
Miejsce promocji lokalnych artystów

Małe dzieła sztuki...
...czyli sztuka użytkowa wystawiona w Oknie 
Artystycznym Wydziału Promocji cieszy oko i ozdabia 
nasze mieszkania czy miejsca pracy. Nową wystawę 
zbiorową w witrynie można oglądać od 12 kwietnia.

Przedmioty zarówno użytkowe, jak i typowo dekoracyjne, 
mają dla nas wielkie znaczenie. Ważne jest, aby były pełne uro-
ku, estetyczne i zwyczajnie ładne, ponieważ tworzą atmosferę 
i klimat naszego domu czy miejsca pracy. Dlatego warto starannie 
je dobierać, gdyż czasami zwykłe rzeczy można zamienić w małe 
dzieła sztuki. Ta zbiorowa wystawa przedstawia właśnie kilka 
takich rzeczy, które cieszą nasze oczy i sprawiają, że świat jest 
piękniejszy. Ich autorami są m.in. Anna Pyrak, Piotr Skoczeń, 
Jolanta Szydło i Grupa Twórczo Aktywni.

Okno artystyczne powstało, by zaprezentować mieszkańcom 
pasje ludzi, którzy na co dzień żyją wśród nas. Jest również spo-
sobem na promocję lokalnych artystów – ludzi, którzy szarą rze-
czywistość przekuwają w swej wyobraźni w barwne, wyjątkowe, 
jedyne w swoim rodzaju wytwory swych rąk – obrazy, rzeźby, 
gobeliny, hafty, witraże. Mniej więcej co miesiąc eksponujemy 
w nim kolejne małe dzieła.

Produkowane 
w Dzierżoniowie pierwsze 
telewizory, w tym 
najprawdopodobniej 
pierwszy polski telewizor 
z pilotem, radia i słynne 
do dziś „szuflady” 
zawiera licząca ponad 
sto eksponatów 
kolekcja „Diorowskiej” 
produkcji gromadzona 
przez Muzeum Miejskie 
Dzierżoniowa.

Skarby dzierżoniowskiej 
elektroniki od września będzie 
można oglądać w ramach jed-
nej ze stałych wystaw muzeum. 
Tworzyć ją będą liczące już 
dziesięciolecia m.in. telewizo-
ry Szeherezada, Tosca i Ala-
dyn, radia Pionier, Amator, 
Elizabetka oraz młodsze wieże 
stereo. Wśród zgromadzonych 
już eksponatów można znaleźć 
połączenie diorowskiego ra-
dia z brytyjskim gramofonem 
– jeden z pierwszych hitów 
eksportowych „Diory” oraz 
tysięczne lub kilkutysięczne 
egzemplarze produkowanych 

przez zakład radioodbiorni-
ków. – To już bardzo cenna ko-
lekcja, ale chcielibyśmy zgro-
madzić i ocalić jak najwięcej 
eksponatów oraz wszystko, co 
związane z dziejami i rozwo-
jem zakładów radiowych Dio-
ra. Być może w Państwa do-
mach znajdują się zapomniane 
skarby. Jeśli ktoś chciałby je 

przekazać lub wypożyczyć, to 
serdecznie proszę o kontakt 
z muzeum – zachęca dyrektor 
placówki Henryk Smolny. 
Muzeum planuje otwarcie wy-
stawy w czasie Europejskich 
Dni Dziedzictwa, które odbędą 
się we wrześniu.

Do 19 maja w muzeum 
można oglądać wystawę „Za-

bawki naszych dziadków”. 
Warto ją zobaczyć, by przy-
pomnieć sobie przedmioty, 
które przenosiły poprzednie 
pokolenia w świat fantazji. 
Bilet wstępu do muzeum 
kosztuje 3 zł (normalny) i 2 zł 
(ulgowy). Za darmo wystawę 
i muzeum można zwiedzać 
w niedzielę.

W maju rozpocznie się przebudowa 
skrzyżowania ulic Piastowskiej 
i Złotej w Dzierżoniowie. Budowa 
ronda wiąże się z czasowym 
zamknięciem skrzyżowania 
i wprowadzeniem tymczasowej 
organizacji ruchu.

