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Podsumowanie kadencji

Raportujemy 
o stanie miasta
Co zmieniło się w Dzierżoniowie, jak rozwija się 
miasto, kto korzysta ze zrealizowanych w ostatnim 
czasie inwestycji? Odpowiedzi na m.in. te pytania 
znajdzie każdy, kto sięgnie do Raportu o stanie 
miasta 2010-2014. Wydawnictwo dostępne jest 
w tradycyjnej i elektronicznej wersji.

Raport o stanie miasta przygotowywany jest w Dzierżonio-
wie na zakończenie każdej kadencji. Zebrane w nim dane opisują 
m.in. społeczeństwo, gospodarkę, środowisko, przestrzeń miejską 
i sposób zarządzania. Można w nim także zobaczyć najważniejsze 
inwestycje ostatnich czterech lat, bogate kalendarium wydarzeń 
i Dzierżoniów pokazany w liczbach.

Raport jest zbiorem najbardziej aktualnych informacji m.in. 
o rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i pomocy 
społecznej. Opisuje także lokalny sport, kulturę, kwestie związa-
ne z mieszkalnictwem i ochroną środowiska. Znajdują się w nim 
także szczegółowe informacje o finansach i sposobach rozwoju 
Dzierżoniowa.

Do każdego raportu dołączona jest ankieta i wizualizacja Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydawnictwem. 
W wersji elektronicznej dostępny jest on na stronie www.dzie-
rzoniow.pl, w wersji drukowanej m.in. w Biurze Obsługi Klienta 
i Wydziale Promocji dzierżoniowskiego urzędu.

Ponad dwieście miejsc 
pracy powstanie 
docelowo w drugiej już 
fabryce Pentair Poland 
w Dzierżoniowie. 8 
października wkopano 
kamień węgielny pod 
kolejny zakład, którego 
budowa rozpocznie się 
na początku 2015 roku.

Pentair działa w dzierżo-
niowskiej podstrefie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej od 2007 roku. Firma 
zatrudnia dziś 180 osób, ma 10 
tys. m2. W pierwszych dwóch 
latach działalności nowego 
zakładu zatrudnienie znajdzie 
pięćdziesiąt osób, m.in. ope-
ratorzy maszyn CNC, technicy 
i inżynierowie. Przedstawiciele 
firmy zapowiadają, że po uru-
chomieniu wszystkich linii pro-
dukcyjnych zatrudnienie może 
wzrosnąć o kolejne 200 osób.

Nowy zakład będzie więk-
szy od istniejącego, jego po-
wierzchnia będzie miała ponad 
16.000 m2. Oprócz produko-

wanych dziś szaf i obudów 
dla przemysłu, w Dzierżo-
niowie wytwarzane będą tak-
że zespoły kabli grzejnych 

i urządzenia klimatyzacyjne 
do szaf sterowniczych. W na-
szym mieście powstanie także 
magazyn wyrobów gotowych 
dla produktów wytwarzanych 
w Pentair Poland.

Szacowany koszt inwestycji 
to kwota około 50 mln zł. Roz-
poczęła ją oficjalna uroczystość 
wmurowania kamienia węgiel-
nego, w której uczestniczył 
także burmistrz Dzierżonio-
wa. – Miałem to szczęście, że 
byłem świadkiem powstawania 
firmy Pentair w Dzierżoniowie 
od pierwszych rozmów o za-
kładzie, a potem jego rozwoju, 
aż do teraz, gdy zdecydowali 
Państwo o jego rozbudowie 
– mówił Marek Piorun, dekla-

rując dalszą pomoc miasta dla 
inwestorów.

W podwaliny nowego bu-
dynku wmurowana została 
tzw. kapsuła czasu, w któ-
rej znalazły się ku pamięci 
przyszłych pokoleń zdjęcia 
obecnego zakładu, akt decyzji 
o rozbudowie podpisany przez 
władze samorządowe i władze 
firmy, polskie monety, pamiąt-
kowy medal z Dzierżoniowa 
i monety okolicznościowe, 
które można wybić w miej-
skiej mennicy.

W trakcie uroczystości po-
sadzono również drzewo i od-
słonięto tablicę ku czci Dietera 
Wufki, zmarłego w 2013 r. 
członka zarządu Pentair Polska.

