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Miastem 
przedsiębiorczości, 
kreatywności i wysokiej 
jakości życia ma być 
Dzierżoniów według 
nowej strategii. Przyjęli 
ją dzierżoniowscy radni 
podczas pierwszej w tym 
roku sesji. Dokument 
ten jest niezbędny do 
starań o kolejne miliony 
z UE. Zrealizowanie 
jego założeń ma 
zagwarantować dalszy 
rozwój. Nie bez powodu 
gospodarka jest na 
pierwszym miejscu.

Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Lokalnego Dzierżo-
niowa na lata 2014-2020 to 
pewnego rodzaju drogowskaz 
dla samorządu i wizja rozwo-
jowa na bliższą i dalszą przy-
szłość. Zawiera on siedem ce-
lów strategicznych:
 � wspieranie małych i śred-

nich przedsiębiorstw,
 � rozwój kreatywnego kapi-

tału ludzkiego,
 � rozwój infrastruktury spo-

łecznej i poprawę bezpieczeń-
stwa publicznego,

 � rozwój infrastruktury tech-
nicznej (w tym ekologicznej 
i transportowej),
 � podnoszenie atrakcyjności 

turystycznej,
 � rozwój społeczeństwa cy-

frowego, innowacyjności oraz 
gospodarki opartej na wiedzy.

Nowa strategia powstawa-
ła w cyklu roboczych spotkań 
i konsultacji z mieszkańcami, 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i oczywiście 
z lokalnym środowiskiem biz-
nesowym.

– Wprowadzenie w życie 
zapisów strategii pozwoli na 
dalszy, zrównoważony roz-
wój Dzierżoniowa. Dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom, 
którzy przyczynili się do jej 
powstania – mówił podczas 
sesji burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun, wskazując 
znaczenie misji polegającej 
na podnoszeniu jakości życia 
mieszkańców z wykorzysty-
waniem potencjału przedsię-
biorczości i partnerstwa.

Pełny dokument strategii 
można znaleźć w BIP-ie i na 
stronie www.dzierzoniow.pl.

Remont ul. Staszica, 
remont i rozbudowa 
parkingu na 
os. Błękitnym, placów 
zabaw i siłowni 
plenerowej przy 
ul. Sikorskiego, 
zakończenie modernizacji 
targu i rozpoczęcie 
budowy obwodnicy 
– to najważniejsze 
tegoroczne inwestycje. 
Dzierżoniów przeznaczy 
na nie co najmniej 18 
mln zł. To prawie jedna 
piąta budżetu.

Remont ulicy Staszica 
będzie kosztował około 6,5 
mln zł i obejmie odcinek od 
ul. Wojska Polskiego do ulicy 
Zamenhofa. W ramach tego 
zadania wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia, chod-
nik, ścieżka rowerowa, nowe 
oświetlenie i kapitalny remont 
mostu. Przetarg na tę inwe-
stycję rozstrzygnie się już 6 
lutego.

W tym roku przybędzie 
miejsc parkingowych m.in. na 
os. Błękitnym. – Na osiedlach 
bardzo ich brakuje. Miasto 
wyremontuje i powiększy par-
king przy bloku nr 20, a na 

nowym Różanym powstaną za-
toki parkingowe. W planie jest 
także budowa dróg na os. Ma-
kowym II, wykonamy też od-
nogę ulicy Wojska Polskiego. 
To odpowiedź na pierwszą 
w Dzierżoniowie inicjatywę 
obywatelską – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun.

Kolejne drogowe i bardzo 
ważne zadanie to budowa 
obwodnicy Dzierżoniowa. 
W budżecie województwa na 
2014 rok są zabezpieczone 4,2 
mln zł – głównie na wywłasz-
czenia. Miasto w tym roku 
przeznaczy na to zadanie 1,8 

mln zł. Pozwoli to uregulo-
wać kwestie odszkodowań dla 
80 właścicieli działek, przez 
które przebiegnie obwodnica. 
Prawdopodobnie jeszcze pod 
koniec tego roku ruszą pierw-
sze prace budowlane.

W parku między Szkołą 
Podstawową nr 6 i 5 powsta-
ną place zabaw dla młodszych 
i starszych dzieci. Tutaj także 
miasto wybuduje pierwszą 
otwartą siłownię.