Kierowcy jadący od strony Świdni-
cy do centrum Dzierżoniowa dostaną 
się ul. Świdnicką. Większe utrudnienia 

czekają wyjeżdzających z os Zielonego, 
Tęczowego i Złotego. Objazd z ul. Zło-
tej do centrum (od strony os. Zielonego, 
os. Tęczowego, os. Złotego, os. Błękit-
nego) odbywał się będzie ul. Akacjową 
do ul. Świdnickiej lub ul. J. Korczaka, 
ul. Sikorskiego, ul. Piastowską i ul. Da-
szyńskiego. Ruch od ul. Złotej przy 
os. Kolorowym przebiegał będzie przez 
ul. Świdnicką.

Dwa przystanki autobusowe znajdu-
jące się na zamkniętym odcinku ul. Pia-
stowskiej zostaną przeniesione na czas 
budowy na istniejący przystanek na 
ul. Świdnickiej. Udostępniony będzie do-
jazd do przyległych posesji, lokali użytko-
wych i instytucji.

Cyfryzacja telewizji za nami

Strażnicy pomogą 
z telewizją cyfrową
Dzierżoniowska Straż Miejska pomaga osobom 
starszym i samotnym w przestawieniu sprzętu RTV 
do wymogów cyfrowego sygnału telewizyjnego.

– Osoby starsze mogą mieć z tym problem, zwłaszcza jeśli 
nie pomoże im ktoś z młodszych członków rodziny. Z chęcią po-
możemy mieszkańcom, którzy nie mają takiej wiedzy technicznej, 
żeby sobie z tym poradzić – mówi komendant Straży Miejskiej 
Andrzej Mich.

Aby umówić się ze strażnikiem, należy przyjść do siedziby 
SM, zadzwonić pod nr tel. 74 645 08 88 lub 504 259 859 albo 
wysłać e-mail: straz@um.dzierzoniow.pl. Straż czeka na sygnały 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Złotej wiąże się ze sporymi utrudnieniami, za które Państwa przepraszamy

W Muzeum Miejskim trwa przygotowywanie stałej ekspozycji wyjątkowej kolekcji skar-
bów elektroniki produkowanych przed laty w naszym mieście

Będzie nowe rondo

Najpierw trudniej, potem łatwiej

Muzeum szykuje wystawę

Historia Diory w eksponatach

Termin zakończenia inwestycji planowa-
ny jest na koniec września.

Autorami wystawianych prac są m.in. Anna Pyrak, Piotr 
Skoczeń, Jolanta Szydło i Grupa Twórczo Aktywni

Łatwiejsze parkowanie w centrum

Płać za bilet telefonem
To łatwy w obsłudze i wygodny sposób działający 
we wszystkich sieciach komórkowych. Wystarczy 
pobrać prostą, darmową aplikację na swój telefon, 
zarejestrować się w systemie moBILET i w ten sposób 
płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania 
w Dzierżoniowie i za przejazd miejską komunikacją 
w naszym powiecie.

Liczba mieszkańców korzystających z elektronicznych bile-
tów rośnie powoli, ale systematycznie. Jeśli ktoś raz spróbował 
w ten sposób płacić za parkowanie lub przejazd autobusem, ra-
czej nie wróci do tradycyjnych biletów. W niektórych krajach 
europejskich udział biletów elektronicznych sięga kilkudziesięciu 
procent. W Polsce rzadko przekracza on 3%. Więcej informacji 
stronie www.mobilet.pl. Tel. infolinii: 801 805 900.
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W maju aktywnie

TRAKT – polub 
nasz funpage

Zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie 
związanym z tegorocznym Terenowym Rajdem 
Amatorów Kolarstwa i Turystyki. Zasady są proste: 
wystarczy polubić funpage TRAKT-u na Facebook-u.

W konkursie nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Wśród 
osób, które kliknęły „lubię to”, rozlosujemy nagrody, m.in. ze-
stawy promujące miasto i myszki bezprzewodowe. Informacje 
o zwycięzcach opublikujemy na funpage’u TRAKTU oraz na 
stronie www.dzierzoniow.pl. Losowanie 10 maja o godzinie 
10.00 w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Przypominamy także, że każdy uczestnik TRAKT-u weźmie 
udział na mecie w losowaniu atrakcyjnych nagród oraz nagrody 
głównej – roweru ufundowanego przez firmę K2 z Dzierżoniowa.