Producenci foteli 
lotniczych i zaworów 
kulkowych rozpoczynają 
działalność w drugiej 
już w Dzierżoniowie 
hali Invest-Park 
Development. To kolejne 
miejsca pracy stworzone 
przy udziale miasta. Na 
powierzchni ok. 4 tys. m2 
powstały pomieszczenia 
produkcyjno-magazynowe 
i biurowe.

Działalność w Dzierżo-
niowskim Parku Przemysło-
wym rozpoczyna Franklin 
Products sp. z o.o. i mają-
cy swoją fabrykę na terenie 
dzierżoniowskiej podstrefy 
Broen SA.

Invest-Park Development 
jest spółką budującą nowo-
czesne hale pod wynajem. 
Jednym z jej udziałowców jest 
Dzierżoniów. Pierwszą taką 
halę w naszym mieście odda-
no do użytku w 2011 roku. Od 
tego czasu działalność prowa-
dzą w niej dwie firmy. Zaraz 
po jej zagospodarowaniu zapa-
dła decyzja o budowę kolejnej.

– Udział w spółce miał 
w założeniu podnieść konku-
rencyjność Dzierżoniowa przy 
zdobywaniu kolejnych inwe-
storów. Wynikająca z analizy 
potrzeb rynku oferta bardzo 
szybko spotkała się z zain-
teresowaniem. To kolejne 
wzmocnienie dzierżoniowskiej 

gospodarki – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun.

Dzierżoniowski Park Prze-
mysłowy znajduje się przy 
w pobliżu Dzierżoniowskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-

micznej (przy ul. Strefowej). 
W nowej hali do wynajęcia 
jest jeszcze pomieszczenie 
o powierzchni 330 m2 oraz 
część biurowo-socjalna o po-
wierzchni ok. 250 m2.

Gospodarka

Pentair wybuduje drugi zakład

W  drugim  zakładzie,  niemal  dwukrotnie  większym  od 
obecnego, znajdzie zatrudnienie ponad 200 osób

Pentair Poland rozszerza swoją działalność. W uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego wzięły udział m.in. władze miasta, powiatu i oddziałów firmy

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Dwie nowe firmy w hali

Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i biurowe znala-
zły w drugiej hali  Invest-Park Development w DPP dwie 
firmy

VII Samorządowy Dzień Jakości

Jak najlepiej  
zarządzać ryzykiem?
Na to m.in. pytanie odpowiadali sobie 9 października 
uczestnicy VII Samorządowego Dnia Jakości – 
kierownicy i pracownicy odpowiadający za system 
zarządzania w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, 
w jednostkach realizujących zadania gminy 
i w miejskich spółkach.

Dni Jakości organizowane w wielu instytucjach w kraju 
i w Europie służą podniesieniu wiedzy i promocji systemowe-
go zarządzania. Temat tegorocznej edycji Samorządowego Dnia 
Jakości brzmiał: „Standardy kontroli zarządczej, czyli o tym, jak 
minimalizować ryzyko i podnosić jakość funkcjonowania orga-
nizacji”.

Uczestnicy wysłuchali wystąpień specjalistów z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu i Klubu Polskie Forum ISO 9000 
na temat wymagań nowej wersji normy ISO 9000 i zderzyli wy-
magania normy ISO 9001 ze standardami kontroli zarządczej.

W  Raporcie  o  stanie  miasta  można  znaleźć  informacje 
o działaniach prowadzonych przez lokalny samorząd

Głównym  punktem  tegorocznej  edycji  Samorządowego 
Dnia Jakości były warsztaty dotyczące identyfikacji  i za-
rządzania ryzykiem
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Pomoc prawna 
dla dużych rodzin

Dzierżoniowskie rodziny 3+ będą mogły korzystać za 
zniżek w kancelarii prawnej AM Group Prawo Dla Każ-
dego. To ogólnopolska firma kompleksowego doradztwa 
w zakresie usług prawnych.

Główna siedziba firmy znajduje się w Cieszynie, główne 
biuro zaś we Wrocławiu. Oddział w Dzierżoniowie znajduje 
się przy ul. Klasztornej 7, z prawnikami można się kontakto-
wać pod numerem tel. 603 251 028.

W ramach Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny firma 
oferuje:
 � 20% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla 

kancelarii przy usłudze szkody osobowe i rzeczowe,
 � 15% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla 

kancelarii przy usłudze pomoc osobom zadłużonym,
 � 10% zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla 

kancelarii przy pozostałych usługach.
AM Group Prawo Dla Każdego to doświadczeni adwoka-

ci, aplikanci adwokaccy, ale również rzeczoznawcy, lekarze, 
tłumacze przysięgli, osoby z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy świadczące usługi na terenie całego kraju.

