul. Złotą remont potrwa do końca listopada. O 
inwestycjach drogowych czytaj na stronie 2.

Co się zdarzy
w przyszłym roku?

Realizacja inwestycji w oparciu o unijne dofinansowa-
nie, zwiększenie środków na oświatę i pomoc społeczną 
wpisano do założeń budżetowych. Ich opracowanie jest 
pierwszym etapem stworzenia planu przyszłorocznych 
dochodów i wydatków. Więcej o przyszłorocznych finan-
sach na stronie 2.

Praca za spłatę zadłużenia
Bezrobotni mieszkańcy Dzierżoniowa mogą spłacić 
zadłużenie czynszów dzięki udziałowi w organizowa-
nych przez miasto robotach publicznych. Od maja przy 
sprzątaniu miasta, porządkowaniu terenów placówek 
oświatowych i drobnych remontach pracuje 28 osób. 
O szansie dla osób chcących zmienić swoją sytuację 
czytaj na stronie 3.

850 lat Parafii
pw. Świętego Jerzego

10 października odbyła się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej związana z jubileuszem 850-lecia parafii pw. św 
Jerzego. W czasie obrad wręczono także dwa „Medale 
za Zasługi dla Dzierżoniowa”. Otrzymali je proboszcz 
parafii pw. św. Jerzego ks. Józef Błauciak oraz To-
masz Ligięza. Sylwetki osób zasłużonych dla Dzierżo-
niowa na stronie 4. 
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Zakończyły się 
już prace na 

jednej z trzech 
dróg wojewódzkich 
remontowanych w tym 
roku w Dzierżoniowie.

Przy ul. Daszyńskiego fre-
zowano starą, nierówną na-
wierzchnię, wymieniono kra-
wężniki oraz ułożono nową 
warstwę jezdną. Inwestycja 
kosztowała ponad milion 
złotych, ale zadanie finanso-
wanie jest po połowie przez 
miasto oraz właściciela drogi 
– Dolnośląską Służbę Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. Do 15 
listopada potrwa remont ul. 
Kościuszki, gdzie oprócz no-
wej nawierzchni, wyremonto-
wane zostaną także chodniki, 
zatoki autobusowe oraz mur 
oporowy stanowiący dojście 
do ul. Mierniczej. Moder-
nizacja ul. Kościuszki wiąże 

Inwestycje drogowe 2010

Nowa ulica Daszyńskiego

Zakończyła się modernizacja ul. Daszyńskiego. W tym roku nową nawierzchnię zyska-
ją także ulica Kościuszki i Piastowska

się z utrudnieniami w ruchu, 
jednak przejazd drogą będzie 
możliwy aż do czasu układa-
nia nowej nawierzchni. Spo-

re utrudnienia w ruchu, za 
które przepraszamy, czekają 
na kierowców jadących ul. 
Piastowską. Przeprowadzany 

na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Daszyńskiego do skrzy-
żowania z ul. Złotą remont 
potrwa do końca listopada.

Realizacja inwestycji 
w oparciu o unijne 

dofinansowanie, 
zwiększenie środków 
na oświatę i pomoc 
społeczną wpisano do 
założeń budżetowych na 
przyszły rok.

Ich opracowanie jest pierw-
szym etapem stworzenia planu 
przyszłorocznych dochodów 
i wydatków. Każdego roku 
budżet powstaje w oparciu o 
realizowane w mieście pro-
gramy i plany rozwojowe oraz 
wskaźniki makroekonomiczne. 
Podstawą do ustalenia przyszło-
rocznych dochodów jest m.in. 
wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Wy-
datki inwestycyjne planowane 
są w oparciu o Wieloletni Plan 
Inwestycyjny. Nie bez znacze-
nia dla finansów miasta będzie  
fakt zwiększenia o 1% stawki 
podatku VAT, co spowoduje 
wzrost wydatków bieżących i 
inwestycyjnych. W założeniach 
do budżetu miasta na 2011 rok 
określono najważniejsze wydat-
ki administracji samorządowej, 
oświaty i edukacji, bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia, sportu, 
rekreacji, kultury oraz gospo-
darki komunalnej, mieszkanio-
wej czy rozwoju gospodarczego. 
Założenia do przyszłorocznego 
budżetu znajdują się na stronie 
www.dzierzoniow.pl. Poniżej 
prezentujemy fragmenty kilku 
obszarów, którymi zarządza 
miasto. 