Zapisy na rajd już ruszyły. Książeczki z mapami i opisami tras 
dostępne są w Wydziale Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 
oraz w Biurze Obsługi Klienta. Przypominamy, że grupy zorga-
nizowane nie płacą za uczestnictwo w rajdzie pod warunkiem, że 
wcześniej zgłoszą swój udział i będą miały pełnoletniego opiekuna.

Na facebookowej stronie TRAKT-u publikowane będą wszyst-
kie informacje o imprezie, opisy tras, poradniki ułatwiające przy-
gotowanie się do majowej wyprawy oraz relacje i galerie zdjęć 
z tegorocznych tras. Po tegorocznym rajdzie będziemy zaś pytać 
Państwa m.in. o propozycje nowych tras rowerowych i pieszych.

Promocja wydawnictwa

Najnowszy „Rocznik 
Dzierżoniowski”
W muzeum zaprezentowano 23 kwietnia nowy 
„Rocznik Dzierżoniowski”. Promocja wydawnictwa 
była okazją do spotkania z jego autorami 
i wysłuchania wykładu Sobiesława Nowotnego pt. 
„Praca historyka od kuchni”.

„Rocznik Dzierżoniowski 2012” będzie można kupić 
w dzierżoniowskich księgarniach, w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, 
Centrum Informacji Turystycznej i w Wydziale Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Leszek Tymcio – Zasłużony dla Dzierżoniowa

Wyróżnienie byłego 
burmistrza
Współtwórcę dzierżoniowskiego samorządu, radnego 
trzech kadencji i burmistrza miasta w latach 
1993-1998 wyróżniono Medalem Zasłużony dla 
Dzierżoniowa.

Leszek Tymcio urodził się 5 września 1953 roku. Z wykształ-
cenia jest inżynierem ochrony środowiska. W wyborach do od-
rodzonego samorządu terytorialnego w 1990 roku, kandydując 
z listy Komitetu Obywatelskiego, został wybrany radnym Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa pierwszej kadencji. Był członkiem Zarzą-
du Miasta w latach 1990-1993. 2 lipca 1993 roku objął urząd bur-
mistrza Dzierżoniowa. Sprawował go do 2 listopada 1998 roku.

W 1998 roku po raz trzeci został wybrany radnym. Działal-
ność społeczna pana Leszka Tymcia przypada na początki trans-
formacji ustrojowej w Polsce i tworzenia zrębów odradzającego 
się po latach samorządu”. W uznaniu jego zasług, podkreślając 
postawę i zaangażowanie na rzecz Dzierżoniowa oraz niekwe-
stionowany wkład w rozwój naszego miasta grupa radnych wnio-
sła do Kapituły Medalu o uhonorowanie pana Leszka Tymcia 
Medalem Zasłużony dla Dzierżoniowa. Medalu Zasłużony dla 
Dzierżoniowa wręczono 29 kwietnia podczas sesji Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa.

Na zdjęciu (od lewej) Andrzej Bartoszyński – burmistrz 
Dzierżoniowa w latach 1990-1991, Jacek Adamczyk – 
burmistrz Dzierżoniowa w latach 1991-1993, Mateusz 
Cegiełka – przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
w latach 1990-1998, Leszek Tymcio – burmistrz Dzierżo-
niowa w latach 1993-1998.

Propozycje mieszkańców

Zgłoś zadania do WPI
Dzierżoniowski urząd zachęca mieszkańców do 
składania propozycji inwestycji miejskich. Każda 
zgłoszona propozycja zostanie rozpatrzona, 
a inwestycje przyjęte do realizacji będą ocenione 
według procedury aktualizacji Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego (WPI).

Aktualizowany corocznie WPI jest dokumentem, który za-
wiera inwestycje zgłoszone przez mieszkańców i z perspektywy 
danego roku określany jest możliwy termin ich realizacji.

Na propozycje, które można składać w Biurze Obsługi Klien-
ta poprzez wypełnienie formularza wniosku, czekamy do końca 
czerwca. Wzór wniosku dostępny jest na stanowisku informa-
cyjnym BOK-u oraz na stronie www.dzierzoniow.pl w zakładce 
„Urząd – Inwestycje w mieście – Wieloletni Plan Inwestycyjny” 
i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Plany, progra-
my i zamierzenia władz.”