Pierwszy bank 
dla dużych rodzin

Ze specjalnych kredytów gotówkowych i mieszkanio-
wych mogą od września korzystać duże rodziny z Dzier-
żoniowa. Bank Spółdzielczy jest pierwszą tego typu insty-
tucją, która włączyła się w szybko rosnący pakiet ulg dla 
rodzin 3+.

Z oferty Banku Spółdzielczego, ułatwiającej sfinansowa-
nie bieżących wydatków i zakupu mieszkania przy minimum 
formalności, posiadacze Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodzi-
ny mogą korzystać w centrali banku w Dzierżoniowie, przy 
ul. Daszyńskiego 24. Możliwe jest to także w oddziale banku 
w Dzierżoniowie (os. Złote 9 h); w oddziale banku w Piła-
wie Górnej (ul. Kościuszki 2); w oddziale banku w Bielawie 
(ul. Piłsudskiego 74); w filii banku w Bielawie (os. Włóknia-
rzy 1) i w filii banku w Pieszycach (ul. Kościuszki 3).

W pakiecie ulg dla dużych rodzin z Dzierżoniowa są zniż-
ki na zakup mebli, materiałów szkolnych, ubrań, ale również 
tańszy internet, specjalna oferta dla osób chcących wyrobić 
prawo jazdy oraz ulgi przy korzystaniu z porad prawnych.

Ruszyła przebudowa 
skrzyżowania 
ul. Piłsudskiego 
z ul. Daszyńskiego 
na skrzyżowanie typu 
rondo w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 383 
w Dzierżoniowie. 
Skrzyżowanie na czas 
wykonywania robót 
będzie całkowicie 
wyłączone z ruchu. 
Kierowcy muszą się 
liczyć z utrudnieniami.

Ruch na ul. Piłsudskiego 
na odcinku od Bielawskiej 
do ul. Daszyńskiego zostanie 
skierowany w kierunku Pie-
szyc i Wałbrzycha ulicami: 
Wrocławską, Piastowską, 
Diorowską, Świdnicką, Złotą, 

Zachodnią i Pieszycką. Dla 
jadących z Wałbrzycha i Pie-
szyc w kierunku centrum ruch 

będzie się odbywał ulicą Ko-
ściuszki, Świdnicką, Diorow-
ską i ul. Piastowską.

Objazd dla jadących do 
centrum od ronda przy Inter-
marche odbywać się będzie 
ul. Piastowską i Strzelniczą. 
Ruch na ul. Piłsudskiego 
pomiędzy ul. Parkową a Da-
szyńskiego odbywać się bę-
dzie ulicami sąsiednimi bez 
wyznaczania objazdu.

Istniejące przystanki auto-
busowe na ulicy Piłsudskie-
go między ul. Daszyńskiego 
a ul. Rolną pozostają bez 
zmian. Trasy linii autobuso-
wych przebiegać będą wyzna-
czonymi objazdami. Na trasie 
objazdów nie przewiduje się 
wyznaczenia dodatkowych 
przystanków autobusowych.

Taka organizacja ruchu po-
trwa do końca sierpnia 2015 r.

Inwestycje

Remont trwa
Ruszyła przebudowa ul. Batalionów Chłopskich 
w Dzierżoniowie. Zamknięty jest odcinek prawego 
pasa jezdni tej ulicy od mostu na rzece Piława 
do skrzyżowania z ul. Ząbkowicką (łącznie ze 
skrzyżowaniem). Ruch w obu kierunkach odbywa się 
lewą jezdnią.

Objazd z Ząbkowic Śl. w kierunku Wrocławia poprowadzono 
ul. Cichą i Szpitalną, a ruch z kierunku Wrocławia w kierunku 
Ząbkowic – ul. Okrzei i Cichą. W związku z przebudową drogi 
zamknięte jest także skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich 
z ul. Żeromskiego i Słowiańską. Dojazd do tych ulic możliwy 
jest od strony ul. Wojska Polskiego.

Przystanki komunikacji miejskiej na ul. Ząbkowickiej w po-
bliżu zamkniętego skrzyżowania w trakcie przebudowy ul. Bat. 
Chłopskich nie funkcjonują. Najbliższe przystanki znajdują się 
na ul. Piłsudskiego i ul. Wojska Polskiego.