D Inwestycje
Podobnie jak w tym, tak i w 

2011 roku miasto położy szcze-
gólny nacisk na inwestycje dro-
gowe. Kontynuowana będzie 
modernizacja ul. Brzegowej oraz 
inwestycje na os. Kolorowym. 
Planowane do realizacji inwe-
stycje zakładają m.in. restruk-
turyzację południowo-wschod-
niej części miasta, remont ul. 

Rzeźniczej (od ul. Piłsudskiego 
do ul. Korczaka), zagospoda-
rowanie Rynku, budowę drogi 
wraz z infrastrukturą tech-
niczną w strefie przemysłowej 
(połączenie ul. Pieszyckiej z ul. 
Strefową), współfinansowanie 
modernizacji drogi Dzierżo-
niów – Łagiewniki czy moder-
nizację ul. Spacerowej.

Jedną z największych przy-
szłorocznych inwestycji będzie 
kompleksowa modernizacja 
targowiska oraz prace przy rewi-
talizacji miasta. 

D Oświata i edukacja
Przewiduje się, że wydat-

ki związane z prowadzeniem 
szkół podstawowych w 2011 
roku będą większe w związku 
z planowaną reformą, jaką jest 
obniżenie wieku szkolnego 
i wiążąca się z nią konieczność 
przystosowania szkół na przy-
jęcie sześciolatków od wrześ-
nia 2011 roku. Kontynuowany 
będzie Miejski Program pn. 
„Samorządowa Szkoła Środowi-
skowa II”, „Każdy może zostać 
Omnibusem”, na które miasto 
zdobyło unijne dofinansowanie.  

D Bezpieczeństwo
Poprawa bezpieczeństwa 

realizowana będzie m.in. po-
przez dofinansowanie dzia-
łań prewencyjnych i zakupów 
sprzętu dla policji i Straży Po-
żarnej i prowadzeniu działań 
zmierzających do przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. 

D Gospodarka 
komunalna

Wykonywanie zadań 
związanych z prowadzeniem 
gospodarki komunalnej na 
terenie miasta obejmuje w 
szczególności utrzymanie po-
rządku, czystości i zieleni na 
terenie miasta, zarządzanie 
drogami i mostami czy zaopa-
trzenie gminy w ciepło.

Budżet Dzierżoniowa 2011

Co się zdarzy
w przyszłym roku?Dzierżoniowscy 

radni jednogłośnie 
zdecydowali o 
przekazaniu Polskiemu 
Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowy działki 
położonej przy ul. 
Parkowej. Powstanie 
na niej dom rodzinny 
dla około 30 
niepełnosprawnych 
mieszkańców. 
Niezwykle istotna jest 
lokalizacja wybranego 
terenu sąsiadującego 
z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej, 
których podopieczni 
stowarzyszenia uczą się i 
wspólnie spędzają czas.

 – Podjęli Państwo uchwałę 
„życiową” dla osób niepełno-
sprawnych w Dzierżoniowie. 
Do 2012 roku planujemy 
wybudować mieszkania dla 
dorosłych lub wchodzących w 
dorosłość osób niepełnospraw-
nych. Mamy własne środki, jest 
teren, postaramy się o unijne 
dofinansowanie – mówiła 
tuż po głosowaniu dyrektor 
dzierżoniowskiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Jolanta Oliwa. 