W 2014 roku rozpocznie 
się modernizacja „Zbyszka“. 
Inwestycję rozłożono na trzy 
lata. W tegorocznym budże-

cie na ten cel zabezpieczono 1 
mln 200 tys. zł.

Ważnym zadaniem bę-
dzie także zakończenie re-
alizowanej w kilku etapach 
kompleksowej modernizacji 
dzierżoniowskiego targowi-
ska. Kontynuowane będą też 
prace przy porządkowaniu 
gospodarki wodno-ściekowej. 
W tym roku miasto przezna-
czy na ten cel ponad 4 mln zł.

Zaplanowane w budżecie 
środki na realizację inwestycji 
będą w ciągu roku wzrastać 
o pozyskiwane przez urząd 
pieniądze zewnętrzne.

Dzierżoniów: Modernizacja dróg, remonty i budowa miejsc parkingowych to od kilku lat 
najważnejsze inwestycje realizowane przez miasto. Tak będzie też i w tym roku. 

Jak się zmieni miasto?

Kolejny rok dużych inwestycji

Strategiczna sesja RM

Dzierżoniów niedalekiej przyszłości
Misja Dzierżoniowa

„Podnoszenie jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem 
potencjału przedsiębiorczości oraz partnerstwa”

wizja Dzierżoniowa
„Dzierżoniów miastem przedsiębiorczości, kreatywności 

oraz wysokiej jakości życia”

Statystyka korespondencji UM

Urząd listy pisze
Prawie 56 tys. przesyłek wysłano w 2013 roku 
z dzierżoniowskiego urzędu. Ponad 39 tys. roznieśli 
zatrudnieni przez miasto doręczyciele, prawie 7 tys. 
na terenie powiatu dostarczyła firma zewnętrzna, 
a prawie 10 tys. krajowych i zagranicznych 
dostarczyła Poczta Polska. Najwięcej korespondencji 
wyszło z magistratu w styczniu i w lutym.

Gdyby każda z przesyłek dostarczonych przez doręczycieli 
urzędu była taryfowana według najniższej ceny poczty, to kosz-
towałyby one prawie 183 tys. Tymczasem magistrat za przesyłki 
krajowe i zagraniczne zapłacił poczcie w 2013 roku 52,5 tys. zł. 
Niewiele ponad 17 tys. zł kosztowało dostarczanie przesyłek na 
terenie powiatu realizowane przez zewnętrzną, prywatną firmę. 
Największe oszczędności wynikają z zatrudniania przez urząd 
dwóch osób zajmujących się dostarczaniem korespondencji po-
między urzędem a mieszkańcami.

Wychodząca z urzędu korespondencja wymaga w dużej czę-
ści pisemnego potwierdzenia jej otrzymania i dotyczy najczęściej 
spraw związanych z wydawaniem decyzji, odpowiedziami na 
wnioski, postępowaniami administracyjnymi, decyzjami podat-
kowymi i upomnieniami dla zalegających płatników. 

Dane statystyczne

Dzierżoniów w demografii
Filip, Jakub, Kacper oraz Lena, Maja i Julia – to 
najpopularniejsze w ubiegłym roku imiona nadawane 
nowym mieszkańcom Dzierżoniowa. Przyszło ich 
w ubiegłym roku na świat 250. Jest nas jednak mniej 
niż rok temu. Z dniem 1 stycznia 2014 Dzierżoniów 
miał 33.372 mieszkańców (355 osób mniej, niż rok 
wcześniej), w tym prawie 18 tys. kobiet i 15,5 tys. 
mężczyzn. USC zarejestrował w ubiegłym roku 447 
zgony.

W 2013 roku 303 osoby osiągnęły w Dzierżoniowie pełnolet-
ność. Wydano przy tym 3.654 dowodów osobistych. Odnotowano 
10 zgłoszeń czasowego wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 
pół roku, 628 przemeldowań na terenie miasta i 548 osób zamel-
dowanych na pobyt czasowy.