Przystanek na ul. Batalionów Chłopskich na wysokości młyna 
został przeniesiony w miejsce przy parkingu „Hi Life”. Komuni-
kacja miejska z kierunku Piławy Górnej i Niemczy prowadzona 
jest objazdem ul. Cichą i ul. Szpitalną, a w przeciwnym kierunku 
objazdem ul. Okrzei i ul. Cichą.

Taka organizacja ruchu planowana jest do końca grudnia 
2014 r.

Wybory 2014

Twój głos jest ważny
Przed nami wybory samorządowe. 16 listopada 
zadecydujemy o tym, kto zostanie burmistrzem, 
kto radnym. Najważniejsze informacje, 
elektroniczną wyszukiwarkę obwodów do 
głosowania, mapę okręgów wyborczych oraz listę 
kandydatów na radnych można znaleźć na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

Radnych i burmistrza wybieramy co cztery lata. Po raz pierw-
szy radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa wybierzemy w okrę-
gach jednomandatowych. Dotychczas odbywały się one w okrę-
gach wielomandatowych.

Głosowanie w okręgach wielomandatowych oznaczało, że 
kandydaci rywalizowali o kilka lub kilkanaście mandatów moż-
liwych do uzyskania w danym okręgu. Głosy wyborców przeli-
czane były w sposób proporcjonalny na liczbę mandatów uzyska-
nych przez poszczególne ugrupowania.

W wyborach jednomandatowych radnym zostaje osoba, która 
w danym okręgu zdobyła największą liczbę głosów.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na ul. Batalio-
nów Chłopskich związanymi z przebudową drogi

W Dzierżoniowie wybierzemy 21 radnych Rady Miejskiej. 
Wybory samorządowe to także nasza decyzja o tym, kto 
zasiądzie w Radzie Powiatu (23 radnych) i w Sejmiku Wo-
jewódzkim (36 radnych)

Inwestycje

Rondo w centrum miasta

Uwaga kierowcy! Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego i Piłsud-
skiego nie będzie czynne do końca przyszłorocznych wa-
kacji ze względu na budowę ronda

Lista firm, która włączyły 
się w realizację programu 
Dzierżoniowska Karta Dużej 
Rodziny, wciąż rośnie. Rodziny 
wielodzietne mogą korzystać 
z wielu bonifikat i zniżek. 
Prowadzisz firmę? Możesz 
przystąpić do programu. Masz 
trójkę lub więcej dzieci? Wyrób 
sobie kartę – to się opłaca.

Możliwość ubiegania się o kartę 
uprawniającą do korzystania z ulg i zni-

żek w ramach Programu „Dzierżoniowska 
Karta Dużej Rodziny mają rodziny wielo-
dzietne, spełniające następujące warunki:
 � mieszkają pod wspólnym adresem 

w Dzierżoniowie;
 � są złożone z rodziców (rodzica) lub 

opiekunów prawnych i faktycznych (opie-
kuna), jak również rodziny zastępcze lub 
rodziny dom dziecka, mających na utrzy-
maniu troje lub więcej dzieci w wieku 
do 18 roku życia lub do 25 roku życia 
w przypadku, gdy dziecko uczy się, stu-

diuje albo bez ograniczenia wieku w przy-
padku dzieci posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
bądź całkowitej niezdolności do pracy 
i samodzielnej egzystencji;
 � rozliczają się z podatku dochodowego 

w Dzierżoniowie.
W przypadku rodzin, w których part-

nerzy pozostają w związku nieformalnym, 
o kartę może ubiegać się rodzic minimum 
trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia 
powyższych warunków.

Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Kolejni partnerzy rodzin 3+

Bank Spółdzielczy oferuje dużym rodzinom preferencyj-
ne kredyty

AM Group Prawo Dla Każdego to kolejny partner pro-
gramu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny
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19. edycja konkursu 
„Piękno kwiatów i zieleni 
wokół nas” już za nami. 
Wyniki ogłoszono 1 
października podczas 
gali w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa. Jurorzy 
wybrali laureatów 
spośród 30 zgłoszeń 
w czterech kategoriach.