Kolejna uchwała, istotna 
dla mieszkańców i wpływają-

63 sesja Rady MiejskieJ

Kluczowe decyzje radnych

ca na dalszy rozwój gospodar-
czy Dzierżoniowa, dotyczyła 
przyjęcia planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy ul. 
Świdnickiej. Teren od Tesco 
do granicy miasta w kierun-
ku Świdnicy przeznaczony 
zostanie głównie na funkcję 
strefy aktywności gospodar-
czej i mieszkalnictwo. Tutaj 
także zaczynać się będzie po-
łudniowa obwodnica Dzier-

żoniowa. – Na wspomnianym 
terenie możliwe będzie budow-
nictwo łączące usługi i funkcję 
mieszkaniową, budownictwo 
indywidualne i wielorodzinne, 
w tym dla dzierżoniowskiego 
TBS-u – wymienia odpowie-
dzialna za proces opracowa-
nia planu zagospodarowania 
przestrzennego zastępca bur-
mistrza Dzierżoniowa Wanda 
Ostrowska. Zgodnie z pod-
jętą przez radnych uchwałą 

przebiegająca przez dawny te-
ren „Diory” droga wewnętrz-
na będzie nosiła nazwę „Ulica 
Diorowska”.

W części uroczystej sesji 
uczniowie dzierżoniowskich 
szkół otrzymali nagrody za 
udział i wyniki w konkursie 
„Moja gmina – moja mała 
ojczyzna”. Nagrodzono rów-
nież laureatów ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł”.

Laureatom konkursu „Moja gmina - moja mała ojczyzna” nagrody wręczyli senator Sta-
nisław Jurcewicz i przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego Zbigniew Piotrowicz

P lecaki i materiały 
szkolne dla 

dzierżoniowskich 
uczniów zakupiła 
i przekazała 
rozpoczynająca 
działalność w 
dzierżoniowskiej 
podstrefie firma „SKC 
europe pu”.

Jedenaście zestawów 
uczniowskich trafiło na 
początku roku szkolnego 
do wskazanych przez OPS 
rodzin. Najczęściej były to 
rodziny wielodzietne i po-
trzebujące wsparcia. Prze-

kazane przybory szkolne to 
pierwsza tego rodzaju po-
moc, jakiej udzielił „SKC 
europe pu”, którego fabry-
ka budowana jest właśnie 
na terenie dzierżoniowskiej 
podstrefy. Przypomnijmy, 
że funkcjonujący od 2008 
roku w Dzierżoniowie 
„SKC Hass” również przed 
uruchomieniem produkcji 
wyposażył pracownię kom-
puterową w Szkole Pod-
stawowej nr 9. Otwarcie 
fabryki „SKC europe pu”, 
planowane jest na pierwszą 
połowę listopada. 

SKC europe pu

Wyprawki szkolne 



�

Jeszcze w tym roku 
na budynku przy ul. 

Świdnickiej powstanie 
olbrzymi plan centrum 
miasta. 

Przygotowany przez ab-
solwenta Państwowej Szkoły 
Plastycznej w Odessie pro-
jekt ukaże także najważniej-
sze zabytki staromiejskiego 
centrum. – Wykonanie ma-
lowidła na ścianie budynku 
jest pierwszym tego typu pro-
jektem w Dzierżoniowie. W 
kolejnych latach zrealizujemy 
więcej zadań wpływających 
na poprawę estetyki i wizerun-
ku Dzierżoniowa, związanej z 
promocją miasta – mówi na-
czelnik wydziału Infrastruk-
tury Społecznej Marzenna 
Lasota-Darowska. 

Podobnych miejsc, których 
zagospodarowanie upiększy-
łoby Dzierżoniów, jest wię-
cej, a dzięki utrzymującemu 
się od kilku lat na wysokim 
poziomie tempu realizacji 
inwestycji i wykonaniu wie-
lu z najważniejszych zadań, 
można już myśleć o drobniej-

Rewitalizacja centrum staromiejskiego

Jak upiększyć Dzierżoniów?

Namalowanie planu centrum na budynku przy ul. Świdnickiej będzie pierwszą z wielu 
planowanych inwestycji poprawiających wizerunek Dzierżoniowa

szych, ale istotnych dla upięk-
szenia Dzierżoniowa pracach. 
Wykonanie malowidła po-
przedzone zostanie przygoto-
waniem ściany polegającym 
m.in. na jej specjalnym za-

gruntowaniu. Do malowania 
użyta zostanie farba krzemia-
nowa, charakteryzująca się 
znacznie dłuższą odpornością 
na warunki atmosferyczne. 
Koszt wykonania malowidła, 

na które wykonawca udzielił 
pięciu lat gwarancji, to kwota 
49 tys. zł. Jeśli mają Państwo 
ciekawe pomysły na upięk-
szenie miasta, urząd chętnie z 
nich skorzysta. 

