SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA ZA 2011 ROK
nych klasycystycznych łyżeczek wytworzonych w ówczesnym Reichenbachu, oraz XIX wiecz. grafiki).
Wszystkich działań regionalnych nie sposób wymienić,
to wiele kontaktów ze studentami poszukującymi pomocy, to kontakty zagraniczne, coraz częściej pojawiają się osoby zainteresowane nie tylko przeszłością swoich bliskich, ale także losami dóbr
kultury, rzeźby, malarstwa.
W kwietniu i sierpniu ub.r. gościliśmy przedstawicieli stowarzyszenia dawnych obywateli Dzierżoniowa - Haimatbund Krais Reichenbach.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
Miniony 2011 rok, to 32 rok naszej działalności na rzecz
mieszkańców i regionu, to czas wielu różnych wydarzeń: i tych radosnych i niestety przykrych i smutnych. To przedwczesna śmierć
śp. Henryka Kwiatkowskiego - kronikarza miasta, honorowego
prezesa, twórcy Rocznika, to także wiadomość sprzed zaledwie
kilku dni o odejściu śp. Elżbiety Kozaczuk tak bliskiej nam, aktywnej członkini zarządu i cenionej koleżanki.
Spróbuję przedstawić Państwu najważniejsze cele TMD
do osiągnięcia, których wspólnie dążyliśmy i wydarzenia, które
były naszym udziałem.
- Kronika miasta, która z dużym sukcesem była prowadzona od
początku funkcjonowania TMD przez honorowego prezesa Henryka Kwiatkowskiego, jednocześnie pragnę zaznaczyć, że obecnie kontynuowana jest już koleiny rok przez Annę Kulik. - dziękuję.
- Podstawowym naszym wydawnictwem wciąż pozostaje Rocznik Dzierżoniowski redagowany przez kolejne zespoły kierowane
przez: H. Kwiatkowskiego, Rafała Brzezińskiego, Marię Zarzycką
- Chołody i aktualnie przez panie Janinę Rząse i Basię Ciborską dziękuję za zaangażowanie.
- Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy szczególnie w ostatnim
okresie angażowali się na rzecz redakcji.
- Artykułu przedstawiające problematykę Dzierżoniowa i naszego
regionu publikowane są w kolejnych edycjach pisma DTSK - Dolny Śląsk.
- Działalność regionalna prowadzona jest zarówno wśród nauczycieli regionalistów, bibliotekarzy i uczniów różnych grup wiekowych.
Aktywnie wspieramy profesjonalną działalność Muzeum
Miejskiego Dzierżoniowa, dążenia do powiększania zbiorów muzealnych wspieramy na miarę naszych możliwości poprzez fundowanie regionalnych muzealiów. (W 2010 roku był to zakup XIX
wiecznego lustra, które stanowi część wyposażenia holu parteru
muzeum. W poprzednich latach byliśmy sponsorami pary srebr-

W okresie sprawozdawczym /w listopadzie /organizowaliśmy Konferencję Regionalistów. Następnym już wieloletnim
przedsięwzięciem jest od lat współorganizowanie konkursu kwiatowego pt. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. Jak wiemy konkurs wciąż cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców Dzierżoniowa i stał się tradycją. Dziękuję koordynatorom z ramienia
TMD: Jarosławowi Perlakowi, Agnieszce Janas, Elizie Orawiec,
Marii Leśniak, Janinie Lora i wszystkim zaangażowanym.
Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli:
- w uroczystościach lokalnych, państwowych, w wydarzeniach
sąsiednich Towarzystw regionalnych Bielawy, Świdnicy, Niemczy
- tradycyjnie w pracach zarządu DTSK we Wrocławiu,
- na sesjach Rady i Komisji Kultury i Sportu powiatu dzierżoniowskiego,
- w pracach Rady Programowej - DOK.
Nasze cele i zadania są popularyzowane w Internecie,
także najważniejsze wydarzenia mają odbicie w naszych serwisach informacyjnych. W ten też sposób docieramy do młodego
pokolenia mieszkańców regionu. Za przygotowanie i aktualizowanie jest odpowiedzialny Kazimierz Janeczko, za co wyrażam
wdzięczność.
Jak sądzę z powodzeniem współpracujemy z Samorządami zarówno Miejskim jak i Powiatowym, Dzierżoniowskim
Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną,
z ZHP oraz redakcjami lokalnych mediów.
Obecnie Towarzystwo liczy 78 członków, jak co roku chciałbym
zaprezentować nowo przyjęte koleżanki:
- Janinę Rząsę,
- Jadwigę Horanin
Zanim podziękuję Państwu proponuję by owocem tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków TMD był wniosek
kierowany do Władz Miasta w spr. nadania w nieodległej przyszłości jednej z ulic - imieniem Henryka Kwiatkowskiego.
Na zakończenie mojego wystąpienia pragnę podziękować wszystkim Państwu, członkom TMD, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają nam, na co dzień realizować nasz
wspólny program. Szczególnie dziękuję drogiemu zarządowi wiceprezesom Lilii Bąk, Piotrowi Pieszczochowi, Basi Ciborskiej sekretarzowi stowarzyszenia, skarbnikowi Romkowi Kowalczykowi,
Mam nadzieję, że nasze wzajemne relacje i współpraca będzie
rozwijać się nadal z obopólną korzyścią a przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców.
Henryk Smolny
przewodniczący TMD

Problemowy plan pracy
Zarządu Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa na 2012 rok.
I. Dokumentowanie dziejów miasta.
1. Prowadzenie na bieżąco kroniki miasta.
- gromadzenie aktualnych materiałów,
- redagowanie tekstów kroniki,
- sporządzenie maszynopisu,
- ręczny wpis tekstu do kroniki - cały 2012 rok.
2.   Przygotowanie i wydanie 21. tomu Rocznika
Dzierżoniowskiego i jego promocja - kwiecień-maj
2012 roku.
3.  Gromadzenie materiałów do kolejnego 22. tomu
Rocznika Dzierżoniowskiego - wrzesień-marzec  
od 2012 do 2013 roku.
4. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej - na bieżąco.
5. Współpraca TMD z Muzeum Miejskim na rzecz
wzbogacania jego zbiorów - w ciągu 2012 roku.
II. Edukacja regionalna.
1.  Zamieszczanie w kolejnych edycjach Rocznika
Dzierżoniowskiego materiałów dotyczących edukacji regionalnej - kwiecień 2012 roku.
2.  Bieżąca współpraca władz TMD z nauczycielami-regionalistami - na bieżąco.
3. Przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi
mieszkańcami naszego miasta - do końca 2012
roku.
4. Organizacja konkursu fotograficznego dokumentującymi zabytkowe obiekty przemysłowe - dokończenie w 2012 roku.
III. Współpraca TMD z władzami miasta i powiatu.
1.  Udział TMD w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez władze miasta i powiatu - na
bieżąco.
2. Współudział w organizacji konkursu kwiatowego
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” - maj-wrzesień
2012 roku.
3. Współpraca z samorządem miejskim i powiatowym dla pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych TMD - na bieżąco.
4.  Współpraca z władzami miasta w sprawie bieżącej i planowej poprawie estetyki miasta. Jak wyżej.
IV. Współpraca w dziedzinie kulturalno-oświatowej.
-  z Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury,
-  z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną,
-  ze stowarzyszeniami regionalnymi,
-  z sąsiednimi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania.  W ciągu 2012 roku.
Wiceprezes Zarządu TMD
Piotr Pieszczoch

