
Ostatnia szansa na wykup 
mieszkania

D z i e r ż o n i o w i a n i e 
mieszkający w lokalach 
komunalnych, znajdu-
jących się we wspólno-
tach mieszkaniowych, 
mogą wykupić je na 
własność ze znaczną 
bonifikatą. Dotyczy to 

jednak ostatnich lub dwóch ostatnich mieszkań gmin-
nych we wspólnotach. Dużo taniej mieszkania mogą 
również kupić lokatorzy budynków, które w 100% na-
leżą do miasta, ale muszą to zrobić wszyscy i w jed-
nym terminie. Więcej informacji o zasadach wykupu 
na stronie 2

Egzaminy w podstawówkach
i gimnazjach

Dzierżoniowscy szóstoklasiści mają za sobą godzinny 
test, sprawdzający wiedzę zdobytą w pierwszym etapie 
nauki. W opinii nauczycieli i samych uczniów przygotowa-
ne w tym roku zadania nie należały do trudnych. Ucznio-
wie trzecich klas gimnazjów pisali w kwietniu trzydniowy 
test kompetencji. Czemu służy sprawdzanie wiedzy – od-
powiedź na stronie 3

Omnibus przykładem
dla innych 

W kwietniowym wydaniu „Wspólnoty” ukazał się obszerny 
artykuł o  programie „Każdy Może Zostać Omnibusem”, 
realizowanym przez Dzierżoniowski urząd. W informacji 
zatytułowanej „Omnibus w każdej gminie” można prze-
czytać o tym, jak dzierżoniowscy uczniowie kształtują 
umiejętności zarządzania własną karierą, obsługi kom-
putera czy doskonalenia języka obcego. Informacje o 
największym w historii miasta programie oświatowym na 
4 stronie 

27 milionów zł przeznaczy 
w tym roku Dzierżoniów 
na realizację miejskich 
inwestycji. Znaczna 
część wykonywanych 
prac opłacona zostanie 
z pieniędzy pozyskanych 
przez dzierżoniowski urząd 
z Unii Europejskiej oraz ze 
Skarbu Państwa. 

Dotyczy to szczególnie re-
montów dróg i zadań prowa-
dzonych w ramach „Lokalnego 
Programu Rewitalizacji”, gdzie 
kwota dofinansowania wynosi 
aż 70% kosztów prac budow-
lanych. Tak jest w przypadku 
rozpoczętej w minionym roku 
rozbudowy bazy Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury, do-
biegającej końca modernizacji 
budynku Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci i rozpoczętego nie-
dawno remontu obiektu dawnej 
szkoły sportowej, w której po-
wstanie Centrum Aktywizacji 
Społecznej i Środowiskowy 
Dom Samopomocy. 

W tym roku zakończą się 
również prace przy remoncie 
największej dzierżoniowskiej 
podstawówki. W budynku 
Szkoły Podstawowej nr 5 

przeprowadzana jest termomo-
dernizacja, gruntowny remont 
przechodzi również duża sala 
sportowa. Podobne prace obej-
mą salę gimnastyczną Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

Zmian doczeka się rów-
nież targowisko, na którym 
rozpocznie się trwająca kilka 
lat modernizacja. Znaczne 
inwestycje realizowane będą 
na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Podobnie jak w mi-

nionych latach miasto szcze-
gólną rolę przywiązuje do 
remontów dróg. Trwająca od 
2010 roku i niezwykle trudna 
modernizacja ul. Brzegowej, 
najdłuższej drogi w mieście, 
zakończy się za kilka miesię-
cy. Na utrudnienia w komu-
nikacji wpływa rozpoczęty 
już remont ul. Rzeźniczej. To 
również zadanie realizowane 
w oparciu o pozyskane środki. 
50% kosztów remontu Rzeź-

niczej pochodzi z tak zwanych 
Schetynówek. 

Nowa droga powstanie na 
terenie dzierżoniowskiej pod-
strefy. Jej wybudowanie ułatwi 
komunikację w centrum gospo-
darczym miasta. To najważniej-
sze z zaplanowanych na ten rok 
zadań. Wraz z kolejnym wy-
daniem „Gońca” publikować 
będziemy szczegółowe infor-
macje o trwających w mieście 
pracach.