Rocznik przygotowany przez Towarzystwo Miłośników 
Dzierżoniowa i Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie opi-
suje najważniejsze wydarzenia 2012 roku

Burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun i zastępca 
burmistrza Wanda 
Ostrowska wręczyli 
w niedzielę 21 kwietnia 
Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 
nadane przez prezydenta 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. Otrzymało je 
osiemnaście par.

Uroczystość wyjątkowe-
go jubileuszu zorganizowano 

w kinie „Zbyszek”. Poprze-
dziła je msza w kościele pw. 
Maryi Matki Kościoła. Uczest-
niczyli w niej również państwo 
Irena i Edward Tersowie, któ-
rzy medale otrzymali w 2003 
roku, a obecnie świętowali Dia-
mentowe Gody, czyli 60-lecie 
swoje związku.

Medale nadane przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej otrzymali: Helena 
i Henryk Przewoźni (52 lata), 

Stanisława i Adam Żakowie 
(51 lat), Marianna i Michał 
Pieszczuchowie (51 lat), Ste-
fania i Edward Gackowie (50 
lat), Barbara i Leszek Zarów-
ni (50 lat), Stefania i Stanisław 
Wojtyczkowie (50 lat), Elżbie-
ta i Józef Szwedowie (50 lat), 
Irena i Stanisław Rojkowie 
(50 lat), Cecylia i Władysław 
Morawscy (50 lat), Zofia i Sta-
nisław Śnieżkowie (50 lat), 
Władysława i Ginter Morcin-

kowie (50 lat), Alicja i Ma-
rian Zdobylakowie (50 lat), 
Halina i Zdzisław Michalscy 
(50 lat), Zofia i Marian Kuja-
wowie (50 lat), Maria i Marian 
Stępniowie (50 lat), Kazimiera 
i Marian Rydzewscy (50 lat), 
Stanisława i Edward Haren-
darzowie (50 lat) oraz Łucja 
i Bogumił Brachoccy (50 lat).

Jubilatom składamy serdecz-
ne gratulacje i życzymy długich 
wspólnych lat w zdrowiu.

Od kilku lat mieszkańcom obchodzącym jubileusz Złotych Godów miasto organizuje specjalną uroczystość

Przeżyli wspólnie 50 lat

Złote Gody mieszkańców
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Delegacja 12 burmistrzów z Ukrainy z regionu 
czernichowskiego odwiedziła 11 kwietnia 
Urząd Miasta, by poznać czynniki wpływające 
na rozwój przedsiębiorczości w Dzierżoniowie. 
Wizyta odbywała się w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków polskiej pomocy 
rozwojowej MSZ RP w roku 2013.

– Spotkanie w Dzierżoniowie 
to ważny element projektu „In-
nowacje, Informacja, Rozwój. 
Zwiększenie atrakcyjności inwe-
stycyjnej małych miast obwodu 
czernichowskiego w Ukrainie” – 
mówi Marek Żelak z Ośrodka Współpracy Europejskiej. – Dla 
gości z Ukrainy inspiracją ma być to, jak Dzierżoniów od miasta 
z olbrzymim problemem bezrobocia z początku lat 90. przeszedł 
drogę do jednego z dynamiczniej rozwijających się polskich 
ośrodków miejskich. Przemyślana i skuteczna strategia pozyski-
wania inwestorów zewnętrznych w połączeniu ze zróżnicowanym 
pakietem wsparcia lokalnych firm to nowe miejsca pracy i docho-
dy do miejskiego budżetu. Dlatego w kolejnych etapach projektu 
zależy nam na kontynuowaniu – dodaje prezes zarządu Ośrodka 
Współpracy Europejskiej. Kolejne etapy to szkolenia na Ukrainie 
oraz staże dla ukraińskich samorządowców i przedstawicieli in-
stytucji otoczenia biznesu w Polsce.

 - Co mamy do zaoferowania?

Projekt „Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego 
w Ukrainie” jest współfinansowany ze środków polskiej pomocy 
rozwojowej MSZ RP w roku 2012.

Spotkanie w dzierżoniowskim urzędzie rozpoczęli przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski i wiceburmistrz 
Wanda Ostrowska, wprowadzając gości w szczegóły i w spe-
cyfikę funkcjonowania polskich samorządów i ich organów oraz 
prezentując miasto.

Czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną w Dzier-
żoniowie omówiła inspektor ds. rozwoju gospodarczego Mał-
gorzata Krupska, a po krótkiej prezentacji urzędu zasady i na-
rzędzia promocji miasta przedstawiła specjalista ds. promocji 
i współpracy z zagranicą Julia Kłos.

