
Rowerzyści z 
Dzierżoniowa i Pieszyc 

mogą już bezpiecznie 
podróżować pomiędzy 
miastami. 

Jedna z najbardziej ruchli-
wych dróg w okolicy była do 
niedawna niezwykle niebez-
pieczna. Dziś przejażdżka z 
Pieszyc do Dzierżoniowa to 
czysta przyjemność. Kosztują-
cą prawie 4 mln zł inwestycję 
w największym stopniu sfi-
nansował właściciel drogi, czy-
li województwo dolnośląskie. 
Ścieżka nie powstałaby jednak 
bez starań gminy Pieszyce oraz 
40% dofinansowaniu Pieszyc 
i Dzierżoniowa. Nowa trasa 
ułatwi bezpieczny dostęp do 
popularnych wśród rowerzy-
stów górskich szlaków. Oprócz 
trasy rowerowej, wybudowano 
także nowe oświetlenie. Do-
biegają końca prace przy aran-
żacji zieleni oraz miejscach 
do wypoczynku. Z inwestycji 

Powstały kolejne kilometry ścieżek rowerowych

Rowerem do Pieszyc

Mieszkańcy Dzierżoniowa i Pieszyc mogą już korzystać z nowej ścieżki rowerowej

skorzystają także pieszyccy 
rolnicy, z myślą o których wy-
konano asfaltowe zjazdy do 
pól. Z Dzierżoniowa ścieżka-

mi rowerowymi można dziś 
dojechać do Bielawy i Pieszyc. 
Dzierżoniów dofinansowuje 
również budowę drogi łączącej 

Dzierżoniów z Uciechowem. 
Korzystać z niej będą rolnicy, 
spacerowicze i oczywiście ro-
werzyści.

Prawie trzy 
tysiące młodych 

dzierżoniowian wraca do 
nauki, do przygotowanych 
po wakacjach klas, 
nauczycieli i oferowanych 
przez miasto programów 
edukacyjnych. 

W porównaniu do minione-
go roku liczba uczniów pozo-
stała na tym samym poziomie. 
1 września w pięciu szkołach 
podstawowych naukę rozpo-
częło prawie 1700 uczniów, w 
gimnazjach ponad tysiąc. 

Dzierżoniów jest wyjątko-
wy pod względem zapewnie-
nia miejsc w przedszkolach, 
do których uczęszczać będzie 
prawie 97% dzieci w wieku 
przedszkolnym z Dzierżonio-
wa. Z zapisaniem dziecka do 
przedszkola nie ma kłopotów, 
ale jeśli rodzice chcą wybrać 
konkretną placówkę, muszą 
o to zadbać znacznie wcześ-
niej. Dzierżoniów jest także 
jedynym miastem w powiecie, 
które prowadzi żłobek. – Od 
kilku lat obserwujemy wzrost 
zapotrzebowana na ten rodzaj 
usług, dlatego do żłobka w 
przeciwieństwie do szkół czy 
przedszkoli przyjmujemy wy-
łącznie dzieci z Dzierżoniowa 

– mówi naczelnik wydziału 
infrastruktury społecznej Ma-
rzenna Lasota-Darowska. 
Dzierżoniów jest także naj-
większym pracodawcą kadry 
pedagogicznej w powiecie. We 
wszystkich placówkach oświa-
towych pracuje 317 nauczycie-
li, wśród których największą 
grupę stanowią nauczyciele 
mianowani (44%). Odsetek 
nauczycieli dyplomowanych 
wynosi dziś 31%. Przed nami 
kolejny rok szkolny, w którym 
realizowane będą programy 
edukacyjne, na które miasto 
ostatnio zdobyło prawie 5 mln 
zł. – Mamy specjalne oferty 
dla młodych dzierżoniowian 
chcących rozszerzać swoje 
zainteresowania, pamiętamy 
także o tych uczniach, którym 
w osiąganiu dobrych wyników 
trzeba pomóc – dodaje Ma-
rzenna Lasota-Darowska. 
Największym jest prowadzo-
ny w Dzierżoniowie i dwóch 
miastach partnerskich (Serock 
i Kluczbork) „Omnibus”. Cały 
system edukacji w Dzierżonio-
wie, o poziomie której najle-
piej świadczą wyniki egzami-
nów kończących, oparty jest 
o realizowany od kilkunastu 
lat program „Samorządowa 

Rok szkolny 2010-2011

Szkoły gotowe na przyjęcie uczniów

Szkoła Środowiskowa”. Szcze-
góły związane z edukacją w 

mieście dostępne są na stronie 
www.dzierzoniow.pl.