Trwają remonty dróg i modernizacje miejskich budynków

Inwestycje Dzierżoniowa w 2011

Po długiej chorobie zmarł 
Teofil Frankowski – radny 
II kadencji Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa. 

W latach 1994-1998 prze-
wodniczący Komisji ds. Prze-
ciwdziałania Bezrobociu, 
członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Polityki Go-
spodarczej i Budżetu. Teofil 
Frankowski był także radnym 
III kadencji, w której przewod-
niczył komisji Aktywizacji 
Zawodowej i Polityki Gospo-

darczej. Pracował również w 
Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Spraw Obywatelskich 
i Porządku Publicznego oraz 
Komisji Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Ładu Przestrzennego. W la-
tach 2000-2002 był członkiem 
Zarządu Miasta. Przewod-
niczący Rady Miejskiej An-
drzej Wiczkowski i burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun 
składają rodzinie wyrazy naj-
głębszego współczucia i żalu. 

Pożegnanie 
wieloletniego 
samorządowca

Odszedł 
Teofil 
Frankowski

Dzierżoniów znalazł 
się w gronie gmin 
uczestniczących w 
pilotażowym programie 
Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, 
zwiększającym aktywny 
udział przedsiębiorców, 
organizacji i środowisk 
lokalnych w zarządzaniu 
sprawami publicznymi.

„Decydujmy razem” ma 
upowszechnić uczestni-
ctwo lokalnych środowisk 
w kształtowanie rozwoju 
miasta, dostarczyć narzędzi 
do monitorowania i oce-
ny stanu partycypacji oraz 
przygotować administrację 
do wdrożenia ogólnopol-
skiego systemu wspierania 
i włączenia partycypacji 
do prawnego systemu za-
dań wykonywanych przez 
samorządy. – Nasz udział 
w tym projekcie to wypra-
cowanie programu rozwoju 
przedsiębiorczości Dzier-
żoniowa. W przeszłości do 

opracowywania kluczowych 
dla rozwoju miasta progra-
mów zapraszaliśmy przed-
stawicieli poszczególnych 
środowisk. Teraz chcemy, by 
współdecydowanie o przy-
szłości Dzierżoniowa było 
trwałą praktyką – mówi 
Danuta Minkina. – W tym 
miesiącu spotkaliśmy się 

z organizacjami, z który-
mi wspólnie pracujemy od 
dłuższego czasu. Uczestni-
ctwo w programie chcemy 
wykorzystać do powiększe-
nia tego grona i zachęcenia 
mieszkańców, by śmiało an-
gażowali się w życie gminy 
– dodaje naczelnik wydzia-
łu rozwoju gospodarczego 

dzierżoniowskiego urzędu. 
Osoby i instytucje zainte-
resowane pracą w zespole 
ds. opracowania Programu 
Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści Dzierżoniowa prosimy o 
kontakt z Małgorzatą Krup-
ską (animator społeczny), 
pokój nr 4 Urzędu Miasta, 
tel. 645 03 84.

Rozwój przedsiębiorczości

Decydujmy razem
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Każdego dnia do 
godziny 18.00 w 
dzierżoniowskim 
urzędzie czynny jest 
punkt informacji 
Narodowego Spisu 
Powszechnego. 

– Obowiązek urucho-
mienia biura, w którym 
mieszkaniec może uzyskać 
wszelkie informacje i przy 
pomocy rachmistrza spisać 
się przez Internet wynika 
z przepisów związanych 
z przeprowadzenia spisu 

– mówi lider spisu po-
wszechnego w Dzierżonio-
wie Piotr Kurek.  Gminne 
Biuro Spisowe, z którego 
usług skorzystało już kil-
kanaście osób, pełni dyżur 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 16.00-18.00. 
Informacja udzielana jest 
także telefonicznie od po-
niedziałku do piątku pod 
numerami telefonów: 797 
202 166 (8.00 – 20.00), 74 
645 08 78 (8.00 – 16.00), 74 
645 08 15 (16.00 – 18.00).

Narodowy Spis Powszechny

Gminne Biuro Spisowe

W pierwszych dniach z usług Gminnego Biura Spisowego sko-
rzystało kilkanaście osób

Opiekujący się od wielu 
lat dzierżoniowskimi 
kolarzami, były 
utytułowany 
zawodnik, Mariusz 
Mazur dołączył do 
grona szkoleniowców 
wyróżnionych przez 
miasto tytułem 
„Trenera roku”. 