Uroczyste ogłoszenie wy-
ników konkursu rozpoczął 
piękny recital muzyczny 
młodzieży z Zespołu Szkół 
nr 3. Honorowy patronat nad 
konkursem organizowanym 
przez burmistrza Dzierżo-
niowa, Towarzystwo Miło-
śników Dzierżoniowa oraz 
Rodzinną Firmę Kwiaciarską 
„Maria” ponownie objęło 
Arboretum w Wojsławicach. 
Komisja konkursowa miała 
niełatwe zadanie, bo ogródki, 
okna i balkony mieszkańców 
Dzierżoniowa z roku na rok 
są coraz piękniejsze. Jurorami 
byli: Maria Leśniak, Dorota 
Pieszczuch, Agnieszka Janas, 
Ewa Zygmunt, Roman Ko-
walczyk, Jarosław Perlak oraz 
Barbara Szczepaniak.

W kategorii „Okna i bal-
kony” 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 jedno-
rodzinnych” jury przyznało: 
I nagrodę Dorocie i Zbignie-

wowi Pelcom, drugą -– Elż-
biecie i Jackowi Jabrzykom, 
trzecią – Jarosławowi Chmie-
larzowi. Wyróżnienia otrzy-
mali: Marzena Cichosz, Cze-
sława Reparecka, Agnieszka 
Jawna, Nina Żłobicka-Rusak, 
Bożena Jaworska i Małgorzata 
Studzianna.

„Ogródki i skwery przy 
blokach mieszkalnych” zosta-
ły nagrodzone przez komisję 
następująco: pierwszą nagro-
dę otrzymali ex aequo Anatol 
Szczerbina i Anna Paszkow-
ska, drugą – Krystyna Zim-
merman, a trzecią – Andrzej 
Potok. Nagrodę specjalną 
przyznano Anieli i Tadeuszo-
wi Kciuk, a wyróżnienia: Kry-
stynie Kocińskej, Czesławie 
Skibie, Janinie i Marianowi 
Michalakom, Sylwii Thomalli, 

Andrzejowi i Marcie Franczu-
kom oraz Krystynie Michał-
kiewicz.

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

Uczestnicy konkursu, 
oprócz nagród i wyróżnień, 
otrzymali piękne storczyki od 
Rodzinnej Firmy Kwiaciar-
skiej „Maria”, a laureaci wie-
loletnie rośliny ozdobne od 
Arboretum w Wojsławicach, 
bony do realizacji w Cen-
trum Ogrodniczego Karda-
mon, Bricomarche, Centrum 
Ogrodniczym „Ogrody od 

A do Z – Pielęgnacja Zieleni” 
w Nowiźnie, Ogrodnictwie 
Grodziszcze i kwiaciarni „Ma-
ria” oraz nagrody od pozosta-
łych sponsorów – senatora 
Stanisława Jurcewicza, Wie-
lobranżowego Sklepu Ogrod-
niczego Marek Gocko i fir-
my SUBSTRAL. Wszystkie 
osoby wyróżnione otrzymały 
roczną prenumeratę wydaw-
nictwa „Mój Piękny Ogród”.

Na zakończenie uczestni-
cy spotkania wysłuchali bar-
dzo interesującego wykładu 
Hanny Grzeszczak-Nowak 
na temat uprawy i odmian li-
liowców, roślin które stają się 
coraz bardziej popularne na 
całym świecie.

Już dziś zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznym 
jubileuszowym konkursie.

Setne urodziny dzierżoniowianki

Przeżyć 100 lat
Dzierżoniowianka Janina Fednik świętowała 14 
października swoje setne urodziny. Odebrała listy 
gratulacyjne od premier Ewy Kopacz, wojewody 
i burmistrza, a także kwiaty i ciepły wełniany koc 
od władz miasta. Mimo że nie ma żadnej rodziny, 
tego dnia w jej niewielkim mieszkaniu było gwarnie 
i wesoło.

Janina Fednik urodziła się w 1914 r. we Lwowie. Jej rodzice 
zmarli, gdy była dzieckiem. Wychowywał ją kuzyn, a po jego 
śmierci – siostry zakonne. Do Polski przyjechała w ramach repa-
triacji w 1946 r. i osiedliła się w Dzierżoniowie.

Przepracowała 23 lata jako księgowa – najpierw w gazowni 
we Lwowie, a po przyjeździe do Polski – w gazowni dzierżo-
niowskiej. Później pracowała w GS „Samopomoc Chłopska” 
w Dzierżoniowie, a następnie w GS Łagiewniki.