Liczba mieszkańców – 33.372  
(kobiety – 17936, mężczyźni – 15436)

kobiety mężczyźni

w wieku 0-6 .................. 1024
w wieku 7-17 ................ 1024
w wieku 18 lat ................. 149
w wieku 19-60 ............ 10154
powyżej 60 lat ............... 5257

w wieku 0-6 .................. 1062
w wieku 7-17 ................ 1509
w wieku 18 lat ................. 154
w wieku 19-65 ............ 10749
powyżej 65 lat ............... 1962

•	Liczba sporządzonych aktów urodzenia .............................. 617 
(w tym 58 zagranicznych)

•	Liczba sporządzonych aktów zgonu .................................... 647 
(w tym 13 zagranicznych)

•	Liczba sporządzonych aktów małżeństwa .......................... 323 
(w tym 92 konkordatowe, 94 cywilne i 46 zagranicznych)

•	Liczba par małżeńskich odznaczonych medalem  
za długoletnie pożycie .......................................................... 50

•	Najpopularniejsze imiona męskie ............... Filip, Jakub, Kacper
•	Najpopularniejsze imiona żeńskie .................. Lena, Maja, Julia
•	Imiona niespotykane lub bardzo oryginalne:  Dobrosława, Hugo
W 2013 roku Urząd Stanu Cywilnego obsłużył 6500 klientów, przy-
jął 2191 i wysłał 3308 sztuk korespondencji. 

Zależy nam na dalszym, zrównoważonym rozwoju mia-
sta – mówi burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

Najwięcej korespondencji urzędowej trafia do mieszkań-
ców Dzierżoniowa za pośrednictwem zatrudnionych przez 
UM doręczycieli 
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W minionym roku trwały 
prace przy porządkowa-
niu gospodarki wodno-
ściekowej. Widoczne 
były one w różnych 
częściach miasta. Re-
alizowane przez dzier-
żoniowski WIK zadanie 
przewiduje szereg in-
westycji związanych 
z gospodarką wodną do 
2016 roku. Na to zada-
nie spółka Wodociągi 
i Kanalizacja pozyskała 
ponad 50 mln zł dofi-
nansowania.

Z większych remontów placówek oświatowych należy wspomnieć 
o modernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 1 polegającej 
na kompleksowym remoncie kuchni wraz z zapleczem i wyposa-
żenie jej w nowoczesne sprzęty.

Ubiegłoroczne pra-
ce przy budowie 
obiektów sporto-
wych zakończyły 
gruntowny remont 
największej podsta-
wówki w mieście. 
Na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 5 
powstało m.in. no-
woczesne boisko 
i bieżnia, z których 
korzystać może tak-
że młodzież z oko-
licznych osiedli.

W kolejnym dzierżoniowskim TBS-ie wybudowanym przez miasto 
przy ul. Kopernika zamieszkały 22 rodziny. 2- i 3-pokojowe miesz-
kania o powierzchni od 40 do 60 m 2 oddano w pierwszej połowie 
tego roku. W zasobach TBS-u jest dziś dziewięć budynków (243 
mieszkania).

2013 był ostatnim trudnym rokiem dla osób handlujących i ko-
rzystających z dzierżoniowskiego targowiska. Jego przebudowa 
mocno zmieniła tę część miasta. Najniżej położona, a zarazem 
największą część targowiska, została wyłożona kostką, skomuni-
kowano ją z resztą terenu i wyposażono w media.

Rewitalizacja objęła rów-
nież Centrum Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
oraz Centrum Aktywizacji 
Społecznej. Remont budyn-
ków dawnej szkoły spor-
towej także był współfi-
nansowany ze środków 
zewnętrznych. CAS powstał 
z myślą o mieszkańcach, 
którzy korzystając z pomo-
cy chcą aktywnie rozwiązy-
wać swoje problemy.

Na podobnych zasadach 
finansowych rozbudowa-
no Dzierżoniowski Ośro-
dek Kultury. W obiekcie 
otwartym oficjalnie przez 
Bogdana Zdrojewskiego 
– ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego jest 
m.in. nowa sala widowi-
skowa, duża i piękna ga-
leria, studio nagrań, po-
mieszczenia na warsztaty 
artystyczne. Rozwiązano 
też problem dostępności 
do oferty DOK-u osób nie-
pełnosprawnych.

Niezwykle istotna dla 
płynności ruchu, bez-
pieczeństwa kierowców 
i pieszych była budowa 
ronda na skrzyżowa-
niu ulic Piastowskiej 
i Złotej. Koszty bardzo 
kłopotliwej, ale koniecz-
nej inwestycji w 50% 
pokryło województwo 
dolnośląskie.

Zmiany w 2013 r.