Decyzja o przyznaniu 
tytułu „Trenera roku” nie 
była trudna, ponieważ lista 
ubiegłorocznych sukcesów 
LKS Atom Boxmet Dzier-
żoniów (dawne Ogniwo) 
jest naprawdę imponująca. 
Zawodnicy klubu stawali 
na podium w Mistrzostwach 
Polski, reprezentowali nasze 
miasto i kraj podczas ubie-
głorocznych Mistrzostw 
Europy rozgrywanych w 
Turcji i uczestniczyli w 
rywalizacji Pucharu Świa-
ta. Ponadto dzierżoniow-
scy kolarze zdobyli tytuł 
Klubowego II Wicemistrza 
Polski w Kolarstwie Ko-
biecym. LKS Atom Boxmet 
Dzierżoniów jest jednym z 
najlepszych dolnośląskich 
klubów, wyróżnia się tak-
że na arenie krajowej. O 
jego renomie świadczy 
także fakt, iż od tego roku 
w dzierżoniowskich bar-
wach jeździć będzie Pau-

lina Brzeźna-Bentkowska 
(VIII miejsce na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie). 
– Nie byłoby tej nagrody 
bez zawodników, o których 
staram się dbać. Jestem im 
bardzo wdzięczny za czas i 
siły poświęcane kolarstwu. 
To jedna z podstaw do osią-
gania sukcesów. Tytuł „Tre-
nera roku” jest dla mnie 
zaskoczeniem i wyróżnie-
niem. To miłe i serdecznie 
dziękuję za docenienie mo-
jej pracy – mówi Mariusz 
Mazur, który nie mógł 
osobiście odebrać statuetki, 
ponieważ przygotowywał 
zawodników do sezonu na 
zgrupowaniu w Chorwacji. 
Podczas sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 28 
marca, dyplomy za zasłu-
gi w osiąganiu wysokich 
wyników sportowych oraz 
nagrody rzeczowe otrzy-
mali: Daniel Zajączkow-
ski (Dzierżoniowski Klub 
Bokserski, „Trener roku 
2008”, Sebastian Maniak 
(Taekwon-do „Tiger”, „Tre-
ner roku 2009”, Mariusz 
Gutkowski (UKS „Lechia” 
Dzierżoniów), Andrzej 
Wojtal (MKS „Dziewiąt-
ka” – pływanie), Marcin 
Staściuk (Dzierżoniowski 
Klub Karate Kyokushin).

Dzierżoniów miasto sportu

Mariusz Mazur 
trenerem roku 

Dzierżoniowski klub kolarski istnieje od 27 
lat. Jego zawodnicy co roku są członkami 
reprezentacji Polski w imprezach między-
narodowych oraz medalistami Mistrzostw 
Polski. W latach 2006-2009 „Ogniwo” 
było Klubowym Mistrzem Dolnego Śląska, 
w 2009 zajęło 4 miejsce w klasyfikacji klu-
bów z całej Polski. W tym roku w związku 
z pozyskaniem strategicznego sponsora 
nazwę klubu zmieniono z „Ogniwa” na 
„LKS Atom Boxmet Dzierżoniów”. Więcej 
o kolarstwie w Dzierżoniowie na stronie 

www.ogniwo-dzierzoniow.pl

Trenerzy wyróżnieni za osiągnięcia w 2010 roku: (od le-
wej) Marcin Staściuk, Sebastian Maniak, Andrzej Wojtal 
i Daniel Zajączkowski. Wyróżnienie dla Mariusza Gutkow-
skiego odebrała Sylwia Ganowicz-Kotus

Dzierżoniowianie 
mieszkający w 
lokalach komunalnych, 
znajdujących się 
we wspólnotach 
mieszkaniowych, mogą 
wykupić je na własność 
ze znaczną bonifikatą. 