Bezrobotni 
mieszkańcy 

Dzierżoniowa mogą 
spłacić zadłużenie 
czynszów dzięki 
udziałowi w 
organizowanych przez 
miasto robotach 
publicznych.

Od maja przy sprzątaniu 
miasta, porządkowaniu tere-
nów placówek oświatowych i 
drobnych remontach pracu-
je 28 osób. Są to bezrobotni 
mieszkańcy, korzystający 
z pomocy OPS-u i mający 
problemy z regularnym opła-
caniem czynszu. - Umowa 
zawarta pomiędzy miastem 
a uczestnikiem projektu jest 
prosta. Praca, wynagrodzenie 
za dobrze wykonaną pracę 
oraz ustalana indywidual-
nie kwota przeznaczana na 
spłatę zaległości czynszowych 
– mówi zastępca burmistrza 
Dzierżoniowa Wanda Os-
trowska. Pomysł na ofertę 
pracy w zamian za spłatę 
zadłużenia jest jednym ze 
sposobów pomocy miesz-
kańcom znajdującym się w 
trudnej sytuacji. To szansa 
dla osób naprawdę chcących 
coś zmienić. Realizacja po-
wstałego w dzierżoniowskim 
urzędzie programu wpłynie 
także na obniżenie zaległości 
czynszowych wynoszących 
dziś łącznie 1 mln 700 tys. zł. 
– Dzierżoniowski wskaźnik 
zadłużenia w opłatach czyn-
szu należy do najniższych na 
Dolnym Śląsku. Dzięki temu 
programowi chcemy odzyskać 

Roboty publiczne dla mieszkańców Dzierżoniowa

Praca za spłatę zadłużenia

należne pieniądze oraz akty-
wizować tych mieszańców, 
którzy nie mając pracy nie 
byli w stanie systematycznie 
opłacać czynszu – dodaje za-
stępca burmistrza. Jest także 
dodatkowy efekt. Mieszkań-
cy z zaległościami w opła-
tach, którzy rezygnują z 
udziału w programie, pomi-
mo dobrowolnego zgłosze-
nia i braku obiektywnych 
przeciwwskazań, muszą się 
liczyć ze stratą pewnych 
świadczeń OPS-u. W takich 
przypadkach również de-
cyzja o zamianie lokalu na 
mniejsze mieszkanie socjal-
ne może zapadać znacznie 
szybciej. Mimo przypadków 
porzucenia pracy, znaczna 
część uczestników, którzy 
do dziś spłacili ponad �8 

W czasie trwania programu robót publicznych 
dla mieszkańców mających zaległości 

w opłatach czynszowych wykonano prace polegające 
m.in. na:

- przycięciu drzew i żywopłotów przy ulicach: Piastow-
skiej, Korczaka, Świdnickiej, Słowiańskiej, Kolejowej, 
Bat. Chłopskich; 
- wykoszeniu i posprzątaniu terenu parowozowni przy ul. 
Kolejowej; 
- wyplewieniu 120 drzewek w rejonie podstrefa;
- pomalowaniu barierek wzdłuż rzeki Piławki; 
- pomalowaniu 2 mostów przy ul. Kopernika; 
- posprzątaniu parkingów osiedlowych. 
W placówkach oświatowych uczestnicy programu kosili 
trawniki, sprzątali teren wokół posesji, wykonywali drob-
ne prace malarskie i doraźne prace gospodarskie.

tys. zł zadłużenia, widzi w 
programie swoją szansę. W 
połowie października, kiedy 
zakończy się pierwsza tura, 
kwota ta przekroczy 50 tys. 

zł. Osobom, które prawid-
łowo przepracują cały okres 
objęty umową, miasto umo-
rzy odsetki z tytułu zadłu-
żenia. 

Drobne prace remontowe wpływają na poprawę wizerunku i czystość w Dzierżoniowie

Instytucje wspierające 
przedsiębiorczość 

oferują darmowe 
lokale na prowadzenie 
działalności 
gospodarczej i biura.