Ubiegłoroczne inwestycje w mieście
Zobacz, co realizowane przez urząd inwestycje zmieniły w Dzierżoniowie. W minionym roku na terenach osiedli powstały kolejne obiekty sportowe, wypiękniał 
wyremontowany ratusz, zniknęły też kłopoty kierowców na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Złotej. Oddano do użytku Centrum Aktywizacji Społecznej i Środowiskowy Dom 
Samopomocy. Otwarto też nowy budynek Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

W centrum miasta naj-
bardziej widoczne były 
prace przy remoncie 
zabytkowego ratusza, 
któremu przywrócono 
przedwojenny wygląd. 
Inwestycja w 70% fi-
nansowana była ze 
środków UE. To zadanie 
zakończyło największe 
inwestycje w ramach 
rewitalizacji centrum.
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Współpraca urzędów

Benchmarking 
z małopolską stolicą
Krakowscy samorządowcy będą korzystać z dobrych 
praktyk systemu zarządzania dzierżoniowskiego 
magistratu. Związane jest to ze staraniami 
Urzędu Miasta w Krakowie o Polską Nagrodę 
Jakości. Urzędnicy z Krakowa zainteresowani byli 
konkretnymi informacjami i poszerzeniem wiedzy 
o tym, na co zwracać uwagę przy opracowywaniu 
aplikacji konkursowej, poznaniem roli samooceny 
w przygotowaniu treści aplikacji i dobrymi praktykami 
związanymi z uczestnictwem w konkursie.

Urząd Miasta w Krakowie od 2006 roku inwestuje w działania 
projakościowe opierające się na służebnej roli wobec klientów. 
Od 8 lat posiada certyfikat ISO 9001, od 2 lat certyfikat ISO 
27001. Ponadto zmodyfikował strukturę procesów systemu zarzą-
dzania jakością, przeprowadził dwie samooceny według modelu 
CAF oraz poprzez cykl szkoleń zainwestował w pracowników. 
Tamtejszy urząd może poszczycić się także nowatorskim podej-
ściem do audytów jakości, które poprzez badanie ryzyk w oparciu 
o produkty z budżetu zadaniowego zostały zintegrowane z kon-
trolą zarządczą.

Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowanie nowocze-
snych metod zarządzania, które pozwalają organizacjom osiągać 
sukces na rynku krajowym i międzynarodowym. Jej model jest 
tożsamy z modelem Europejskiej Nagrody Jakości, której dzier-
żoniowski Urząd Miasta został w 2012 r. finalistą.

Urzędnicy z Krakowa odwiedzili dzierżoniowski magistrat, 
by skorzystać z doświadczenia naszych urzędników w za-
kresie zarządzania jakością

Nowe świadczenie

Dodatek energetyczny
Pobierasz dodatek mieszkaniowy? Teraz przysługuje ci 
nowe świadczenie. Od 1 stycznia 2014 r. możliwa jest 
wypłata dodatku energetycznego. Ma on częściowo 
rekompensować wydatki na energię elektryczną 
ponoszone przez osoby najuboższe. Dodatek ten 
wyniesie maksymalnie 18,93 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał od-
biorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej 
dodatek mieszkaniowy. Aby go otrzymać, należy:
 � posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 � złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową 

kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, któ-
rej stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

 � zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 � Należy również dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. 

(Można ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie 
od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
 � dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę sa-

motną: 11,36 zł/miesiąc;
 � dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 

osób: 15,77 zł/miesiąc;
 � dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 

osób: 18,93 zł/miesiąc.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą wydawane 
i przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzier-
żoniowie (wejście „za żelazną bramą” od poniedziałku do czwart-
ku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16:30, w piątki 
w godz. 7.30-15.00). Szczegółowe informacje nt. dodatku można 
uzyskać pod nr tel. 74 645 08 90.

Wniosek (karta o nazwie: Zryczałtowany dodatek energetycz-
ny) można pobrać ze strony bip.um.dzierzoniow.pl z zakładki 
Menu: Karty usług, wnioski, druki w folderze Oświata, pomoc 
społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa.

STF

Z pasji do fotografii
Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy 
o fotografii i prezentowaniem swoich prac w swoje szeregi. Upowszechnia ono fotografię jako dziedzinę 
sztuki, popularyzuje wiedzę o fotografii, rozwija umiejętności i inspiruje członków do twórczości 
reporterskiej, dokumentalnej i artystycznej.