Dotyczy to ostatnich lub 
dwóch ostatnich mieszkań 
gminnych we wspólnotach. 
Dużo taniej mieszkania 
mogą również kupić loka-
torzy budynków, które w 
100% należą do miasta, ale 
muszą to zrobić wszyscy i w 
jednym terminie. – Chcemy 
wycofać się ze wspólnot, w 
których mamy pojedyncze 
lokale i skoncentrować na-
sze działania na budynkach, 
które powinny pozostać 
własnością miasta. To atrak-

cyjna oferta, ważna tylko do 
końca przyszłego roku. War-
to się nad nią zastanowić, 
szczególnie w kontekście 
planowanych przez Pań-
stwo zmian w przepisach 
– zachęca zastępca burmi-
strza Dzierżoniowa Wanda 
Ostrowska. O jakie zmiany 
chodzi? Do tej pory przy-
dzielone raz mieszkanie sta-
wało się niemal własnością 
najemcy. Wystarczyło jedy-
nie systematycznie opłacać 
czynsz, i tak nie najwyższy 
w porównaniu do rynko-
wych. Nowe przepisy mają 
umożliwić podpisywanie 
z najemcami umowy na 
czas określony, a po jego 
upływnie ponownie badać 
sytuację finansową najemcy 
mieszkania komunalnego. 

- To dobra propozycja i to z 
kilku powodów. Lokale ko-
munalne mają być dla gminy 
narzędziem pomocy osobm 
faktycznie jej potrzebują-
cym i stanowić jedynie etap 
przejściowy w drodze do 
własnego mieszkania. Dziś 
wśród najemców gminnych 
mieszkań są osoby, których 
kondycja finansowa jest do-
bra i mogłyby zamieszkać na 
swoim. To również bardziej 
sprawiedliwe w odniesieniu 
do osób, które nie licząc na 
pomoc miasta kupują miesz-
kania, decydując się na nie-
mały wysiłek i korzystając z 
kredytów mieszkaniowych – 
dodaje Wanda Ostrowska. 

W Dzierżoniowie jest 
dziś 185 pojedynczych lo-
kali komunalnych, znajdu-

jących się we wspólnotach 
mieszkaniowych. Ci miesz-
kańcy, którzy zdecydują się 
na wpłacenie całej kwoty 
przed podpisaniem aktu 
notarialnego otrzymają bo-
nifikatę w wysokości 95%. 
Osoby, które zechcą sko-
rzystać z wykupu ratalnego 
(maksymalny czas spłaty to 
10 lat), otrzymają bonifikatę 
w wysokości 70%.  Do koń-
ca 2009 roku w Dzierżonio-
wie obowiązywała uchwała 
o wykupie lokali komunal-
nych z ponad 90% bonifi-
katą. Tylko w ostatnim roku 
skorzystało z niej 391 osób. 
W naszym mieście jest dziś 
1599 mieszkań komunal-
nych i 89 budynków, któ-
rych jedynym właścicielem 
jest gmina.

Prawo lokalne

Ostatnia szansa na wykup 
mieszkania

W Dzierżoniowie jest dziś 1599 mieszkań komunalnych. Miasto wycofuje się ze wspólnot, w których są pojedyncze 
lokale gminne
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Dzierżoniowscy 
szóstoklasiści 
pisali godzinny test 
sprawdzający wiedzę 
zdobytą w pierwszym 
etapie nauki. 

W opinii nauczycieli i 
samych uczniów przygoto-
wane w tym roku zadania 
nie należały do trudnych. 
W części humanistycznej 
szóstoklasiści musieli opi-
sać znaczek pocztowy oraz 
napisać zaproszenie na wy-
stawę znaczków. Zadanie 
miało sprawdzić umiejęt-
ności czytania ze zrozu-
mieniem i wykorzystania 
wiedzy w praktyce. Zada-
nia matematyczne polegały 
m.in. na zaznaczeniu, ile 
butelek napełni w ciągu 
minuty automat, który w 

10 sekund napełnia uch 5. 
Uczniowie do wyboru mieli 
25, 30, 50 lub 100. – Szó-
stoklasiści twierdzą, że te-
goroczny test nie był skom-
plikowany, potwierdzają 
to nauczyciele. Uczniów 
kończących naukę w naszej 
szkole do pierwszego, tak 
ważnego egzaminu stara-
my się przygotować znacz-
nie wcześniej. Korzystamy 
z pomocy Instytutu Badań 
Kompetencji, którego pra-
cownicy każdemu uczniowi 
przygotowują osobistą ana-
lizę testu próbnego. Dzięki 
temu nauczyciele wiedzą, 
na co muszą zwrócić więk-
szą uwagę i które elementy 
trzeba poprawić. I takie 
podejście zdaje egzamin – 
mówi dyrektor Szkoły Pod-

