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Budowa nowych obiektów sportowych 
i zagospodarowanie terenu wokół szkoły 
zakończyło kompleksowy remont największej 
dzierżoniowskiej podstawówki. W Szkole 
Podstawowej nr 5 są dziś dwie sale gimnastyczne, 
dwa nowoczesne boiska sportowe, bieżnia 
i skocznia w dal. Korzystają z nich uczniowie 
i młodzież z dzierżoniowskich osiedli.

Ze względu na zakres przeprowadzanych prac odnowie-
nie szkoły odbywało się w etapach. Najtrudniejszy był remont 

wnętrz, ponieważ roboty budowlane musiały być zorganizowane 
w taki sposób, by szkoła mogła normalnie funkcjonować.

Dziś, po remoncie wnętrz, ociepleniu budynków, wymianie 
okien, wykonaniu nowej elewacji, wybudowaniu w tym roku 
obiektów sportowych i placu zabaw „piątka” jest zupełnie inną 
szkołą. Wyposażoną również w salę do gimnastyki korekcyjnej 
i windę.

Szczegółowe informacje o zakresie przeprowadzanych prac, 
ich kosztach oraz galerie zdjęć znajdują się na stronie www.dzie-
rzoniow.pl w zakładce Urząd-Inwestycje w Mieście. 

Inwestycje 2013

Nowoczesna, integracyjna piątka

Nowoczesną infrastrukturą sportową może się już pochwalić SP 5. Jej kompleksowy remont został zakończony 

Dzieci z Przedszkola 
Publicznego nr 1 
w Dzierżoniowie 
posilają się już 
smacznymi daniami 
przygotowywanymi 
w nowej kuchni. 
W ramach realizowanej 
przez miasto inwestycji 
wykonano kompleksowy 
remont pomieszczeń 
i montaż nowoczesnego 
wyposażenia 
kuchennego.

Wymienione zostały drzwi, 
okna i wylane nowe posadzki. 
Wykonano także przyłącze 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią, wymie-
niono istniejące przyłącze na-
powietrzne na kablowe, prze-
budowano instalację gazową. 
Główne roboty budowlane 
w budynku trwały do końca 
sierpnia. Cała inwestycja za-
kończyła się w październiku. 
Jej koszt to 854 tys. 776 zł.

– Teraz funkcjonujemy 
w XXI wieku. Wszystko jest 
odnowione, mamy nowy 

sprzęt. Żywimy tu dzieci, 
więc warunki muszą być 
i są dostosowane do najwyż-

szych standardów – mówi 
dyrektor PP 1 Iwona Ce-
giełka.

Kucharki z PP 1 mogą korzystać w wyremontowanej kuchni z nowoczesnych sprzętów 
i wyposażenia

Inwestycje

Posiłki z nowej kuchni

Konkurs

Wyróżnienie 
za dobre szanse
88 samorządów zgłosiło się do ogólnopolskiego 
konkursu Samorząd Równych Szans 2013 na 
najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
realizowane przez polskie samorządy. Dzierżoniów 
wprawdzie nie został w tym roku jednym z 16 
laureatów, ale znalazł się w gronie pięciu 
dolnośląskich wyróżnionych samorządów.

W ubiegłym roku Dzierżoniów został laureatem konkursu za 
mieszkania wspomagane dla niepełnosprawnych intelektualnie. 
W tegorocznej edycji zauważone zostały działania podejmo-
wane na rzecz najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepeł-
nosprawnością – organizacja paraolimpiady we współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji „Uśmiech” działającym 
przy Przedszkolu Publicznym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Laureatów statuet-
ki Samorząd Równych Szans i wyróżnionych wybrała Kapituła 
Nagrody pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy – pełno-
mocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk realizowa-
nych na rzecz osób niepełnosprawnych, pobudzanie aktywności 
społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie ich niezależno-
ści, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.

Pomocna aplikacja

Smartfon pomoże 
odszukać mogiłę
Osoby poszukujące mogił swoich bliskich lub 
znajomych mogą szukać informacji w nowej 
administracji lub skorzystać z „Grobonetu”. Wystarczy 
zeskanować kod z tablicy przy wejściu na Cmentarz 
Komunalny.