Burmistrz Dzierżoniowa zawiadamia, że przystąpiono 
do opracowania projektu 

„Programu ochrony środowiska dla miasta Dzierżoniów”.
Wszyscy zainteresowani mogą do 24 września zapoznać się 
z projektem programu, w tym prognozą oceny oddziaływania 
na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Wojewódzkiego Inspekto-
ra Sanitarnego we Wrocławiu. Projekt dostępny jest w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta, stanowisko „F”. Uwagi i wnio-
ski do projektu, złożone pisemnie (Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów), elektronicznie (knawrot@
um.dzierzoniow.pl ) i ustnie do protokołu (Biuro Obsługi Klien-
ta, stanowisko „F”), do 24.09.2010 r. zostaną rozpatrzone 
przez burmistrza Dzierżoniowa. Następnie projekt skierowany 
zostanie do Rady Miejskiej Dzierżoniowa celem podjęcia sto-
sowanej uchwały. 

Od września dzierżoniowska młodzież może korzystać z 
oferowanych przez szkoły programów edukacyjnych 

Kupując na 
dzierżoniowskim Rynku 

bon Dzierżoniowskich 
Prezentacji można wygrać 
maskotkę smoka.

Każdy z zakupionych i 
wrzuconych w czasie imprezy 
do jednej z urn bonów weźmie 

udział w losowaniu głównej 
nagrody prezentacji, czyli sa-
mochodu osobowego. Maskot-
ka - pluszowy smok losowana 
będzie codziennie o godzinie 
15.00. Kosztujące 5 zł bony 
sprzedawane będą na Rynku 
do 24 września.

Dzierżoniowskie Prezentacje 2010

Kup bon - wygraj smoka

25 września jedna z osób, która kupiła bon Dzierżoniow-
skich Prezentacji wygra samochód osobowy

Wisła Płock została 
najlepszą drużyną 

„VII Międzynarodowego 
Memoriału Jerzego 
Klempela w Piłce Ręcznej 
Drużyn Klubowych”. 

W rozgrywanych od 19 do 
22 sierpnia zawodach wzięło 
udział dziewięć zespołów z Pol-
ski, Ukrainy, Białorusi i Czech. 
Jednym z wyjątkowych momen-
tów memoriału było nadanie 
hali dzierżoniowskiego OSiR-u 
imienia Jerzego Klempela. W 
odsłonięciu pamiątkowej tablicy, 
jednego z największych w histo-
rii polskich piłkarzy ręcznych, 
wzięła udział żona słynnego 
zawodnika Barbara Klempel, 
dawni trenerzy reprezentacji, 

Wisła Płock najlepsza w memoriale

Hala imienia Jerzego Klempela

Od sierpnia hala dzierżo-
niowskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji nosi imię 
Jerzego Klempela

koledzy z zespołu oraz przedsta-
wiciele Związku Piłki Ręcznej w 
Polsce. 

Relacja z przebiegu turnie-
ju oraz galeria zdjęć na stronie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dzierżoniowie.

Diorowska w budowie
Rozpoczęła się bu-
dowa nowej drogi 
łączącej ulicę Pia-
stowską i Świdni-
cką. W tej chwili 
inwestor prowadzi 
prace polegające 
na przełożeniu na-
ziemnej instalacji 
centralnego ogrzewania. Istniejąca, ale pozostawiają-
ca pod względem jakości wiele do życzenia droga służy 
dziś głównie funkcjonującym na terenie dawnej „Diory” 
przedsiębiorcom i ich klientom. O inwestycji czytaj na 
stronie 3