stawowej nr 9 Zbigniew 
Czarnecki. Z 282 dzierżo-
niowskich szóstoklasistów 
najwięcej, 154 uczy się w 
Szkole Podstawowej nr 5. 
– Odczucia uczniów do-
tyczące stopnia trudności 
testu są podobne. W naszej 
szkole przygotowanie do 
egzaminu szóstoklasistów 
polega m.in. na wykorzy-
staniu testów Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicz-
nych. W Szkole Podstawo-
wej nr 5 jedna uczennica 
Nina Stojanowska z klasy 
szóstej „D” nie musiała 
pisać sprawdzianu, ponie-
waż jest laureatką konkursu 
„zDolny Ślązaczek”. Taki 
wynik zwalnia z koniecz-
ności pisania sprawdzianu, 
dając maksymalną liczbę 

punktów – mówi dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 
Urszula Skoczek. Uzyska-
ny w teście wynik wraz ze 
średnią ocen ma wpływ na 
możliwość wyboru szkoły 
gimnazjalnej. W niedale-
kiej przyszłości, bo już od 
2015 roku testy w szkołach 
podstawowych obejmować 
będą również znajomość 
języka obcego.  

W tym tygodniu egza-
miny rozpoczną gimnazja-
liści. Uczniowie zmierzą 
się z częścią humanistycz-
ną, matematyczno-przy-
rodniczą i z języka obce-
go. W poprzednich latach 
uczniowie z Dzierżoniowa 
wypadli w testach bardzo 
dobrze, uzyskując średnią 
wyższą od krajowej.  

Sprawdzian szóstoklasistów

Egzaminy w podstawówkach 
i gimnazjach

282 uczniów dzierżoniowskich podstawówek ma za sobą pierwszy z najważniejszych egzaminów szkolnych
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Od gratulacji złożonych na 
ręce Stanisława Miazgi, 
laureata plebiscytu 
Gazety Wrocławskiej  
„Dobroczyńca Roku 2011”, 
dzierżoniowscy radni 
rozpoczęli kwietniową 
sesję. W części uroczystej 
statuetkę „Trenera Roku 
2011” odebrał Mariusz 
Mazur. Wydarzenia te 
poprzedziła minuta ciszy 
poświęcona pamięci 
zmarłego po długiej 
chorobie radnego drugiej 
i trzeciej kadencji oraz 
członka zarządu miasta 
Teofila Frankowskiego. 

Pierwszy głosowany przez 
radnych projekt uchwały do-
tyczył nadania nazwy drodze 
wewnętrznej w okolicy os. Ma-
kowego. Zgodnie z propozycją 
mieszkańców, drogę sąsiadu-
jącą z ulicami Wieniawskiego, 
Moniuszki, Chopina i Pade-
rewskiego nazwano imieniem 
wybitnego kompozytora Karo-
la Szymanowskiego.

 Będzie muzeum?
O tym, czy w Dzierżoniowie 

będzie muzeum, zadecyduje 
ostatecznie minister kultury i 
dziedzictwa narodowego. By 
mogło się tak stać, koniecz-
ne było podjęcie przez Radę 
Miejską uchwały o utworzeniu 
takiej jednostki, zawierającej 
statut muzeum w organizacji. 
Umożliwia to funkcjonowanie 
placówki do czasu uzyskania 
decyzji ministra. – Prowa-
dzenie muzeum wiąże się z 
kosztami. Można je zmniejszyć 
właśnie przez przekształcenie 
Izby Regionalnej w muzeum, 
które będzie mogło pozyskiwać 
pieniądze z zewnątrz. Dziś jest 
to niemożliwe – mówi kustosz 
Izby Regionalnej Henryk 
Smolny. W mieszczącej się 
przy ul. Świdnickiej izbie zgro-
madzono ponad 700 ekspona-
tów. – Przekształcenie znacznie 
ułatwi współpracę z innymi 
muzeami w kraju i za granicą, 
a to wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności jednostki i ułatwi 

dalsze powiększanie zbiorów 
– dodaje Henryk Smolny.