Wizyta w urzędzie zakończyła się prezentacją wiceburmistrz 
Wandy Ostrowskiej nt. przesłanek powstania, funkcjonowania 
i rozwoju dzierżoniowskiej podstrefy WSSE Invest-Park. Goście 
odwiedzili podstrefę i spotkali się z prezesem Broenu. Ryszard 
Krzyśków, na co dzień współpracujący m.in. z ukraińskimi 
przedsiębiorcami, przedstawił profil produkcyjny i zasady funk-
cjonowania swojej firmy.

 - Na żywych przykładach

Kolejnym elementem spotkania w Dzierżoniowie była wizy-
ta w Parku Przemysłowym Invest-Park Development i spotkanie 
z prezesem spółki Jarosławem Witkowskim zajmującej się bu-
dową i wynajmem gotowych hal produkcyjnych oraz budową 
mieszkań developerskich. Po tym spotkaniu właściciel firmy 
„Edytor” Tomasz Ligięza zaprezentował gościom swoją dzia-
łalność na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego. Ze 
szczególnym zainteresowaniem gości spotkała się nowoczesna 
poligraficzna linia produkcyjna.

Nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne, bieżnia, 
skocznia w dal, plac 
zabaw dla małych 
dzieci i „ósemka” do 
nauki jazdy na rowerze 
powstaną w tym roku 
na terenie największej 
dzierżoniowskiej 
podstawówki. 
Z obiektów Szkoły 
Podstawowej nr 5 będą 
korzystać uczniowie, 
a popołudniami młodzież 
z dzierżoniowskich 
osiedli.

Te prace zakończą reali-
zowaną w etapach moderni-
zację dawnej „tysiąclatki”. 
W ostatnich dwóch latach 
miasto wykonało gene-
ralny remont wszystkich 
szkolnych obiektów, w tym 
dwóch sal gimnastycznych. 
W SP 5 powstały również 
pomieszczenia służące reha-
bilitacji uczniów z wadami 
postawy.

W minionym roku wyko-
nano część zagospodarowania 
terenu wokół szkoły. Główne 

prace, w efekcie których po-
wstaną też obiekty sportowe, 
rozpoczną się na przełomie 

kwietnia i maja. Koszt robót 
budowlanych zamknie się 
kwotą prawie 800 tys. zł.

Zakończyły się prace przy 
oczyszczaniu koryta rzeki 
Piławy. Osad rzeczny 
wybierano na odcinku 
od mostu na wysokości 
dawnego dworca PKS do 
oczyszczalni ścieków. 
W ramach tego zadania 
uzupełniono także 
podmyte fundamenty 
i spoiny w murach 
oporowych.

Inwestycję prowadził 
i sfinansował zarządcę drogi 
(Rejonowy Zarząd Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu). 
Wykonała ją dzierżoniowska 
firma BUDMEL. O zrealizo-
wanie prac poprawiających 
bezpieczeństwo miasto zabie-
gało u zarządcy rzeki od dłuż-
szego czasu.

Na drodze Dzierżoniów – 
Łagiewniki wprowadzono 
tymczasową organizację 
ruchu.

Zmiany związane z re-
montem dogi na Wrocław 
dotyczą dwóch odcinków: 
Uciechów – Kołaczów oraz 
Ratajno – Sieniawka. Prace 
będą prowadzone poza jezd-
nią, jednak ze względu na ich 
specyfikę i bezpieczeństwo na 
niektórych odcinkach wpro-
wadzony zostanie ruch wa-
hadłowy. Modernizację drogi 
wojewódzkiej wykonuje Po-
limex Mostostal. Kierowców 
prosimy o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. Warianty 
objazdów znajdą Państwo na 
stronie www.dzierzoniow.pl. Mieszkańcom jadącym do Wrocławia proponujemy różne warianty objazdów

Merowie z ukraińskich miast poznawali w urzędzie czyn-
niki wpływające na rozwój przedsiębiorczości w Dzier-
żoniowie

Dzierżoniów dzieli się doświadczeniami

Merowie z Ukrainy 
szukają rozwiązań

Inwestycje w mieście 2012

Wyczyścili Piławę

Koryto rzeki oczyszczono niemal na całym „dzierżoniowskim” odcinku Piławy

Kolejne prace przy SP 5

Sportowo na osiedlach

Nowe obiekty sportowe powstaną w tym roku przy największej dzierżoniowskiej podsta-
wówce. Będą z nich korzystać uczniowie i młodzież z dzierżoniowskich osiedli

Połączenie Dzierżoniów – Łagiewniki

Uwaga na ruch wahadłowy
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Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczenia dla 
przedsiębiorców

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
ubiegających się o kredyt lub pożyczkę zachęcamy do 
skorzystania z oferty Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.