STF jest otwarte na wymianę wiedzy i umiejętności osób związanych z różnymi gatunkami techniki fotograficznej, zarówno 
amatorów entuzjastów fotografii, jak i profesjonalistów. Działania Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego wspiera Dzierżo-
niowski Ośrodek Kultury, który zapewnia pomieszczenia na spotkania i wystawy.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi STF lub jest zainteresowany jego działalnością, może kontaktować się pod nr. tel. 501 
651 901 lub adresem e-mail: marzecfoto@orange.pl.

Dzierżoniowscy radni 
przyjęli uchwałę 
umożliwiającą 
zwolnienia z podatku 
od nieruchomości tym 
przedsiębiorcom, którzy 
zainwestują lub stworzą 
w naszym mieście nowe 
miejsca pracy.

– Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości jest jednym 
z ważniejszych elementów za-
chęty dla inwestorów planu-
jących rozszerzyć działalność 
lub nową lokalizację swoich 
firm na terenie Dzierżonio-
wa – mówiła podczas sesji 
zastępca burmistrza Wanda 
Ostrowska.

Uchwałę podjęto 8 stycznia 
podczas nadzwyczajnej sesji 
zwołanej na wniosek burmistrza 
Dzierżoniowa Marka Pioruna. 
– Jej podjęcie możliwe było po 
ukazaniu się rozporządzenia 
Rady Ministrów. Stało się to 
w ostatnich dniach starego 
roku. Ze względu na rozmo-
wy prowadzone z inwestorami 
oraz okres obowiązywania ulg 
nie chcieliśmy czekać na koniec 
miesiąca, kiedy odbędzie się 
planowana sesja. Czas ma tutaj 
duże znaczenie. Dziękuję bardzo 
radnym, że w tak ważnej spra-
wie, podobnie jak w przypadku 
budżetu na 2014 rok, byli jedno-
myślni – mówi burmistrz.

Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości możliwe bę-
dzie po spełnieniu następują-
cych warunków:
 � nieposiadania zaległości 

z tytułu podatków i opłat lo-
kalnych wobec miasta;
 � rozpoczęcia nowej inwe-

stycji w terminie 12 miesięcy 
od dnia zgłoszenia;
 � zakończenia nowej inwe-

stycji w czasie nieprzekracza-
jącym 3 lat, liczonym od dnia 
rozpoczęcia realizacji nowej 
inwestycji;
 � utworzenia zadeklarowa-

nych nowych miejsc pracy 
w okresie 2 lat od zakończenia 
inwestycji.

Prawo do ulg wynikają-
cych z podjętej przez Radę 
Miejską uchwały nie dotyczy 
przedsiębiorstw działających 
w ramach dzierżoniowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
Invest-Park.

Szczegółowe informacje 
o wszystkich ulgach w podat-
kach i innych formach pomocy 
przedsiębiorcom dostępne są 
na stronie www.dzierzoniow.pl 
w zakładce „Gospodarka”. In-
formacje i porady można 
także otrzymać w Wydzia-
le Rozwoju Gospodarczego 
dzierżoniowskiego urzędu, 
tel. 74 645 08 19.

Sesja nadzwyczajna

Ulgi za miejsca pracy i inwestycje

– Mamy pomóc 
rodzinom wielodzietnym 
wprowadzając takie 
rozwiązania, które 
ułatwią im codzienne 
funkcjonowanie. Pracę 
rozpoczynamy od 
dokładnej diagnozy 
sytuacji rodzin „3+. 
Bardzo mi zależy, aby tymi 
rozwiązaniami objąć także 
rodziny zastępcze i rodziny, 
w których są osoby 
niepełnosprawne – mówił 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun na początku 
pierwszego spotkania 
zespołu powołanego do 
przygotowania programu 
„Dzierżoniowska Karta 
Dużej Rodziny.

Deklarację jego powsta-
nia złożył burmistrz i rada 
w czasie niedawnej wizyty 
prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego. Szczegółowe 
rozwiązania przygotują przed-
stawiciele dzierżoniowskich 
rodzin wielodzietnych, radni 
oraz pracownicy urzędu i jed-
nostek podległych miastu.

 - Kiedy i ile?