Pani Janina nie ma rodziny, ale ma życzliwych sąsiadów. I to 
oni zastępują jej najbliższych. Przygotowali dla jubilatki piękny 
tort i wraz z nią wznieśli toast za kolejne pomyślne lata życia. To 
wśród nich znajduje na co dzień pomoc i wsparcie.

„Jest Pani obecnie jedną z najstarszych mieszkanek Dzierżo-
niowa. Całym swoim pracowitym życiem zasłużyła Pani na sza-
cunek i słowa podziękowania” – czytamy w liście z życzeniami, 
który wręczył jubilatce burmistrz Marek Piorun. Przeżyć wiek to 
nie lada wyczyn. Tym bardziej w tak dobrej kondycji. – Nic jej 
nie boli. A czasem to nawet gazetę poczyta, i to bez okularów. 
Tylko niedosłyszy – zdradza jej opiekunka.

W tym roku swoje setne urodziny obchodziły już wcześniej 
dwie mieszkanki Dzierżoniowa. Wszystkim trzem jubilatkom 
jeszcze raz życzymy zdrowia, pomyślności i dobrej formy.

Sport

Zagraj w minigolfa
Już od września na terenie dzierżoniowskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji można zagrać w minigolfa. 17 torów 
to jedyny taki obiekt w naszym regionie. Minigolf jest 
idealną formą rekreacji indywidualnej, w grupach lub 
w parach, niezależnie od płci i wieku.

Przejście wszystkich dołków jest świetnym sposobem na spę-
dzenie wolnego czasu z rodziną oraz ze znajomymi. Każda trasa 
charakteryzuje się innym poziomem trudności, dzięki czemu jest 
nowym wyzwaniem dla gracza.

Gra nie wymaga specjalnego ubioru, w przeciwieństwie do 
zasad standardowego golfa, w którym odpowiedni strój jest obo-
wiązkowy.

Z okazji setnych urodzin Janinę Fednik odwiedził burmistrz 
z kwiatami i upominkiem

OSiR zaprasza od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 
do zmroku, w sobotę i niedzielę od godz. 11.00 do zmroku. 
Gra kosztuje 5 zł w przypadku dorosłego, 3 zł w przypadku 
osoby niepełnoletniej. Szczegóły pod nr. tel. 511 010 147

Inwestycje

Ładniej  
na Wojska Polskiego
Zakończył się remont gminnego odcinka ul. Wojska 
Polskiego. Droga jest wyłożona kostką, zamontowano 
też oświetlenie drogi.

Kosztujące 249 987,84 zł roboty budowlane obejmowały wy-
konanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia, profilowanie 
rowu melioracyjnego, ustawienia betonowych krawężników oraz 
cieku z kostki betonowej, wykonanie podbudowy drogi i ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie progu zwalniającego, 
a także przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, z zastosowaniem 
opraw oświetleniowych typu LED.

Transport

Zmieniony rozkład PKP
Wciąż trzema szynobusami możemy dostać się 
z Dzierżoniowa do Wrocławia i z powrotem, ale 12 
października zmienił się nieco rozkład jazdy PKP. 
Sprawdź nowe połączenia.

Remont  gminnego  odcinka  Wojska  Polskiego  poprawił 
warunki  komunikacyjne,  bezpieczeństwo  użytkowników 
drogi i estetykę terenu

Dzierżoniów – Wrocław
odjazd – przyjazd

•	6.05 – 7.31
•	11.02 – 12.24
•	18.19 – 19.38

Wrocław – Dzierżoniów
odjazd – przyjazd

•	7.48 – 9.08
•	16.37 – 17.56
•	21.34 – 22.54

Aktualny rozkład bezpośrednich połączeń 
kolejowych z Wrocławiem

Konkurs dla mieszkańców

Ogrody i okna coraz piękniejsze

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu wiedzą, jak zieleń i kwiaty pozytywnie wpływają 
na estetykę otoczenia



www.dzierzoniow.pl4

Najlepsze 
przedsiębiorstwo 
roku, najlepszy debiut 
oraz zdobywcę Super 
Smoka 1995-2014 
wybrała Kapituła Smoka 
Biznesu. Wyróżnienia 
wręczono podczas 
gali jubileuszowych 
XX Dzierżoniowskich 
Prezentacji 10 
października 
w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury.