W mieszczącym się przy 
ul. Świdnickiej Dzierżo-
niowskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości można 
prowadzić nieuciążliwą 
produkcję. Warunkiem 
jest rozpoczęcie działalno-
ści lub zatrudnienie osób 
bezrobotnych z Dzierżo-
niowa. W pierwszym roku 
korzystania z pomieszczeń 
przedsiębiorca zwolnio-
ny jest z opłat czynszu. W 
kolejnych pokrywa 20, 40, 

60 i 80% stawki rynkowej. 
Szczegółowych informacji o 
zasadach wynajmu udziela-
ne są w Gminnym Centrum 
Informacji, przy ul. Bata-
lionów Chłopskich 19, tel. 
646 47 51 lub 51� 184 664. 

Tutaj również można 
dowiedzieć się o warun-
kach, na jakich odstępne są 
bezpłatne lokale w Rynku, 
przeznaczone na działal-
ność biurową. Informacje 
o innych formach pomocy 
wpływających na rozwój 
przedsiębiorczości w mie-
ście dostępne są także w 
zakładce „gospodarka” na 
stronie www.dzierzoniow.
pl. 

Pomoc dla przedsiębiorców

Wolne lokale na biuro
 i produkcję 

Przypominamy o 
corocznej akcji 

deratyzacji. 
Obowiązek przeprowa-

dzenia od 15 października 
do 15 listopada deratyza-
cji nakłada na właścicieli 
budynków uchwała Rady 
Miejskiej. By deratyzacja 
była efektywna i bezpieczna 
dla mieszkańców, pamiętać 
należy o podstawowych za-
sadach. Te najważniejsze to 
poprzedzające akcję upo-
rządkowanie i utrzymywa-
nie czystości w piwnicach, 

na strychach i w innych po-
mieszczeniach, wykładanie 
trutek zgodnie z zalecenia-
mi i z zachowaniem środ-
ków ostrożności wskazywa-
nych przez jej producentów. 
Pamiętać także należy, by w 
czasie akcji deratyzacyjnej 
nie zostawiać bez opieki 
małych dzieci w okolicy wy-
łożonych trutek, natomiast 
starsze dzieci pouczyć o nie-
bezpieczeństwie. W pobli-
żu miejsc wyłożenia trutki 
należy umieścić ostrzeżenie 
„Uwaga, trutka”. 

Bezpieczeństwo i higiena

Deratyzacja 
obowiązkowa
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Józef Piotr Błau-
ciak urodził się 20 
lipca 1955 r. w Zgo-
rzelcu. Od 2000 roku 
jest proboszczem pa-
rafii pw. Św. Jerzego w 
Dzierżoniowie. Pod-
jął wiele działań na 
rzecz ratowania śred-
niowiecznej świątyni, 
która jest najstarszym 
zabytkiem Dzierżoniowa. Doprowadził m.in. do 
modernizacji ponad stuletniego dachu kościoła, 
prac konserwatorskich przy barokowych ołta-
rzach, dzięki którym odkryto wyjątkowy fresk 
Dzierżoniowskiej Madonny o XVI- wiecznym ro-
dowodzie. Swoim zaangażowaniem doprowadził 
do współfinansowania przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego naprawy konstruk-
cji i pokrycia hełmów średniowiecznej wieży. 

redaguje Rafał Pilśniak, tel. 74 645-08-18, e-mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl, www.dzierzoniow.pl wrzesień 2010

SMOKI BIZNESU 2010
„Najlepsze mikro przedsiębiorstwo” 

KASHMIR – Firma oferująca usługi w zakresie dekoracji wnętrz. jest producentem i dostawcą dywanów 
wełnianych, nowoczesnych mebli z drewna palisandrowego, lamp, wazonów, doniczek, ceramiki oraz wielu 

innych artykułów wyposażenia wnętrz.

„Najlepsze małe przedsiębiorstwo”
SOREX – producent serii ręcznych zgniatarek oraz ręcznych narzędzi dekarskich 

„Najlepsze średnie przedsiębiorstwo
FRANKONIA – Poland Sp. z o. o. – producent komór do pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej 

wraz z wyposażeniem, anten wysokich częstotliwości oraz sal operacyjnych.
 