Termin wprowadzenia 
w życie karty określono na 
koniec maja, ale możliwe jest 
wcześniejsze zakończenie prac 
zespołu. W budżecie Dzier-
żoniowa na 2014 rok na ulgi 
i pomoc rodzinom wielodziet-
nym zabezpieczono wstęp-

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Nad opracowaniem programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” pracuje zespół w skła-
dzie: burmistrz Marek Piorun, przedstawicielka rodzin wielodzietnych Joanna Ramilowska, 
zastępca burmistrza ds. społecznych Ryszard Szydłowski, naczelnik Wydziału Infrastruk-
tury Społecznej Marzenna Lasota Darowska, inspektor Wydziału Infrastruktury Społecznej 
Marta Szalińska, kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Wiesława Krzemińska, kierownik 
Wydziału Inżynierii Miejskiej Zygmunt Kuc, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta 
Grzelka, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej OPS-u Irena Markiewicz oraz radni: Iwo-
na Matyja, Wanda Kunecka, Jarosław Kresa, Zbigniew Zeń i Mieczysław Sojka

nie 100 tys. zł. Szczegółowe 
koszty uzależnione będą od 
wielu czynników (np. zakres 
ulg, oferowanych świadczeń 
czy docelowa grupa wiekowa 
dzieci i młodzieży znajdują-
cych się w rodzinach „3+”).

Równolegle trwają prace 
nad wprowadzeniem ogólno-
krajowej Karty Dużej Rodziny. 
Ma ona uzupełniać ofertę samo-
rządową i skupiać się na takich 
kwestiach, jak np. ulgi w komu-

nikacji. To jednak samorząd, 
zależnie od swoich możliwości 
finansowych będzie miał zna-
czący wpływ na skalę pomocy. 
Dotyczyć ona może ulg w opła-
tach i podatkach lokalnych, do-
stępu do sportu i kultury, lokal-
nej komunikacji.

 - Rodziny odczują 
różnicę

– To początek trudnego, 
ale bardzo ważnego zada-

nia samorządu. Wierzę, że 
w takim gronie przygotu-
ją Państwo bardzo dobry 
projekt, który rzeczywi-
ście będzie odczuwalny dla 
dzierżoniowskich rodzin 
wielodzietnych – mówił pod-
czas pierwszego spotkania 
roboczego przewodniczący 
Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa Andrzej Wiczkowski, 
deklarując również wsparcie 
zespołu.
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Rozpoczętym właśnie cyklem infor-
macji znów namawiamy Państwa, by wy-
pełniając zeznanie podatkowe wesprzeć 
organizacje pracujące na rzecz miesz-
kańców Dzierżoniowa. Sam zdecyduj, 
do kogo trafią Twoje pieniądze i wybierz 
swoje miasto. Jeśli tego nie zrobisz, ktoś 
podejmie decyzję za Ciebie.

W tym roku można wybrać jedną 
z piętnastu takich organizacji. Tyle znaj-
duje się na oficjalnej liście NGO upraw-
nionych do otrzymania 1% podatku.

Mechanizm jest bardzo prosty. Wy-
pełniając PIT wystarczy wyliczyć jeden 
procent podatku i wpisać numer KRS wy-
branej organizacji. 

O działalności dzierżoniowskich or-
ganizacji, którym można przekazać swój 
1% podatku dowiesz się wszystkiego na 
stronie www.dzierzoniow.pl.

Twoje pieniądze – Twój wybór. 
Wybierz z nami Dzierżoniów.

Tradycyjnie już burmistrz 
Dzierżoniowa spotkał 
się na początku roku 
z przedstawicielami 
lokalnego świata 
biznesu, aby 
podziękować 
za współpracę 
i podsumować 2013 
rok. Noworoczny 
Koktajl Przedsiębiorców 
odbył się 17 styczna 
w sali widowiskowej 
Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury.

To jedna z form podzię-
kowania przedsiębiorcom za 
pracę na rzecz miasta oraz 
współpracę z lokalnym sa-
morządem. Jest to także do-
skonała okazja do integracji 
środowiska biznesowego, na-
wiązania nowych kontaktów 
i prowadzenia dyskusji oraz 
kuluarowych rozmów bizne-
sowych.