Z uwagą o czystości w mieście
Od upamiętnienia wydarzeń sierpnia 80’ dzierżoniowscy 
radni rozpoczęli jedną z ostatnich sesji w tej kadencji. 
Aż pięć z ośmiu podjętych 31 sierpnia uchwał dotyczyło 
spraw związanych z utrzymaniem porządku na terenie mia-
sta. Relacja z jednej z ostatnich w tej kadencji sesji na 
stronie 3

Remont w SP 5
Ponad 4 mln zł będzie kosztował gruntowny remont naj-
większej szkoły w Dzierżoniowie. Efektem prowadzonych 
już w SP nr 5 prac będą kompleksowo odnowione klasy, 
korytarze, wyremontowane i wyposażone sale gimnastycz-
ne oraz nowe pomieszczenia do gimnastyki korekcyjnej. 
Szczegóły na stronie 3
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Do najważniejszych 
zadań dzierżoniowskiej 

Straży Miejskiej należy 
ochrona i zapewnienie 
spokoju w miejscach 
publicznych. Strażnicy 
miejscy mają także 
uprawnienia do kontroli 
przestrzegania zasad 
ruchu drogowego, 
współdziałania z 
właściwymi podmiotami 
w zakresie ratowania 
życia i zdrowia 
obywateli, udzielania 
pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych 
i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń, 
a także współdziałania z 
organizatorami i innymi 
służbami w zapewnieniu 

ochrony porządku 
podczas zgromadzeń 
i imprez publicznych. 
Ważnym elementem 
pracy dzierżoniowskich 
strażników jest 
także informowanie 
mieszkańców o stanie 
i rodzajach zagrożeń 
oraz inicjowanie działań 
zapobiegających 
popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń. 
Dzierżoniowską Straż 
Miejską powołano 1 
lutego 1992 roku. 

Siedziba Straży Miejskiej 
znajduje się przy ul. Rzeź-
niczej 2, tel. 74 645 08 88 
lub 504 259 859,  e-mail: 
straz@um.dzierzoniow.pl.  
Godziny przyjęć: w dni robo-
cze od godziny 7.30 do 21.30, 

Dzierżoniowska Straż Miejska

Komendant Krzysztof Małecki 74 645 08 87

Rejon nr III – ul. 
11 Listopada, ul. Brze-
gowa, ul. Brzozowa, ul. 
Ciasna, ul. Ciepłow-
nicza, ul. Garbarska, 
ul. Grota Roweckiego, 
ul. Kilińskiego (nume-
ry parzyste), ul. Koś-
ciuszki, ul. Krasickiego 
(od nr 51), ul. Lipowa, 
ul. Marszałkowska, ul. 
Miernicza, ul. Mickie-
wicza, ul. Mostowa, ul. 
Nowogrodzka, ul. No-
wowiejska, ul. Pieszy-

cka, ul. Pocztowa (numery parzyste), ul. Słowackiego, 
ul. Strefowa, ul. Świdnicka (numery nieparzyste), ul. 
Szkolna, ul. Zachodnia, ul. Złota (od ronda), plac Kon-
stytucji 3 Maja, os. Pogodne.

Strażnik Małgorzata Jarzynka-Oleksy

Rejon nr III – ul. 
11 Listopada, ul. Brze-
gowa, ul. Brzozowa, ul. 
Ciasna, ul. Ciepłow-
nicza, ul. Garbarska, 
ul. Grota Roweckiego, 
ul. Kilińskiego (nume-
ry parzyste), ul. Koś-
ciuszki, ul. Krasickiego 
(od nr 51), ul. Lipowa, 
ul. Marszałkowska, ul. 
Miernicza, ul. Mickie-
wicza, ul. Mostowa, 
ul. Nowogrodzka, ul. 
Nowowiejska, ul. Pie-

szycka, ul. Pocztowa (numery parzyste), ul. Sło-
wackiego, ul. Strefowa, ul. Świdnicka (nume-
ry nieparzyste), ul. Szkolna, ul. Zachodnia, ul. 
Złota (od ronda), plac Konstytucji 3 Maja, os. Pogodne.  