„Debiut”
RK – Bramy, Ogrodzenia, Automatyka, Szlabany - firma zajmuje się produkcją, montażem i serwisem 
ogrodzeń kutych oraz sprzedażą, montażem i serwisem automatyki NICE i bram garażowych KRISPOL.

Gala XVI Dzierżoniowskich Prezentacji 

Smoki biznesu 2010

„Kaszmir”, „Sorex”, 
„Frankonia” oraz 

„RK- bramy, ogrodzenia, 
automatyka, 
szlabany” laureatami 
„Smoków Biznesu” 
XVI Dzierżoniowskich 
Prezentacji.  
Spotkanie z 
przedsiębiorcami, 
podczas którego 

ogłoszono wyniki 
odbyło się 8 
października w 
Restauracji Hi Life!. 
W tym roku kapituła 
konkursowa, której 
przewodniczył senator 
Stanisław Jurcewicz 
przyznała nagrody w 
kategoriach „debiut”, 
„mikroprzedsiębiorstwo” 

Laureaci tegorocznych Smoków Biznesu odpierają statuetki i podziękowania za udział w tegorocznych prezentacjach

Stoisko firmy RK – Bramy, Ogrodzenia, Automatyka, Szla-
bany laureata Smoka Biznesu w kategorii „Debiut”

Występ Chóru 
Filharmonii 

Wrocławskiej zakończył 
roczne obchody 
Jubileuszu 850-lecia 
parafii pw Św. Jerzego. 

10 października odbyła 
się również uroczysta se-
sja Rady Miejskiej. W jej 
trakcie radni i liczni goście 
wysłuchali m.in. okolicz-
nościowego wystąpienia 
Hon orowe go  O by w ate l a 
Dzierżoniowa ks. Kardyna-
ła Henryka Gulbinowicza 

i wykładu Henryka Smol-
nego „Kult św. Jerzego a 
rozwój Dzierżoniowa”. W 
czasie obrad wręczono także 
dwa „Medale za Zasługi dla 
Dzierżoniowa”. Otrzymali 
je proboszcz parafii pw. Św. 
Jerzego ks. Józef Błauciak 
oraz Tomasz Ligięza. W 
ramach obchodów jubileu-
szu kościoła zorganizowano 
wiele wydarzeń kultural-
nych, w tym Jarmark Św. 
Jerzego, wydano także mo-
nografię kościoła.

G-64 sesja Rady Miejskiej

Uroczysty 
koniec 
jubileuszu

Tomasz Ligięza jest 
rodowitym Dzier-
żoniowianinem. W 
1991 roku przejął od 
ojca zakład poligra-
ficzny, który w 1993 
roku przyjął nazwę 
„Drukarnia-Wydaw-
nictwo EDYTOR”, 
wydawcę m.in. dzier-
żoniowskich rocz-

ników, albumów i książek historycznych, prze-
wodników i kronik. Tomasz Ligięza jest również 
autorem albumu fotograficznego „Dzierżoniów 
– nieodkryte miasto”. Pan Tomasz Ligięza od 
lat aktywnie uczestniczy w życiu Dzierżoniowa. 
Wielokrotnie był sponsorem lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych. Jego pasją jest fotografowa-
nie i uwieńczanie ciekawych, ukrytych miejsc 
Dzierżoniowa. Jest osobą otwartą i bezintere-
sowną, nastawioną na niesienie pomocy potrze-
bującym i wspieranie działań mających na celu 
rozwój i promocję naszego miasta.

Zwycięzcą samochodu osobowego został pan Jacek Jur-
czenko z Dzierżoniowa

„małe oraz średnie 
przedsiębiorstwo”. 

Od kilku lat niewielka 
liczba kupionych bonów 
konkursowych wystarczy 
do wygrania głównej na-

grody prezentacji. Tylko 
cztery bony kupił pan Ja-
cek Jurczenko z Dzierżo-
niowa, któremu w czasie 
gali wręczono kluczyki do 
czerwonej skody.