Mobilna wyszukiwarka znacznie ułatwi korzystanie z „Grobo-
netu”. Internetowy lokalizator mogił dostępny jest od dwóch lat 
na stronie www.dzierzoniow.pl. By z niego skorzystać wystarczy 
kliknąć w baner Cmentarz Komunalny. Łatwiej jednak dostać się 
do niego, mając smartfona. Wystarczy zeskanować kod i zaraz 
po otwarciu aplikacji wpisać imię i nazwisko pochowanej osoby. 
Fotokody umieszczone są przy wejściu na cmentarz komunalny.

Od 1 stycznia 2014 r. Cmentarz Komunalny będzie miał no-
wego administratora. Będzie nim wyłoniona w przetargu spółka 
cywilna „Centrum Pogrzebowe” Kompleksowe Usługi Pogrze-
bowe S.C. Maria Kramarz-Terlecka.
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Już po raz szósty 
w Dzierżoniowie 
zorganizowano 
Samorządowy Dzień 
Jakości. W Zespole 
Gimnazjów nr 3 spotkali 
się przedstawiciele 
urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych 
zajmujący się 
doskonaleniem 
zarządzania. Dzięki 
współpracy miasta 
z Uniwersytetem 
Ekonomicznym we 
Wrocławiu kolejny raz 
udało się połączyć 
teorię ze stosowaną 
w Dzierżoniowie 
praktyką.

– Samorządowy Dzień Ja-
kości, podobnie jak w przy-
padku europejskich i świato-
wych obchodów, jest pewnego 
rodzaju świętem organizacji 
stosujących z powodzeniem 
międzynarodowe standardy 
zarządzania. W naszym przy-
padku to świętowanie bardzo 
pracowite, poświęcone na 
podnoszenie wiedzy teoretycz-
nej i warsztaty rozszerzające 
wiedzę i umiejętności osób 
pracujących na rzecz jako-
ści – mówi zastępca burmi-
strza Dzierżoniowa Wanda 
Ostrowska. 

Tegoroczny dzień jakości 
przeprowadzono w trzech se-
sjach, w których przeprowa-
dzono wykłady poświęcone 
współpracy i sztuce komuni-
kacji pomiędzy władzą a spo-
łeczeństwem. Sporo czasu 
poświęcono także tematyce 
związanej z edukacją.

 - Co takie spotkania 
dają ich uczestnikom?

– Jestem pewna, że jak co 
roku, uzyskana wiedza jeszcze 
bardziej ugruntuje w nas wy-
magania normy oraz zgodnie 
z obecnym hasłem dnia jako-
ści (Wysoka jakość – z myślą 
o sukcesie) wzmocni się w nas 

przekonanie do współpracy ze 
wszystkimi stronami zaintereso-
wanymi w celu tworzenia warto-
ści – mówi Wanda Ostrowska.

Wykładowcami, z którymi 
można było również podysku-
tować o problemach jakości, 
byli dr Piotra Rogala i dr To-
masza Brzeziński z wrocław-
skiego Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu.

Polski Dzień Jakości jest 
corocznie organizowany w ra-
mach Europejskiego Tygodnia 
Jakości obchodzonego, w tym 
roku w dniach 11-17 listopada 
oraz Światowego Dnia Jakości, 
corocznego święta obchodzo-
nego w drugi czwartek listo-

pada przypadającego w roku 
2013 na dzień 14 listopada.

Światowy Dzień Jakości 
zainicjowany został w 1989 
roku przez trzy główne mię-
dzynarodowe organizacje do 
spraw jakości: Amerykańskie 
Stowarzyszenie do spraw Ja-
kości, Europejską Organizację 
Jakości, w skład której wcho-
dzą 34 europejskie krajowe 
organizacje jakości, jak rów-
nież instytucje, przedsiębior-
stwa i osoby fizyczne z całego 
świata. Unię Japońskich Na-
ukowców i Inżynierów.

Przyszłoroczny VII Samo-
rządowy Dzień Jakości odbę-
dzie się w Przedszkolu nr 7.

Michał Gromadzik – 
młody, obiecujący 
skrzypek wraz 
z przedstawicielami 
dzierżoniowskiego klubu 
kolarskiego odebrali 
od radnych gratulacje 
za wyjątkowe sukcesy 
w kulturze i sporcie. 
Podczas sesji przyjęto 
m.in. uchwały dotyczące 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy, 
ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały 
w sprawie podziału 
miasta Dzierżoniów 
na stałe obwody 
głosowania i dokonania 
zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej dla 
Dzierżoniowa.