Fundusz jest spółką z kapitałem samorządowym, udzielającą 
dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie poręczenia. 
Głównym udziałowcem spółki jest Dzierżoniów, wspomagający 
w ten sposób lokalny biznes. Rolą FPK jest ułatwianie dostępu 
do finansowania głównie osobom rozpoczynającym działalność 
gospodarczą, które mają zdolność kredytową, lecz nie posiadają 
wymaganych zabezpieczeń własnych.

Oferta funduszu pozwala na najniższy na rynku koszt uzy-
skania poręczenia, szybkie załatwienie formalności. Fundusz za-
bezpiecza maksymalnie do 75% kwoty kredytu/pożyczki. Kwota 
jednostkowego poręczenia nie może jednak przekroczyć 60 tys. 
zł, a poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt bezpośred-
nio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (zarówno 
kredyt inwestycyjny, jak i obrotowy).

Przez dziesięć lat tworzony przez gminy naszego powiatu fun-
dusz udzielił 203 poręczeń na kwotę 6.850.171,50 zł. Dzięki temu 
powstało 29 nowych firm, stworzono 135 miejsc pracy, utrzy-
mano 79.Szczegółowe informacje uzyskają dostępne są w biurze 
FPK przy ulicy Batalionów Chłopski 19, tel. 74/645-04-31. Wię-
cej informacji na stronie www.fpkpd.pl.

Dla eksportu i importu towarów

Nowe definicje 
w podatku VAT
W dniu 1 kwietnia 2013 r. weszła w życie część 
przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.

Nowelizacja wprowadziła wiele zmian porządkujących (do-
stosowujących przepisy krajowe do regulacji unijnych) mają-
cych znaczenie dla wszystkich podatników podatku od towarów 
i usług. Polegają one m.in. na doprecyzowaniu definicji eksportu 
i importu towarów, wprowadzeniu definicji terenów budowla-
nych, a także uproszczeniu definicji działalności gospodarczej.

Wprowadzone zmiany likwidują dotychczasowe wątpliwości 
interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów ustawy o podat-
ku od towarów i usług. Poza zmianami polegającymi na dopre-
cyzowaniu pojęć nowelizacja umożliwia też ustanawianie przez 
podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach przedstawiciela 
podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny po-
datnik VAT. Ponadto przewiduje także podniesienie stawki VAT 
z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła 
ludowego i artystycznego.

Mieszkańcy Dzierżoniowa 
ocenią i zaktualizują 
Strategię Rozwoju 
Lokalnego. Jedno 
z kluczowych dla 
rozwoju Dzierżoniowa 
zadań wpłynie także na 
działania podejmowane 
przez władze. 
Zainteresowanych 
zapraszamy do 
współtworzenia 
grupy konsultacyjnej. 
Na zgłoszenia czekamy 
do 14 czerwca.

Grupę konsultacyjną 
obok mieszkańców tworzyć 
będą dzierżoniowscy radni, 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i przedstawi-
ciele dzierżoniowskiego biz-
nesu. Formularz zgłoszenia 
dostępny jest w Biurze Ob-
sługi Klienta. Szczegółowe 
informacje udzielane są pod 
numerem telefonu 74 645 08 
19 i w Wydziale Rozwoju Go-
spodarczego dzierżoniowskie-
go urzędu.

Pierwsza strategia rozwo-
ju miasta powstała w 1996 
roku, kolejna w 2003 roku. 
Obowiązującą dziś strategię 
opracowano w 2009 roku. Od 
tego czasu poddawana jest 
ona corocznemu monitorin-
gowi. Na jego podstawie do 

dokumentu wprowadzane są 
zmiany weryfikujące przyjęte 
założenia oraz dostosowujące 
zapisy do zmian, jakie zacho-
dzą wokół nas.