Galę poprowadziła dzien-
nikarka TVP Agata Dzikow-
ska. Zaproszeni zostali wszy-
scy wystawcy biorący udział 
w tegorocznych Dzierżoniow-
skich Prezentacjach i osobisto-
ści lokalnej polityki i biznesu, 
w tym również pomysłodawca 
i inicjator imprezy – były bur-
mistrz Dzierżoniowa Leszek 
Tymcio i przyjaciel miasta 
i imprezy – Henryk Gołębiow-
ski, którym burmistrz wręczył 
pamiątkowe statuetki-podzię-
kowania.

 - SuperSmok
Kapituła Smoka Bizne-

su z senatorem Stanisławem 
Jurcewiczem na czele w tym 
roku z okazji jubileuszowych 

Dzierżoniowskich Prezentacji 
przyznała specjalną nagrodę 
Super Smoka Biznesu 2095-
2014. Ma być ona wyrazem 
uznania dla firmy, która przez 
minione lata utrzymała do-
brą pozycję na rynku i nie 
raz była laureatem Smoków 
Biznesu. Nominację do na-
grody otrzymały dwie firmy 
– Ostroszowicka Fabryka Me-
bli, która ostatecznie zwycię-
żyła, i Frankonia (wcześniej 

Technika Szpitalna i Technika 
Szpitalna Bis), której przyzna-
no wyróżnienie.

Ostroszowicka Fabryka 
Mebli jest producentem me-

bli kuchennych, działającym 
na rynku polskim od 1946 
roku. W Dzierżoniowskich 
Prezentacjach wzięła udział 
10 razy, zdobywając siedem 
Smoków. Obecnie zatrudnia 
86 osób. Natomiast dzierżo-
niowska Frankonia jest zna-
nym światowym producentem 
sal operacyjnych oraz komór 
do pomiaru kompatybilno-
ści. Istnieje od ponad 20 lat. 
W Dzierżoniowskich Prezen-

tacjach wzięła udział 10 razy, 
zdobywając sześć Smoków. 
Zatrudnia 180 osób.

 - Debiut Roku 2014

Spośród wystawiających 
się w tym roku debiutantów, 
czyli firm działającym na 
rynku nie dłużej, niż 3 lata, 
Kapituła nominowała w tym 
roku trzy: Miracle – Izolacje 
Natryskowe (firma zajmu-
jąca się termo- i hydroizola-
cjami nowoczesną techniką 
natryskową z wykorzysta-
niem pianki poliuretanowej), 
Dentalbex – Igreka (firma 
zajmująca się sprzedażą hur-
tową i detaliczną produktów 
stomatologicznych, wyrobów 
medycznych i farmaceutycz-
nych) oraz Inspiracje (firma 
prowadząca dla dzieci i ro-
dziców warsztaty z nieba-
nalnych technik rękodziel-
niczych, plastycznych oraz 
folklorystycznych). Smoka 
Biznesu w kategorii Debiu-
totrzymała firma Miracle – 
Izolacje Natryskowe.

 - Przedsiębiorstwo 
Roku 2014

W kategorii Przedsiębior-
stwo Roku 2014 Kapituła 
nominowała do statuetki i ty-
tułu Smoka Biznesu następu-
jących wystawców: Fitness 
Club Piękni i Zdrowi (firma 
oferuje treningi sportowe 
i pełną gamę zajęć fitness na 
innowacyjnym sprzęcie oraz 
doradztwo treningowo-diete-
tyczne, zajęcia dla dzieci oraz 

masaże lecznicze i relaksacyj-
ne), Ski Raft Spływy Ponto-
nowe Przełomem Bardzkim 
(spływy są wyprawą pięcioma 
meandrami, między wysoki-
mi na kilkadziesiąt metrów 
skałami) i Edytor Drukarnia 
– Wydawnictwo (producent 
opakowań kartonowych, pude-
łek, etykiet, blistrów, kalenda-
rzy, zawieszek odzieżowych; 
druk – folderów, katalogów, 
książek, plakatów, map i ulo-
tek). Nagrodę Smoka Biznesu 
zdobyła dzierżoniowska firma 
Edytor.

Uczestnikom Gali przy-
pomniano także, kto zdobył 
Smoka Publiczności. W tym 
roku, podobnie jak rok temu, 
trafił on do firmy Systemy 
Grzewcze AR (455 głosów). 
Drugie miejsce zajął Unikids 
Uniwersytet Dziecięcy (263 
głosy), a trzecie Edytor Dru-
karnia – Wydawnictwo (259 
głosów).