– Życzę, aby to był dla 
Państwa dobry rok, w którym 
wszystkie napotkane proble-
my uda się pokonać i przekuć 
w sukces. W życiu prywatnym 
życzę dużo radości i zdrowia – 
mówił burmistrz Dzierżonio-
wa Marek Piorun. Zastępca 
burmistrza Wanda Ostrow-
ska przekazała zaś informacje 
związane z nowym okresem 
programowania Unii Europej-
skiej i najważniejszymi zada-
niami miasta.

Ważnym punktem Nowo-
rocznego Koktajlu Przedsię-
biorców było rozstrzygnięcie 
konkursu na „Najładniejszą 
świąteczną wystawę”. Konkurs 
ten po raz trzeci zorganizował 
„Tygodnik Dzierżoniowski“ 
we współpracy z dekoratorką 
wnętrz Anną Pyrak i Urzę-
dem Miasta Dzierżoniowa. 
Zwyciężył w nim zegarmistrz 
Bogdan Pelczar z ul. Świd-

nickiej. Drugie równorzęd-
ne miejsce otrzymały dwie 
kwiaciarnie „Ładne kwiatki” 
i „Bukiet”. Natomiast trzecie 
miejsce zajęła witryna Biura 
Podróży Rapala. Dodatkowo 
czytelnicy i internauci wybra-
li ich zdaniem najpiękniejszą 
wystawę. Tę nagrodę również 
odebrał Bogdan Pelczar.

Przedsiębiorcy, którzy sko-
rzystali z zaproszenia miasta, 
mogli też obejrzeć krótki, ale 
wyśmienity recital Małgo-
rzaty Kuś (Shata QS), którą 
według zapowiedzi dyrektora 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury będziemy mogli nie-
bawem zobaczyć i posłuchać 
w ramach klubowego grania.
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Zostaw 1% 
w Dzierżoniowie

W tym roku na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się 15 
organizacji i stowarzyszeń z naszego miasta.

 - stowarzyszenie PrzyjaCiÓŁ zwierzĄt „azyL”
Krs 0000062210
Ratuje bezpańskie zwierzęta. Opiekę znalazło tu już ponad 10 tys. bez-
domnych zwierząt. Dla ponad 8 tys. udało się znaleźć nowy dom. Azyl 
jest często wskazywany jako bardzo dobry przykład prowadzenia takiej 
działalności.
 - towarzystwo MiŁoŚniKÓw Dzierżoniowa
Krs 0000099206
Gromadzi materiały archiwalne, propaguje historię Dzierżoniowa i regio-
nu, prowadzi kroniki miasta, edukacją regionalną i przygotowuje „Rocz-
nik Dzierżoniowski”.
 - LuDowy KLuB sPortowy „atoM” w Dzierżoniowie
Krs 0000103666
Popularyzuje kolarstwo. Zwodnicy „Atom-u” co roku reprezentują Polskę 
w imprezach międzynarodowych, są wielokrotnymi medalistami Mi-
strzostw Polski. Duża grupa zawodniczek klubu jest w Kadrze Narodowej.
 - stowarzyszenie „eDuKaCja i roDzina”
Krs 0000157403
Pomaga uczniom, organizuje wypoczynek pozalekcyjny, pomaga rozwijać 
talenty najmłodszych mieszkańców. Szczególną uwagę skupia na wspoma-
ganiu grup terapeutycznych dla dzieci wymagających indywidualnej opieki.
 - towarzystwo Miast PartnersKiCH Dzierżoniowa
Krs 0000179638
Zajmuje się nawiązywaniem i prowadzeniem kontaktów z mieszkańcami 
miast partnerskich Dzierżoniowa, propagowaniem przedsięwzięć kultu-
ralnych, sportowych i turystycznych regionu.
 - stowarzyszenie PoMoCy HonorowyM DawCoM Krwi
Krs 0000202053
Jego członkowie ratują zdrowie i życie, przyczyniają się do promocji 
krwiodawstwa oraz do zwiększenia liczby osób oddających krew.
 - „FunDaCja L.M. oCHrony zDrowia, KuLtury i sPortu”
Krs 0000202225
Udziela pomocy młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkań-
com w podeszłym wieku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 - towarzystwo oŚwiatowe zieMi DzierżoniowsKiej
Krs 0000217528
Wspiera inicjatywy społeczne wzbogacające możliwości edukacyjnych 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi też inicjatywy tworzące warunki 
do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
 - stowarzyszenie „PoMÓżMy reaLizowaĆ Marzenia”
Krs 0000244620
Przydziela stypendia, zapomogi, opłaca dojazdy do szkoły, udziały w kon-
kursach, olimpiadach i zawodach. Organizuje też letnie obozy nad morzem.
 - FunDaCja „roPuH” – rozwoju orGanizaCji PozarzĄDowyCH 
uPowszeCHniajĄCyCH HarCerstwo iMienia HarCMistrza 
raDosŁawa turzaŃsKieGo
Krs 0000301430
Powstała z inicjatywy instruktorów Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP 
oraz przyjaciół harcerstwa. Wsparcie otrzymywane dzięki 1% umożliwia 
wyjazd harcerzom na polskie i zagraniczne spotkania.
 - PoLsKie stowarzyszenie na rzeCz osÓB z uPoŚLeDzenieM 
uMysŁowyM KoŁo w Dzierżoniowie
Krs 0000356404
Prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Pomaga 
swoim podopiecznym w osiąganiu niezależności, samodzielności i za-
radności życiowej. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i buduje obec-
nie dom rodzinny z mieszkaniami wspomaganymi.
 - stowarzyszenie na rzeCz reMontu i renowaCji 
zaBytKoweGo KoŚCioŁa ParaFiaLneGo Pw. Św. jerzeGo 
w Dzierżoniowie
Krs 0000195739
Wspiera remont i renowację najstarszej dzierżoniowskiej świątyni, gro-
madząc środki finansowe i wspomaga parafię w poszukiwaniu funduszy.
 - FunDaCja „saLus Pro FaMiLia”
Krs 0000311436
Zajmuje się ochroną zdrowia, profilaktyką i zwiększaniem świadomości 
społecznej w zakresie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem patolo-
giom społecznym.
 - uCzniowsKi LuDowy KLuB sPortowy „isKra” 
w Dzierżoniowie
Krs 0000344004
Szkoli dzieci i młodzież pasjonującą się kolarstwem BMX, pomaga za-
wodnikom przygotować się do uprawiania tej dyscypliny również na po-
ziomie wyczynowym.
 - stowarzyszenie PrzyjaCiÓŁ DzierżoniowsKieGo 
eKonoMiKa
Krs 0000274502
Upowszechnia i chroni prawa dziecka. Prowadzi działalność w zakresie 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w celu podnoszenia kwalifika-
cji i poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między absolwentami 
i szkołą.