Michał Gromadzik zo-
stał stypendystą programu 
„zDolny Śląsk”. Dzięki swo-
jemu zamiłowaniu do muzyki 
klasycznej, tysiącom godzin 
ćwiczeń i talentowi znalazł 
się w gronie 54 wojewódzkich 
stypendystów. Chętnych do 
tego tytułu na całym Dolnym 
Śląsku było prawie 400.

Zawodnicy i trenerzy 
LKS-u Atom są częstymi go-
śćmi na sesjach RM. To za 
sprawą osiąganych przez klub 
wyników. Również w tym 
roku nasze kolarki i kola-
rze zajęli pierwsze miejsce 

w Dolnośląskim Rankingu 
Kolarskim w kategorii grup 
młodzieżowych. Właśnie tych 
sukcesów, wskazując utalen-
towaną młodzież jako wzór, 
gratulowali radni w pierwszej 
części listopadowych obrad.

Część robocza sesji rozpo-
częła się od zmiany porząd-
ku obrad. Wycofano z niego 
punkt dotyczący zatwierdzenia 
taryf za wodę. Wróci on pod 
obrady jeszcze w tym roku.

Dzierżoniowscy radni jed-
nogłośnie przyjęli uchwały 
dotyczące Środowiskowego 

Domu Samopomocy, ogłosze-
nia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie podziału miasta 
Dzierżoniów na stałe obwody 
głosowania i dokonania zmia-
ny w wieloletniej prognozie 
finansowej dla Dzierżoniowa.

Rada Miejska Dzierżonio-
wa zatwierdziła także stawki 
podatków od środków trans-
portowych, zmiany w tego-
rocznym budżecie, zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
obszaru w Dzierżoniowie 
ograniczonego ulicami: Ba-

talionów Chłopskich, Wierz-
bową, Żeromskiego oraz byłą 
bocznica kolejową i określiła 
stawki podatku od środków 
transportowych na rok 2014.

Szczegółowe zapisy podję-
tych uchwał wraz z uzasadnie-
niami dostępne są na stronach 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej w zakładce Rada Miejska. 
Podczas zaplanowanej na 20 
grudnia sesji radni zajmować 
się będą głównie przyszłorocz-
nym budżetem Dzierżoniowa. 
Ostania robocza w tym roku 
sesja odbędzie się 30 grudnia.

Prace RM

Za nami listopadowa sesja

Listopadową sesję rozpoczęto od gratulacji dla stypendysty programu „zDolny Śląsk” 
i kolarzy LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

Samorządowy Dzień Jakości

Jakość z myślą o sukcesie

Samorządowy Dzień Jakości zorganizowano już po raz szósty. Tym razem w ZG 3

Wsparcie dla chorych

Wolne miejsca w ŚDS
Borykasz się z problemami zdrowia psychicznego? 
Skorzystaj ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy ul. Nowowiejskiej 88a w Dzierżoniowie. 
Od grudnia br. będzie on dysponował dodatkowymi 
ośmioma miejscami w placówce.

ŚDS zaprasza w swe podwoje wszystkich, którzy mają pro-
blemy natury psychicznej lub chcieliby się dowiedzieć więcej 
na temat zaburzeń psychicznych. Jest to ośrodek wsparcia 
dziennego dla osób, które z powodu choroby psychicznej 
lub upośledzenia umysłowego mają trudności w zachowaniu 
swojej integracji społecznej. Podopiecznymi Domu mogą być 
osoby, które ukończyły 18. rok życia i zamieszkują na terenie 
Dzierżoniowa. Mają do dyspozycji sale, takie jak pracownia 
kulinarna, komputerowa, plastyczna, telewizyjna, rehabilita-
cyjna, pokój wyciszeń pełniący jednocześnie funkcję pokoju 
rozmów z psychologiem oraz świetlica. Budynek wyposażony 
jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Podopieczni przebywają w ŚDS w godz. od 7.00 do 15.00, 
a w środy do godziny 16.00. Uczestniczą w zajęciach terapeu-
tycznych, imprezach czy wycieczkach, korzystają z pomocy 
psychologa.

Kontakt do ŚDS: tel. 74 830-39-97, 507 343 448, e-mail: 
sds@sdsdzierzoniow.pl. Szczegółową ofertę placówki można 
znaleźć na www.sdsdzierzoniow.pl.