Młodszy Inspektor Sebastian Strzelczyk

Starszy Inspektor Piotr Czekański

Rejon IV – os. Błę-
kitne, os. Jasne, ul. 
Świdnicka (od ul. Da-
szyńskiego do os. Kolo-
rowego), ul. Piastowska 
(od os. Kolorowego do 
ul. Daszyńskiego), ul. 
Rzeźnicza (od ul. Świd-
nickiej do ul. Piastow-
skiej), ul. Szarych Sze-
regów, ul. Harcerska, 
ul. Parkowa, ul. Piłsud-
skiego (od ul. Daszyń-
skiego do ul. Parkowej)

Starszy Inspektor Wiesław Najdek

Rejon II – ul. Ba-
talionów Chłopskich 
(nieparzyste), ul. Bło-
nie, ul. Cicha (numery 
parzyste), ul. Łąkowa, 
ul. Południowa, ul. 
Prusa, ul. Słowiańska, 
ul. Słowicza, ul. Sta-
szica, ul. Wesoła, ul. 
Wiejska, ul. Wierzbo-
wa, ul. Ząbkowicka, ul. 
Zwycięzców, os. An-
dersa, os. Makowe, os. 
Słoneczne, os. Struga.

Inspektor Stanisław Makowski

Rejon II – ul. An-
dersa, ul. Batalionów 
Chłopskich, ul. Kiliń-
skiego (numery niepa-
rzyste), ul. Kolejowa, ul. 
Kopernika, ul. Osadni-
cza, ul. Podwalna (pa-
rzyste), ul. Polna, ul. 
Sienkiewicza, ul. Stru-
mykowa.

Młodszy inspektor Rafał Matwieiszyn

Rejon VI – os. Ko-
lorowe, os. Tęczowe 
os. Zielone, os. Złote. 

Inspektor Tadeusz Ptak

Rejon V  – ul. 
Rzeźnicza (część), ul. 
Wrocławska (część), 
os. Młode, os. Różane, 
targowisko miejskie.

Rejon I – ul. Armii 
Krajowej, ul. Batalio-
nów Chłopskich, ul. 
Bielawska, ul. Boha-
terów Getta, ul. Cicha 
(numery nieparzyste), 
ul. Cybulskiego, ul. 
Daszyńskiego, ul. Dłu-
ga, ul. Garncarska, ul. 
Klasztorna, ul. Kościel-
na, ul. Krasickiego (od 
ul. Sienkiewicza), ul. 
Krótka, ks. Dzierżonia, 
ul. Kwarcowa, ul. Mier-
nicza (od ul. Krasickiego 

do ul. Pocztowej), ul. Miodowa, ul. Młyńska, ul. Nowa, 
ul. Ogrodowa, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Piłsudskie-
go (od ul. Bielawskiej do ul. Daszyńskiego), ul. Piwna, 
ul. Pocztowa (numery nieparzyste), ul. Poprzeczna, ul. 
Prochowa, ul. Przedmieście, ul. Radiowców, ul. Relak-
sowa, ul. Rolna, Rynek, ul. Sienkiewicza (nr nieparzy-
ste od ul. Krasickiego do rzeki Piława), ul. Spacerowa, 
ul. Spokojna, ul. Strzelnicza, ul. Szpitalna, ul. Świdni-
cka (numery parzyste od Rynku do ul. Daszyńskiego, 
nr nieparzyste od Rynku do ul. Pocztowej), ul. Tylna, 
ul. Wrocławska (od Rynku do ul. Piastowskiej, numery 
parzyste od ul. Bielawskiej), ul. Zacisze, ul. Ząbkowicka 
(numery parzyste od Rynku do Batalionów Chłopskich, 
numery nieparzyste od Rynku do ul. Cichej).

Strażnik Jacek Gazella

Rejon I – ul. Armii 
Krajowej, ul. Batalio-
nów Chłopskich, ul. 
Bielawska, ul. Boha-
terów Getta, ul. Cicha 
(numery nieparzyste), 
ul. Cybulskiego, ul. 
Daszyńskiego, ul. Dłu-
ga, ul. Garncarska, ul. 
Klasztorna, ul. Kościel-
na, ul. Krasickiego (od 
ul. Sienkiewicza), ul. 
Krótka, ks. Dzierżonia, 
ul. Kwarcowa, ul. Mier-
nicza (od ul. Krasickiego 