Galę uświetnił występ ar-
tystyczny Artu’S Kwartetu 
z Poznania.
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Forum Kobiet Przedsiębiorczych

Kobiecy punkt widzenia
Świadome, piękne i zdrowe – co zrobić, byśmy 
takie właśnie były, drogie Panie? O tym można było 
podyskutować na II Forum Kobiet Przedsiębiorczych, 
które odbyło się 4 października w Dzierżoniowskim 
Ośrodku Kultury. Była to impreza towarzysząca 
jubileuszowym, XX Dzierżoniowskim Prezentacjom.

Forum Kobiet Przedsiębiorczych, którego sponsorem było 
PZU, to święto aktywnych kobiet z Dzierżoniowa i okolic. Ma na 
celu podkreślenie rosnącej roli kobiet w życiu społecznym i go-
spodarczym poprzez pokazanie przykładów kobiet aktywnych 
i przedsiębiorczych. Ma stanowić także odpowiedź na tkwiącą 
w ludziach potrzebę autorytetu – stać się inspiracją i motorem do 
podjęcia własnych działań.

Dlatego właśnie podczas imprezy pod patronatem Stowarzy-
szenia Aktywność Kobiet można było wysłuchać m.in. mode-
rowanego wywiadu, który poprowadziła Agata Dzikowska. Jej 
rozmówczyniami były dr Anna Pacześniak z katedry Studiów 
Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Barbara Kaśnikow-
ska – prezes WSSE „Invest – Park”, posłanka Aldona Młyńczak, 
wicewojewoda Ewa Mańkowska, a także Elżbieta Dzwolak, wła-
ścicielka Palarni Kawy EL-KAwa z Dzierżoniowa. Opowiedziały 
o dylematach typu „rodzina czy kariera”, o ograniczeniach płci 
pięknej na rynku pracy i o tym, jak sobie z nimi poradziły.

Po wywiadzie dla uczestniczek Forum przygotowano pokaz 
mody, którego modelki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku nagro-
dzone zostały gromkimi brawami. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia warsztatowe „Świadoma własnej wartości”, 
„Dbająca o swój wygląd i wizerunek” oraz „Dbająca o zdrowie”. 
Były to zajęcia z asertywności, lekcja makijażu i fryzury bizne-
sowej oraz spotkanie z dietetyczką i artterapia.

Podczas Forum, którego piękna oprawę florystyczną zapew-
niła dzierżoniowska Kwiaciarnia Agnieszka, można było spróbo-
wać propozycji potraw przygotowanych zgodnie z menu Akade-
mii Zdrowia Dr. Baumana. Każda z uczestniczek trzymała także 
bilet do kina na specjalny, „kobiecy” seans filmu „Vicky Cristina 
Barcelona”.

Moderowany wywiad z przedsiębiorczymi paniami przepro-
wadziła podczas Forum Agata Dzikowska z TVP

Panie  znalazły  podczas  imprezy  wiele  interesujących  je 
tematów 

Gala Dzierżoniowskich Prezentacji 2014

Smoki Biznesu 2014

Statuetki – podziękowania odebrali również były burmistrz 
Dzierżoniowa Leszek Tymcio, pomysłodawca Dzierżoniow-
skich Prezentacji,  i przyjaciel miasta i  imprezy – Henryk 
Gołębiowski

Podobnie jak rok temu, Smok Publiczności 2014 trafił do 
firmy Systemy Grzewcze AR S.C. Odwiedzający XX Dzier-
żoniowskie Prezentacje oddali na nią 455 głosów

Statuetki Smoków Biznesu Kapituła wręczyła tegorocznym zwycięzcom tradycyjnie pod-
czas gali. Szczególnej, bo jubileuszowej

podziękowania dla nGO
Nie tylko z ofertą firm, ale także organizacji pozarządowych mogli 
się zapoznać odwiedzający tegoroczne XX Dzierżoniowskie Prezen-
tacje. I właśnie za działalność i udział w imprezie podziękowania 
odebrali ich przedstawiciele podczas gali 10 października.
Statuetki na scenie otrzymali z rąk senatora Stanisława Jurce-
wicza i burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna przedstawiciele 
organizacji, takich jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzierżoniow-
ski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie 
Wielka Sowa, Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety, Polski Czerwony 
Krzyż w Dzierżoniowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonio-
wie, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związek 
Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej i PHU Aftanas.