Akcja zima

Pomoc bezdomnym zimą
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, 
tak jak w latach ubiegłych, kierując się troską 
o wszystkie osoby pozbawione miejsca 
zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową, 
rozpoczął „Akcję zima 2013/2014”. Jej celem jest 
zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego 
posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie między 14 a 16 października pracownicy 
dzierżoniowskiego OPS-u po raz pierwszy w tym sezonie 
odwiedzili miejsca, w których przebywają na terenie miasta 
osoby bezdomne. Akcja będzie trwała do wiosny 2014 roku 
(w zależności od panującej aury). W tym czasie dzierżoniow-
ska Straż Miejska oraz policjanci i pracownicy socjalni będą 
systematycznie wizytować ulice miasta, piwnice i altanki na 
ogródkach działkowych. Osoby zainteresowane pomocą tutej-
szego ośrodka otrzymają fachowe wsparcie ze strony pracow-
ników socjalnych, psychologa oraz radcy prawnego.

OPS zwraca się z apelem do mieszkańców Dzierżoniowa 
o zwiększenie zainteresowania osobami bezdomnymi, by 
dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie były skazane 
na doświadczanie negatywnych skutków zimy. W przypadku 
niepokojących sytuacji należy się kontaktować z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Strażą Miejską lub Ko-
mendą Powiatową Policji.

Zobacz, jak masz blisko

Segregacja na mapie
Z 67 gniazd do segregacji odpadów mogą 
korzystać mieszkańcy Dzierżoniowa. Chcesz znać 
ich dokładną lokalizację? Możesz ją prześledzić 
na mapie dostępnej na naszej stronie i stronie 
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego. Tutaj 
także znajduje się harmonogram odbioru odpadów.

Na stronie ZGPD 7 www.zgpd7.pl dostępny jest też wy-
kaz ulic objętych segregacją w systemie workowym i har-
monogram odbioru posegregowanych przez mieszkańców 
odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące ekologii, w tym 
form segregacji odpadów, sposobu postępowania z odpada-
mi problemowymi i niebezpiecznymi czy opłat za wywóz 
śmieci znajdują się także na naszej stronie internetowej 
www.dzierzoniow.pl w zakładce „Eko Dzierżoniów”. 
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Kartografia w muzeum
Wykładem geodety i miłośnika kartografii Manfreda 
Spata z Haus Schlesien zainaugurowano nową 
ekspozycję w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa „Śląsk 
w kartografii XV-XVIII w.”. Od 22 listopada można 
w nim zobaczyć mapy, książki i weduty śląskich miast 
ze zbiorów Haus Schlesien w Koenigswinter, w tym 
słynną mapę wrocławskiego nauczyciela i kartografa 
Martina Helwiga z 1561 roku.

To niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzie-
ło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich 
innych map śląskich. Na wystawie są także mapy Księstwa Świd-
nickiego z XVII i XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa. Ekspozycja uzupełniona jest tablicami informa-
cyjnymi przybliżającymi czasy Martina Helwiga.

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa czynne jest we wtorki, 
czwartki i piątki w godz. 9.00-16.00, w środy w godz. 11.00-
18.00 i w niedziele w godz. 11.00-16.00. Opłata za wstęp do pla-
cówki to 3 zł (bilet normalny), 2 zł (ulgowy – młodzież szkolna, 
studenci, emeryci i renciści). W niedziele wstęp bezpłatny.

Zapraszamy do 
obejrzenia nowej 
wystawy plenerowej 
na dzierżoniowskim 
rynku. Można na 
niej obejrzeć zdjęcia 
z samotnej ekspedycji 
dzierżoniowianina 
Bartosza Koby 
w Himalaje, nad którą 
patronat medialny 
objęła strona 
www.dzierzoniow.pl. 
Podróżnik miał w planach 
zdobyć Ama Dablam 
(„naszyjnik matki” – 
6858 m n.p.m.), ale 
ze względu na trudne 
warunki pogodowe nie 
dotarł na sam szczyt.

Samotna ekspedycja na 
Ama Dablam (znany wśród 
mieszkańców zachodu pod 

nazwą Matterhorn) była jak 
próba wejścia na Mont Everest 
bez aparatu tlenowego. Dzier-
żoniowianin zdecydował się 
jednak podjąć wyzwanie.