do ul. Pocztowej), ul. Miodowa, ul. Młyńska, ul. Nowa, 
ul. Ogrodowa, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Piłsudskie-
go (od ul. Bielawskiej do ul. Daszyńskiego), ul. Piwna, 
ul. Pocztowa (numery nieparzyste), ul. Poprzeczna, ul. 
Prochowa, ul. Przedmieście, ul. Radiowców, ul. Relak-
sowa, ul. Rolna, Rynek, ul. Sienkiewicza (nr nieparzy-
ste od ul. Krasickiego do rzeki Piława), ul. Spacerowa, 
ul. Spokojna, ul. Strzelnicza, ul. Szpitalna, ul. Świdni-
cka (numery parzyste od Rynku do ul. Daszyńskiego, 
nr nieparzyste od Rynku do ul. Pocztowej), ul. Tylna, 
ul. Wrocławska (od Rynku do ul. Piastowskiej, numery 
parzyste od ul. Bielawskiej), ul. Zacisze, ul. Ząbkowicka 
(numery parzyste od Rynku do Batalionów Chłopskich, 
numery nieparzyste od Rynku do ul. Cichej).

Inspektor Leszek Dorozik

w budynku przy ul. Rzeźni-
czej 2 (podczas nieobecności 
dyżurnego działa telefonicz-
ny automat zgłoszeniowy 
– 74 645 08 88). Szczegółowy 

wykaz zadań dzierżoniow-
skiej Straży Miejskiej oraz 
uprawnienia Straży Miejskiej 
znajdziesz na www.dzierzo-
niow.pl

POZNAJ SWOJEGO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO
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Ponad 4 mln zł 
będzie kosztował 

gruntowny remont 
największej szkoły w 
Dzierżoniowie.

Efektem prowadzonych 
już w SP nr 5 prac będą 
kompleksowo odnowione 
klasy, korytarze, wyremon-
towane i wyposażone sale 
gimnastyczne oraz nowe 
pomieszczenia do gimna-
styki korekcyjnej. 

- Stwarzanie najlepszych 
z możliwych warunków do 
nauki jest jednym z najważ-
niejszych zadań miasta. Wią-
że się z jego rozwojem i przy-
szłością, i dlatego od kilku lat 
systematycznie prowadzimy 
remonty w dzierżoniow-
skich szkołach. Najlepszym 
przykładem jest dziś Szkoła 
Podstawowa nr 9, a w nieda-
lekiej przyszłości największa 
dzierżoniowska podstawów-
ka – mówi burmistrz Marek 
Piorun. Najtrudniejsze prace 
wykonane zostaną do końca 
sierpnia, jednak rok szkol-
ny 2010-2011 zapowiada się 
dla uczniów i nauczycieli 
wyjątkowo. Część lekcji od-

Inwestycje w największej dzierżoniowskiej szkole

Piątka w przebudowie

bywać się będzie w salkach 
katechetycznych pobliskie-
go kościoła. Trafią tam naj-
młodsi uczniowie. – To roz-
wiązanie pozwoli na odcięcie 
poszczególnych pięter szkoły i 
bezpieczne prowadzenie prac 
– mówi kierownik Wydzia-
łu Inwestycji dzierżoniow-
skiego urzędu Lucyna Ru-
sek. Zakres prowadzonych 
remontów jest wyjątkowo 

duży. Oprócz remontów klas, 
szkoła zostanie ocieplona, 
zyska nową elewację, wymie-
nione zostaną także wszyst-
kie okna. – W obiekcie będzie 
nowa instalacja elektryczna 
i ogrzewanie, część energii 
zapewnią zainstalowane na 
dachu solary, do tego nowa 
posadzka w klasach i na kory-
tarzu oraz monitoring całego 
budynku – wylicza Lucyna 

Rusek. Inwestycja w SP nr 5 
wiąże się także z przebudo-
wą pomieszczeń na potrzeby 
sali do gimnastyki korekcyj-
nej, modernizacją dużej sali 
gimnastycznej oraz stołów-
ki szkolnej. Modernizacja i 
termomodernizacja szkoły 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu pod funkcję sportową 
potrwa do listopada przy-
szłego roku. 