 Wykup mieszkań 
z bonifikatą

W Dzierżoniowie jest dziś 
185 pojedynczych lokali komu-
nalnych znajdujących się we 
wspólnotach mieszkaniowych. 
To jeden z efektów zakończo-
nego w 2009 roku procesu 
sprzedaży mieszkań na rzecz 
osób najmujących je od gminy. 
Podjęta 18 kwietnia uchwała 
umożliwia wykup ostatnich 
mieszkań, znajdujących się we 
wspólnotach, z udzieloną przez 
radnych bonifikatą. Będzie to 
można zrobić na dwa sposoby. 
Mieszkańcy, którzy zdecydują 
się na wpłacenie całej kwoty 
przed podpisaniem aktu nota-
rialnego, otrzymają bonifikatę 
w wysokości 95%. Osoby, 
które zechcą skorzystać z wy-
kupu ratalnego (maksymalny 
czas spłaty to 10 lat), otrzy-
mają bonifikatę w wysokości 
70%.  Zmiana prawa lokalnego 
ma doprowadzić do sprzedaży 
mieszkań w tych wspólno-
tach, w których miasto z racji 
niewielkiego udziału nie ma 
wpływu na decyzje dotyczące 
sposobu zarządzania i moder-
nizacji budynków. 

 Sprawozdania
Pozostałe uchwały podjęte 

przez radnych dotyczyły zmian 
w budżecie miasta, wyrażenia 
zgody na przystąpieniu kolej-
nych gmin do realizowanego 
przez Dzierżoniów programu 
doskonalenia jakości i nadania 
nazwy drodze wewnętrznej 
obok budynku, jaki przy ul. 
Złotej wybudowała Invest-Park 
Development. Na zakończenie 
sesji radni wysłuchali sprawo-
zdań z realizacji Wieloletniego 
Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy, Programu Współpra-
cy z Miastami Partnerskimi i z 
realizacji rocznego programuj 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w minionym 
roku. 

8 sesja Rady Miejskiej

Powstaje 
muzeum

Dzierżoniowska Izba Regionalna przekształcana jest 
w muzeum miejskie 
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W najnowszym wydaniu 
Wspólnoty ukazał się 
obszerny artykuł o  
programie „Każdy Może 
Zostać Omnibusem”, 
realizowanym przez 
dzierżoniowski Urząd 
Miasta. 

W informacji zatytułowa-
nej „Omnibus w każdej gmi-
nie” można przeczytać o tym, 
jak dzierżoniowscy uczniowie 
kształtują umiejętności zarzą-
dzania własną karierą, obsługi 
komputera czy doskonalenia 
języka obcego. „Omnibus” to 
największy w historii miasta 
program oświatowy, na rea-
lizację którego dzierżoniow-
ski urząd pozyskał siedem 
milionów złotych. Projekt 
obejmuje 5.500 uczniów z 
klas I-V szkół podstawowych 
oraz I, II gimnazjalnych z te-
renu Dzierżoniowa, Serocka i 
Kluczborka. 

W ramach projektu  utwo-
rzono w szkołach Kluby Om-
nibusa pełniące rolę atrakcyj-
nych zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów chcących rozwijać 
swoje kompetencje i zainte-
resowania. Głównym założe-
niem Klubów Omnibusa jest 
doskonalenie i rozwój kom-
petencji porozumiewania się 
w językach obcych, logiczne-

go myślenia, podstawowych 
kompetencji naukowo-tech-
nicznych, informatycznych 
oraz umiejętności uczenia 
się ze zrozumieniem. Zaję-
cia dla dzieci są podzielone 
na cztery bloki zajęciowe: Z 
językiem obcym na Ty, Od 
matematyki do przyrody, 

Komputer – źródło wiedzy 
i Młody biznesmen. Dzięki 
zdobytym środkom znacz-
nie wzbogacono wyposa-
rzenie szkół w nowoczesne 
zestawy do nauki języków, 
26 nowoczesnych mikrosko-
pów oraz dziesiątki słowni-
ków, filmów wideo, specjal-

nych tablic informacyjnych i 
cyfrowych aparatów fotogra-
ficznych. Elementem progra-
mu są również darmowe dla 
uczniów wyjazdy nad morze 
służące zdobywaniu nowej 
wiedzy oraz integracji mło-
dzieży z partnerskich miast 
(Serock i Kluczbork). 