Do Nepalu Bartosz Koba 
dotarł 10 października, do Pol-
ski wrócił zaś 9 listopada. Do 
zdobycia szczytu brakło mu 
niewiele, jakieś 6-7 godzin 
wspinaczki. Ta okazała się jed-
nak niemożliwa. W obozie-ba-
zie himalaista zastał w miejscu 
łąki metrową warstwę śniegu. 
Wyżej było już tylko gorzej 
i zimniej. Na stoku dzierżonio-
wianin spotkał około 40 innych 
wspinających się na szczyt. 
Nikomu jednak nie udało się 
wejść wyżej niż jemu. Warunki 
pogodowe zmusiły wszystkich 
do rezygnacji z planów zdoby-
cia Ama Dablam.

Wykładowcy, nauczyciele 
oraz pracownicy 
jednostek kulturalnych 
dzielili się swoją wiedzą 
podczas IV Konferencji 
Regionalistów, która 
odbyła się 27 listopada 
w Muzeum Miejskim 
Dzierżoniowa. Głównym 
wątkiem konferencji była 
edukacja regionalna.

Oprócz interesujących wy-
kładów w sali Muzeum Miej-
skiego można było obejrzeć 
występy artystyczne przed-
szkolaków z PP nr 1 oraz 
uczniów Zespołu Gimnazjów 
nr 3. Swoimi doświadczenia-
mi w temacie podzielili się 
następnie dyrektor PP 1 Iwo-
na Cegiełka, nauczycielka ZS 
nr 1 Iwona Matyja, nauczy-

cielka ZG nr 3 Ewa Olejarz 
oraz pracownica Muzeum 
Miejskiego w Dzierżoniowie 
Maria Feliks. Bardzo cieka-

wy wykład pt. „Między zako-
rzenieniem a wizją przyszło-
ści. Edukacja regionalna jako 
wyzwanie dla współczesnej 

szkoły” wygłosiła również 
dr Izolda Topp-Wójtowicz 
z Instytutu Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagroda dla szkoły

SP6 rozwija talenty
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy 
Chotomskiej w Dzierżoniowie Bożena Strzelczyk 
odebrała 8 listopada w Warszawie wyróżnienie dla 
szkoły za pracę na rzecz rozwijania zainteresowań 
i talentów młodszych dzieci.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Opracowanie i wdroże-
nie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” szkoła 
wykazała się wieloma działaniami na rzecz rozwoju uzdolnień 
dzieci, które zostały docenione przez komisję konkursową Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Gratulacje na ręce dyrektorki 
SP 6 w Dzierżoniowie złożyła szkole na ogólnopolskiej konferen-
cji wiceminister MEN Joanna Berdzik. 

Narodowe Święto Niepodległości

Radosne świętowanie
Przy dźwiękach muzyki Miejskiej Orkiestry Dętej pod 
Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny przemaszerował 
11 listopada pochód z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości

Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Jerzego. 
Pod pomnikiem po odśpiewaniu hymnu przemówienie o rado-
snej dla Polaków rocznicy wygłosił burmistrz Marek Piorun. Po 
uroczystościach, w których w podniosłym nastroju uczestniczyło 
wielu mieszkańców Dzierżoniowa, w DOK-u odbyło się spotka-
nie władz miasta z kombatantami. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Szkoła Podstawowa nr 6 została doceniona za wspieranie 
talentów swych uczniów

Konferencja w muzeum

Uczyć o lokalnym dziedzictwie

O tym, jak przekazywać dzieciom wiedzę o „małych ojczyznach” dyskutowali regionaliści 
podczas konferencji w muzeum

Wystawa plenerowa

Wspomnienia i zdjęcia z Himalajów

Samotna wyprawa w Himalaje była dla dzierżoniowianina 
sporym wyzwaniem. Jakie wspomnienia z niej przywiózł? 
Obejrzyj zdjęcia na wystawie plenerowej

Wystawę kartograficzną w Muzeum Miejskim można oglą-
dać do 26 stycznia

Ranking „Wspólnoty”

Wydane środki unijne
Na 87. miejscu na 268 miasta powiatowe znalazł się 
Dzierżoniów w rankingu dwutygodnika „Wspólnota” 
pod względem wydatków finansowanych ze środków 
unijnych w latach 2009-12. Wynoszą one 799,79 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W latach 2004-2009 
Dzierżoniów znajdował się na pozycji 61., a w latach 
2007-2011 – na miejscu 58.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Niemcza 
znalazła się na 258. miejscu z kwotą 729,03 zł, Pieszyce na 
374. miejscu z kwotą 494,91 zł, Bielawa na 384 pozycji z kwotą 
479,49 zł, a Piława Górna na pozycji 509. z kwotą 235,22 zł. 
Wśród gmin wiejskich gmina Dzierżoniów zajęła 1299. pozycję 
na 1571 z kwotą 322,28 zł per capita uzgadniając inflację.