W ramach inwestycji remontowana jest duża sali gimnastyczna, w SP nr 5 powstaną 
także specjalne pomieszczenia do gimnastyki korekcyjnej

W tej chwili inwestor 
prowadzi prace 

polegające na 
przełożeniu naziemnej 
instalacji centralnego 
ogrzewania.

 Istniejąca, ale pozosta-
wiająca pod względem jako-
ści wiele do życzenia droga 
służy dziś głównie funkcjo-
nującym na terenie dawnej 
Diory przedsiębiorcom i 
ich klientom. Główny wjazd 
na wyremontowaną drogę 
prowadził będzie od strony 

ronda na skrzyżowaniu ulic 
Piastowskiej i Sikorskiego, 
natomiast skrzyżowanie z ul. 
Świdnicką zostanie zmoder-
nizowane. Po zakończeniu 
budowy inwestor przekaże 
drogę miastu. Stanie się ona 
wtedy drogą gminną o sta-
tusie drogi publicznej, stąd 
w niedalekiej przyszłości 
będzie istniała konieczność 
nadania jej nazwy. W tej 
chwili najlepszą propozycją 
wydaje się nazwa: ulica Dio-
rowska.

Diorowska w budowie

Rozpoczęła się budowa nowej drogi łączącej ulicę 
Piastowską i Świdnicką 

Rozpoczęła się budowa drogi na terenach dawnej Diory

We wrześniu 
rozpoczął się już 

kolejny cykl szkoleń dla 
talentów piłkarskich.

W minionym roku 
Dzierżoniów znalazł się w 
gronie zaledwie dwunastu 
polskich miast, w których 
przeprowadzono pierwszą 
„Akademię Orlika”. Zain-
augurowany 1 września ko-
lejny etap akademii polegał 
będzie na trwających dzie-
sięć miesięcy treningach, 
prowadzonych pod okiem 
trenerów dzierżoniowskiej 
„Lechii”. Trenerów, którzy 

niedawno na specjalnym 
zgrupowaniu obserwowa-
li metody, według których 
szkolona jest młodzież w 
Barcelonie. Do drugiej już 
„Akademii Orlika” zakwa-
lifikowało się sześćdzie-
sięciu młodych piłkarzy z 
Dzierżoniowa. Wcześniej 
brali oni udział w specjal-
nym naborze oraz progra-
mie „Wakacji z Orlikiem”. 
– Piłkarze z tej grupy mają 
spore szanse na dołączenie 
do zawodników „Lechii”, 
tak też stało się po zakoń-
czeniu pierwszej „Akademii 
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Szukają talentów

Uczestnicy „Akademii Orlika” otrzymują sprzęt piłkarski i 
gratulacje za zakwalifikowanie się do trwającego prawie 
rok programu szkoleniowego
Orlika” – mówi prezes klu-
bu i koordynator projektu 
z ramienia Ministerstwa 
Sportu Andrzej Bolisęga. 

Szczegółowe informacje o 
programie znajdują się na 
stronie www.szukamytale-
tow.pl

Od upamiętnienia 
wydarzeń sierpnia 

80’ dzierżoniowscy 
radni rozpoczęli jedną 
z ostatnich sesji w tej 
kadencji.

W uroczystej części obrad 
dyrektorom dzierżoniowskich 
szkół i przedszkoli powierzo-
no sprawowanie stanowisk na 
kolejne lata. - To konsekwencja 
przeprowadzonych niedawno 
konkursów na dyrektorów, któ-
rych obowiązuje pięcioletnia 
kadencja. Po jej upływie miasto 
ogłasza konkurs na sprawdzenie 
placówek oświatowych – mówi 
zastępca burmistrza Dzierżo-
niowa ds. społecznych Ryszard 
Szydłowski. Konkursy na 
sprawdzenie Przedszkola Pub-
licznego nr 7, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i Zespołów Gimnazjów 
nr 3 wygrały panie prowadzące 
te placówki w minionych pięciu 
latach. W tej części sesji radni 
wysłuchali także ślubowania 
składanego przez nauczycieli, 
którzy po zdaniu specjalnego 
egzaminu otrzymali tytuł na-
uczyciela mianowanego. 