Wynikającą ze strategii wi-
zją rozwoju Dzierżoniowa jest 
„Miasto inicjatyw, przedsię-

biorczości, rozwoju społecz-
nego i sportu".

Strategia Rozwoju Lo-
kalnego na lata 2010-2016 
oraz wzór zgłoszenia do-
stępny jest na stronie 
www.dzierzoniow.pl w za-
kładce „Urząd”.
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Jedno z roboczych spotkań grupy konsultacyjnej pracującej nad monitoringiem strategii 
w 2009 roku.

Zapraszamy na targi pracy

Dla pracodawców 
i szukających zatrudnienia
Szukasz pracy? Zamierzasz rozpocząć działalność 
gospodarczą? Potrzebujesz porady? Przyjdź na IX 
Powiatowe Targi Pracy!

15 maja od godziny 10.00 do 14.30 w hali sportowej II Liceum 
Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie odbędą się IX Powiato-
we Targi Pracy. Ich organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy 
w Dzierżoniowie.

Podczas targów osoby bezrobotne będą miały szansę znale-
zienia pracy, ale także uzyskania wielu potrzebnych informacji 
i porad. Udział w targach jest bezpłatny.

 - W programie:

 � Oferty pracy w regionie i za granicą (EURES);
 � Agencje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego;
 � Punkty informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy;
 � Wsparcie przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych 

i osób zmierzających rozpocząć działalność gospodarczą:
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie – informacje na te-

mat jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności go-
spodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, organizacji staży, przygotowania zawodowego dorosłych, 
prac interwencyjnych, robót publicznych.

Gminne Centrum Informacji w Dzierżoniowie – osoby chcące 
podnieść umiejętności obsługi komputera i tworzenia dokumen-
tów aplikacyjnych będą mogły zapisać się na szkolenie. Zajęcia 
obejmują naukę obsługi aplikacji tekstowych, poprawnego two-
rzenia CV, listu motywacyjnego, obsługi narzędzi internetowych 
oraz naukę efektywnego szukania w sieci szkoleń i ofert pracy.

Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionalnego 
AGROREG z Nowej Rudy świadczyć będzie bezpłatne usługi 
informacyjne na temat zakładania i prowadzenia działalności go-
spodarczej. Punkt KSU będzie świadczył także usługi doradcze 
– asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz asysta 
w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana do działa-
jących już przedsiębiorców.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Dzierżoniowie będzie 
udzielał informacji o wspieraniu mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą 
z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz o poręczeniach kredy-
towych jako źródle dodatkowego zabezpieczenia kredytów/po-
życzek gospodarczych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie zapomnij za-
brać swojego CV!

Już wkrótce IV Ogólnopolski Kongres Regionów

Samorządowcy 
o gospodarce
W dniach 11-13 czerwca odbędzie się kolejny, 
czwarty już świdnicki Kongres Regionów. Jak co 
roku wezmą w nim udział blisko dwa tysiące 
samorządowców, przedstawicieli władz centralnych 
oraz przedsiębiorców.

Kongres Regionów to największe tego typu wydarzenie w Pol-
sce. Jest nie tylko miejscem spotkań samorządowców z przedsię-
biorcami, ale także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń 
i poglądów.

Tegoroczny kongres koncentrować się będzie wokół tematyki 
nowej perspektywy finansowej UE. Ważnym wątkiem dyskusji 
będzie również wspólny rynek widziany poprzez pryzmat szans 
rozwojowych dla biznesu, samorządów oraz mieszkańców pol-
skich gmin. Ciekawym obszarem rozmów będzie też rola prezy-
dentów miast w pokonywaniu barier rozwojowych. Na uczest-
ników czeka ponad sześćdziesiąt paneli dyskusyjnych, finały 
ośmiu rankingów samorządowych oraz wieczorne gale, będące 
miejscem do rozmów i nawiązywania roboczych kontaktów.

Patronat merytoryczny nad IV Kongresem Regionów objęli: 
Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Więcej informacji związanych z udziałem w Kongresie uzyskają 
Państwo na stronie internetowej http://www.kongresregionow.pl 
oraz w Biurze Rejestracji Uczestnictwa pod numerami telefonów: 
22 232 03 12, 22 232 10 48, kom. 790 241 541.

Grupa konsultacyjna

Decyduj o kierunkach rozwoju

Uwaga! Zmiany w podatku VAT