Powiat dzierżoniowski na 314 powiatów zajął 293. miejsce 
z kwotą 74 zł na mieszkańca w latach 2009-2012, a nasze wo-
jewództwo – miejsce 7. na 16 województw z kwotą wydatków 
330,91 zł na osobę.

Ile środków z Unii Europejskiej wydały samorządy, spraw-
dziła „Wspólnota”
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Dzierżoniów, jako jeden 
ze 108 samorządów 
uczestniczących 
w projekcie,, Decydujmy 
razem”, został 
zaproszony na wizytę 
studyjną do Londynu. 
W dniach 18-22 listopada 
w Wielkiej Brytanii 
miasto reprezentowali 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun oraz 
animator społeczny 
Małgorzata Krupska.

Dzierżoniów od 2011 r. 
uczestniczy w pilotażowym 
projekcie,, Decydujmy ra-
zem”, którego głównym za-
łożeniem jest wypracowanie 
i testowanie modeli partycy-
pacji publicznej z wykorzy-
staniem animacji społecznej, 
opracowanie ogólnopolskiego 
systemu wspierania partycy-
pacji oraz upowszechnianie 
i promocja modeli partycypa-
cji publicznej w środowiskach 
lokalnych.

Spośród 108 uczestników 
projektu wytypowano 10 wy-
różniających się samorządów. 
Fundacja „Fundusz Współ-
pracy” zorganizowała dla 
nich w dniach 18-22 listopada 

wizytę studyjną w Wielkiej 
Brytanii. Do udziału w wizy-
cie zaproszono przedstawi-
cieli władz oraz animatorów 
społecznych. Celem wizyty 
było dostarczenie praktycz-
nej wiedzy w zakresie sku-
tecznej współpracy z lokalną 
społecznością przy tworzeniu 
i wdrażaniu strategii, planów, 
programów oraz zaadoptowa-
nia angielskich doświadczeń 
do potrzeb naszych lokalnych 
społeczności.

Podczas wizyty studyjnej 
uczestnicy mieli możliwość 
poznania „dobrych praktyk”, 

sprawdzonych działań i me-
tod partycypacyjnych realizo-
wanych w Londynie (Borough 
of Lambeth), Richmondshire 
i Cirencester. Samorządy 
te są wizytówkami skutecznej 
współpracy z lokalną społecz-
nością przy tworzeniu i wdra-
żaniu strategii.

Wizyta w Wielkiej Bry-
tanii była świetną okazją do 
wymiany doświadczeń w za-
kresie budowania skutecznej 
współpracy pomiędzy lokal-
nymi społecznościami a sa-
morządami i dyskusji na temat 
problemów partycypacji z an-

gielskimi urzędnikami, polity-
kami, liderami społeczności, 
pracownikami organizacji 
pozarządowych. Zdobyte do-
świadczenia z pewnością zo-
staną efektywnie wykorzysta-
ne w codziennej pracy.

Uczestnicy wizyty stu-
dyjnej podzielą się swoimi 
spostrzeżeniami i doświad-
czeniami z innymi polskimi 
gminami podczas seminarium 
warsztatowego pn. „Partycy-
pacja – doświadczenia brytyj-
skie, polska praktyka”, które 
odbędzie się 4 grudnia 2013 
roku w Warszawie.
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Wspieranie lokalnego biznesu

Lokale dla 
przedsiębiorców
Rozpoczynasz lub rozwijasz własną działalność 
gospodarczą? Nie masz siedziby dla swojej firmy? 
Skorzystaj z oferty Dzierżoniowskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości lub Dzierżoniowskiego Centrum 
Biznesu. To propozycja dla osób bezrobotnych 
z terenu miasta lub powiatu dzierżoniowskiego, 
które planują rozpocząć działalność 
gospodarczą oraz przedsiębiorców z powiatu 
dzierżoniowskiego, którzy zatrudnią osoby 
bezrobotne stale zamieszkujące w Dzierżoniowie.