D Porządek w mieście
Aż pięć z ośmiu podjętych 31 

sierpnia uchwał dotyczyło spraw 
związanych z utrzymaniem po-
rządku na terenie miasta. Rada 
wprowadziła zmiany w uchwa-
le o „Regulaminie utrzymania 
porządku i czystości”, określiła 
wymagania stawiane przedsię-
biorcom odbierającym odpady. 

Ustaliła także górne stawki opłat 
dla właścicieli nieruchomości, 
którzy nie mają podpisanych 
umów z firmami odbierający-
mi śmieci. Kolejne trzy uchwa-
ły związane były ze zmianami 
w budżecie miasta, służącym 
przedsiębiorcom „Programem 
De Minimis” oraz powierzeniem 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
prowadzenia pomocy material-
nej o charakterze socjalnym.

D Założenia do budżetu
Na zakończenie sesji radni 

wysłuchali także informacji o 
działalności placówek oświa-
towych w minionym i przygo-
towaniu do rozpoczętego już 
nowego roku szkolnego. W 
przygotowanych dla radnych 
materiałach znalazły się rów-
nież założenia przeszłorocznego 
budżetu Dzierżoniowa. W 2011 
roku miasto chce przeznaczyć 
więcej pieniędzy na oświatę, 
opiekę społeczną i rozwój in-
frastruktury – szczególnie na 
prace związane z remontami 
dróg. Więcej o założeniach do 
przyszłorocznego planu docho-
dów i wydatków miasta będzie 
można przeczytać w kolejnych 
numerze „Gońca”. Treść podję-
tych 31 sierpnia uchwał wraz z 
ich uzasadnieniem dostępna jest 
na stronie www.dzierzoniow.pl 
w Biuletynie Informacji Pub-
licznej. Kolejna sesja odbędzie 
się 27 września. Ostatnie obrady 
tej kadencji zaplanowano na 11 
listopada. 

62 sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Z uwagą o czystości 
w mieście

Oświadczenie Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 w sprawie upamiętnienia 

„Wydarzeń sierpniowych 1980 r.”
31 sierpnia mija 30 rocznica „Wydarzeń sierpniowych 
1980 r.” – wydarzeń, które wstrząsnęły podstawami 
ówczesnego systemu ustrojowego naszego kraju i jed-
nocześnie zwróciły uwagę całego świata na determina-
cję Polaków w walce o prawo do wolności i godności. 
Rada Miejska Dzierżoniowa prezentuje stanowisko, by 
takie wydarzenia upamiętniać i podkreślać wielką rolę 
tego niezwykłego zrywu społecznego. Aspiracje wolnoś-
ciowe Polaków, rozbudzone także postawą i nauczaniem 
Jana Pawła II doprowadziły do wielkiego zrywu wolnoś-
ciowego, wyrażonego protestami społecznymi Lublina, 
Śląska, do których dołączyli stoczniowcy i mieszkań-
cy wybrzeża. Wkrótce fala strajków zalała cały kraj. W 
Stoczni Gdańskiej powstał Komitet Strajkowy, który 17 
sierpnia przedstawił listę 21 postulatów. Pojawiły się 
pierwsze plakaty i ulotki z napisem „Solidarność”. 31 
sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi było świadkami ostatecznych rozmów delegacji 
rządowej ze strajkującymi i podpisania sformułowanych 
przez strajkujących uzgodnień w postaci 21 postulatów, 
kończących strajk. Postulaty te w 2003 r. zostały wpisa-
ne przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO 
do Programu „Pamięć świata” na międzynarodową listę 
najważniejszych zbiorów archiwalnych istniejących na 
świecie. Rada Miejska Dzierżoniowa oddaje hołd tym 
wszystkim Polakom, którzy w tamtym czasie mieli od-
wagę przeciwstawić się systemowi władzy komunistycz-
nej i angażowali się aktywnie na rzecz poprawy sytuacji 
społecznej. Rada Miejska Dzierżoniowa uznaje za zasad-
ne kultywowanie i rozpowszechnianie wśród społeczeń-
stwa, dzieci i młodzieży pamięci o „Wydarzeniach sierp-
niowych z 1980 r.”, które wywarły ogromny wpływ na 
tworzenie demokracji w Polsce, czego wyrazem są m.in. 
wolne samorządy terytorialne. 
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