Edukacja w Dzierżoniowie

Omnibus przykładem 
dla innych 

Pozyskanie przez Dzierżoniów 7 mln zł umożliwia organizację dodatkowych, bezpłatnych 
dla uczniów zajęć i wyjazdów, zakup nowoczesnego sprzętu i zdobywanie praktycznych 
umiejętności

Szkolenia z 
podstawowej obsługi 
komputera i pomoc 
w profesjonalnym 
przygotowaniu CV 
oferuje mieszkańcom 
Dzierżoniowa Gminne 
Centrum Informacji. 

Z oferty dotyczące ob-
sługi komputera można 
skorzystać w każdą środę 
i czwartek od godziny 9.00 
do 12.00. Pomoc w skon-
struowaniu CV, przygoto-
waniu listu motywacyjnego 
i elektronicznym wysłaniu 
aplikację o pracę udzielana 

jest we wtorki od godziny 
10.00 do 12.00. Pracowni-
cy Gminnego Centrum In-
formacji, z usług którego 
mogą korzystać mieszkańcy 
powiatu, pomagają również 
osobom chcącym rozpo-
cząć działalność gospodar-
czą. W siedzibie GCI przy 
ul. Batalionów Chłopskich 
19 mieści się także Punkt 
Informacyjny Funduszy 
Europejskich, świadczący 
usługi doradcze dla przed-
siębiorców, starających się 
o dofinansowanie z progra-
mów Unii Europejskiej. 

Gminne Centrum Informacji 

Pierwsze kroki w GCI

Gminne Centrum Informacji czynne jest od godziny 8.00 
do 16.00, (we wtorki od 10.00 do 18.00). 

Stanisław Miazga 
zwyciężył w plebiscycie 
„Dobroczyńca Roku 2011”, 
zorganizowanym przez 
„Gazetę Wrocławską”.

O tytuł ubiegały się 52 
osoby z Dolnego Śląska. 
Dzierżoniowskiego przed-
siębiorcę zgłosiło Stowarzy-
szenie Kresowian, ale liczba 
osób i instytucji, którym 
Stanisław Miazga pomaga, 
jest imponująca. Gratulacje 
i podziękowania za pomoc 
potrzebującym i wspieranie 
wielu inicjatyw złożył boha-
terowi plebiscytu burmistrz 
Dzierżoniowa. – To bez 
wątpienia nagroda, która 
się panu należy. Wiem, że w 
naszym mieście są osoby po-
trafiące nieść pomoc, ale dla 
wielu to właśnie pan może 
być wzorem osoby bezinte-
resownie wyciągającej dłoń. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni 
– gratulował Marek Pio-
run. Stanisław Miazga nie 
bardzo chce opowiadać, 
komu i w jaki sposób po-
maga, a na pytanie, dlacze-
go warto przyjmować taką 

postawę, odpowiada: – Nie 
tyle warto, co trzeba, a to 
duża różnica. Zdarzają się 
sprawy życiowe, przez które 
trudno przejść samemu – od-
powiada skromnie znany 
przedsiębiorca. Działalność 
charytatywna Stanisława 
Miazgi wykracza daleko 
poza Dzierżoniów. Oprócz 
wspierania mieszkańców, 
sponsorowania lokalnych 

imprez czy finansowania 
sportu, laureat plebiscytu 
potrafi także dotrzeć na dru-
gi koniec Polski, do osoby, 
o problemie której usłyszał 
przypadkowo w mediach. 
– To wyjątkowy człowiek, 
bardzo pomaga lokalnej 
społeczności, można na nie-
go liczyć i jesteśmy dumni, 
że mamy takiego mieszkańca 
– mówiła na łamach artykułu 

opisującego plebiscyt miesz-
kanka Dzierżoniowa. Po spot-
kaniu z burmistrzem Stanisław 
Miazga poproszony został o 
udział w poniedziałkowej sesji, 
podczas której radni podziękują 
filantropowi, który za działal-
ność społeczną i charytatywną 
oraz promowanie Dzierżonio-
wa w całej Polsce otrzymał w 
2008 roku tytuł Zasłużonego 
dla Miasta Dzierżoniowa.

Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa

Trzeba pomagać

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun składa gratulacje i podziękowania Stanisławowi 
Miazdze za działalność charytatywną
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