Istnieje możliwość objęcia podmiotów gospodarczych 
z Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 
Dzierżoniowskiego Centrum Biznesu zwolnieniem z podatku 
od nieruchomości w ramach Programu Pomocy De Minimis.

 - DIP
Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości zloka-

lizowany jest na terenie byłego zakładu DIORA SA, na II 
p. w budynku nr 23, położonym przy ul. Świdnickiej 38 
w Dzierżoniowie.

DIP oferuje na preferencyjnych warunkach lokale prze-
znaczone na nieuciążliwą i nieszkodliwą działalność produk-
cyjną, rzemieślniczą, usługową lub biurową:
 � pom. nr 12 – pow. 36,69 m2
 � lok. składający się z pom. nr 17 i 18 – pow. 37,16 m2 + 

19,67 m2, całość o pow. 56,83 m2
 � pom. nr 25 – pow. 38,86 m2
 � pom. nr 26 – pow. 18,27 m2
 � pom. nr 27 – pow. 18,67 m2
 � pom. nr 28 – pow. 34,64 m2
 � pom. nr 36 – pow. 34,64 m2
 � lok. składający się z pom. nr 42 i 43 – pow. 101,97 m2

Stawka czynszu w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości za korzystanie z pomieszczeń jest ruchoma. 
W pierwszym roku wynosi 5% obowiązującej stawki ryn-
kowej, w drugim – 20%, w trzecim 40%. W czwartym roku 
wzrasta do 60%, a w piątym do 80% obowiązującej stawki 
rynkowej. Okres inkubacji trwa 5 lat.

 - DCB
Dzierżoniowskie Centrum Biznesu zlokalizowane jest na 

II p. w budynku położonym przy ul. Rynek 36. Oferuje na 
preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności gospodarczej typu biurowego:
 � lokal nr 1 o pow. 21,80 m2 składający się z dwóch po-

mieszczeń
 � lokal nr 6 o pow. 17,72 m2 składający się z dwóch po-

mieszczeń (pokój + korytarz)
 � lokal nr 9 o pow. 15,85 m2 składający się z jednego po-

mieszczenia
Stawka czynszu w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu za 

korzystanie z pomieszczeń jest ruchoma. W pierwszym roku 
wynosi 5% stawki rynkowej, w drugim – 40%, a w trzecim 
– 70%. Okres inkubacji trwa 3 lata.

 - Skąd pobrać i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie lokalu w Dzierżoniowskim Inku-

batorze Przedsiębiorczości i Dzierżoniowskim Centrum Biz-
nesu oraz regulamin funkcjonowania można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miasta – zakładka GOSPODARKA – 
zakładka DZIERŻONIOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI/DZIERŻONIOWSKIE CENTRUM BIZNE-
SU, a także osobiście w pok. nr 4 tut. Urzędu. Wypełniony 
wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta UM na 
stanowisku A.

Szczegółowych informacji o lokalach w Dzierżoniow-
skim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz Dzierżoniowskim 
Centrum Biznesu udziela naczelnik Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego UM Danuta Minkina, tel. 74 645 08 19, pokój 
nr 4, e-mail dminkina@um.dzierzoniow.pl

Wśród kilku tysięcy miejscowości, w których siedzibę 
mają firmy wyróżnione w konkursach organizowanych 
przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, znaleźliśmy 
182 z minimum pięcioma takimi przedsiębiorstwami 
i minimum trzema na 10 tysięcy mieszkańców – 
podaje portal businessnow.pl. Wśród nich znalazł się 
Dzierżoniów.

Konkurs Samorząd Przyjazny Biznesowi organizuje Instytut 
Nowoczesnego Biznesu i wydawca Magazynu Przedsiębiorców 
“Europejska Firma”. W siódmej edycji wskazano te miasta, 
w których na 10 tysięcy mieszkańców jest więcej niż 5 firm wy-
różnionych w konkursach „Gepardy Biznesu 2012” i „Efektywna 
Firma 2012” i są tam minimum 3 takie podmioty. W rankingu 
zwyciężyła Warszawa.

Konkurs dla samorządów

Przyjazne biznesowi

Ciekawą formą czerpania z doświadczeń innych są wizyty studyjne. W jednej z nich 
w Wielkiej Brytanii uczestniczyli przedstawiciele dzierżoniowskiego Urzędu Miasta

Wizyta studyjna

„Dobre praktyki” z Londynu