Co roku burmistrz Dzierżoniowa zaprasza przedsiębiorców 
na noworoczne spotkanie

Integracja dzierżoniowskiego biznesu

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Pracodawco, zatrudniasz 
młodocianych 
pracowników w celu 
przygotowania 
zawodowego? Zawiadom 
o tym Urząd Miasta, by 
otrzymać dofinansowanie 
kosztów kształcenia ze 
środków Funduszu Pracy.

Pracodawca, który zawarł 
umowę z młodocianym pra-
cownikiem zamieszkałym 

w Dzierżoniowie w celu przy-
gotowania zawodowego (nauki 
zawodu, przyuczenia), jest obo-
wiązany zawiadomić o tym fak-
cie burmistrza Dzierżoniowa. 
Pracodawca będący rzemieślni-
kiem – również izbę rzemieśl-
niczą właściwą ze względu na 
jego siedzibę. Wszystko w celu 
zabezpieczenia środków na 
wypłatę dofinansowań praco-
dawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników, 
bo zapotrzebowanie na środki 
finansowe składane jest do wo-
jewody na podstawie zgłoszeń 
pracodawców.

Zawiadomienia przyjmuje 
Biuro Obsługi Klienta, w punk-
cie A – Informacja od ponie-
działku do czwartku w godz. 
7.30-15.30, we wtorki do godz. 
16.30, w piątki do godz. 15.00. 
Do formularza pracodawca 

powinien dołączyć kserokopię 
umowy o pracę w celu przygo-
towania zawodowego.

Szczegółowych informacji 
w tej sprawie udziela inspektor 
ds. obsługi gminnych placówek 
sfery infrastruktury społecznej 
Marta Szalińska z Wydziału 
Infrastruktury Społecznej – 
I piętro – pokój 15, tel. 74 645-
08-52, e-mail: mszalinska@
um.dzierzoniow.pl.

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Dofinansowanie dla pracodawców

1% dla Dzierżoniowa


