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Wyjątkowe 
wyróżnienie 
„Rzeczpospolitej” 
odebrał z rąk Jerzego 
Buzka burmistrz 
Dzierżoniowa 
Marek Piorun. 
Dzierżoniów zdobył 
tytuł Najlepszego 
Samorządu 
Dziesięciolecia. 
Znalazł się też w 
gronie miast, w 
których są największe 
inwestycje. 

Ranking samorządów 
„Rzeczpospolitej“ prze-
prowadzono już po raz 
dziesiąty. Na przestrzeni 
tych lat Dzierżoniów zaj-
mował pierwsze, dwa razy 
drugie i dwa razy czwarte 
miejsce.

- Wysoka pozycja w ran-
kingu to powód do satysfak-
cji, że przyjęta i realizowa-
na strategia się sprawdza. 
Reguły rankingu ustalono 

tak, by dopingować władzę 
publiczną do efektywnych 
działań. Mamy tu wskaźniki 
pokazujące, jak samorząd 
wspiera lokalną przed-
siębiorczość, jak walczy z 
bezrobociem, współpracuje 
z organizacjami obywatel-
skimi, na ile efektywne są 
inwestycje i jakie są osią-
gnięcia w edukacji i obsłu-
dze klienta – mówi Jerzy 
Buzek - przewodniczący 
kapituły, były premier RP i 
przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego.

W opisie miasta zamiesz-
czonym w dzisiejszym wy-
daniu „Rzeczpospolitej” 
Dzierżoniów opisywany 
jest jako miasto, w którym 
w ostatnich dziesięciu la-
tach dochody w przelicze-
niu na jednego mieszkańca 
wzrosły o 106%. Gazeta za-
uważa także fakt, że w 2012 
roku Dzierżoniów znalazł 
się w gronie najlepiej za-

rządzanych organizacji w 
Europie.

- Dziękuję bardzo miesz-
kańcom za poparcie, jakie 
czuję w codziennej pracy 
nad rozwojem miasta, jak 
również radnym i pracow-
nikom urzędu realizującym 
zadania samorządu. Ta-
kie wyróżnienie daje nam 
wszystkim dużą satysfakcję. 
Im więcej się osiąga, tym 
bardziej widzimy, czujemy, 
jak dużo jest jeszcze pracy 
przed nami – komentuje 
sukces miasta burmistrz 
Marek Piorun.

Ogłoszenie wyników 
poprzedziła debata nad sys-
temem dochodowym samo-
rządów. O dyskusji na ten 
temat, o metodach wyboru 
najlepszych i najbliższych 
wyzwaniach samorządów 
można przeczytać w dzi-
siejszej wydaniu oraz na 
stronach internetowych 
„Rzeczpospolitej“.

RANKING SAMORZĄDÓW 2014

Dzierżoniów Samorządem 
Dziesięciolecia

Kapituła rankingu, której przewodniczy były premier RP i były przewodniczący PE, 
europoseł Jerzy Buzek, co roku wręcza zwycięzcom konkursu dyplomy. Ale uznała, 
że zwycięzcy rankingu 10-lecia powinni być specjalnie wyróżnieni. 14 lipca wrę-
czyli trzem najlepszym gminom w swych kategoriach specjalne statuetki

Tytuł Najlepszego Samorządu Dziesięciolecia dla Dzierżoniowa w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich odebrał w 
Warszawie burmistrz Marek Piorun

Żródło: „Rzeczpospolita“

Jerzy Buzek w wywiadzie dla „Rzecz-
pospolitej“: „Sprawna obsługa urzędni-
cza jest obywatelom bardzo potrzebna. 
Jednocześnie (…) samorząd terytorialny 
to nie tylko władze czy urząd, ale przede 
wszystkim sami obywatele. Przywództwo 
wymaga więc stałego kontaktu z ludźmi. 
Choć nie wszyscy są aktywni publicznie, 
to z pewnością wszyscy chcą być na 
bieżąco informowani o zamiarach władz 
samorządowych. Zaś 20-30% najbar-
dziej aktywnych obywateli jest gotowych 
współtworzyć strategie, bezpośrednio 
wpływać na konkretne decyzje“.

Najlepsze miasta i gminy ostatnich dziesięciu lat:

Poznań – zwycięzca kategorii najlepsze miasto 
na prawach powiatu 

Dzierżoniów - zwycięzca kategorii najlepsza gmina 
miejska i miejsko-wiejska

Świdnica (lubuskie) i Zabierzów – zwycięzcy kategorii najlepsze gminy wiejskie

Dzierżoniów stawał w szranki konkursu dla samorządów sześciokrotnie, za każdym razem zdoby-
wając miejsce w pierwszej dziesiątce. Tak więc średnio uplasował się na 3. pozycji. Pozostawał 
jednak liderem, jeśli chodzi o liczbę punktów zdobytych za zarządzania. 
Ranking rokrocznie honoruje gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i o podniesienie 
jakości życia oraz zachowują reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. 

Dzierżoniów znalazł się w tym roku w gronie miast, w których są największe inwestycje. Zajął 
41. pozycję. Wśród największych polskich inwestycji samorządów na 101. miejscu znalazło się 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego - etap I.
Inwestycję dofinansowaną z Funduszu Spójności realizuje spółka Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 
Zadanie, którego koszt wynosi 104 mln zł, zakończy się w 2015 r.

Od 2002 r. burmistrzem Dzierżoniowa jest Marek Piorun. Dochody gminy w przeliczeniu na 1. miesz-
kańca wynosiły w 2013 r. ponad 2,8 tys. zł. To 106% więcej, niż dziesięć lat temu. W 2012 r. miasto 
znalazło się w gronie najlepiej zarządzanych organizacji w Europie, zostało finalistą Europejskiej Na-
grody Jakości nadawanej przez EFQM. Gmina mocno stawia na wsparcie biznesu i przedsiębiorczości. 
Efektem tego jest znaczący spadek bezrobocia. Po zmianach ustrojowych stopa bezrobocia w mieście 
wynosiła prawie 50%, teraz około 10%. 
Gmina do swoich sukcesów osiągniętych w ciągu ostatniej dekady zalicza czterokrotne powiększenie i 
zagospodarowanie strefy ekonomicznej, wprowadzenie do miasta 10 dużych inwestorów. Firmy, które 
tylko w tym roku otrzymały zezwolenia na działalność w strefie, oraz jeden nowy inwestor w najbliż-
szych trzech latach zainwestują w Dzierżoniowie ponad 150 mln zł.

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2013

miejsce  6 4 2 4 2 1
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Dzierżoniowski WIK 
zdobył kolejne miliony 
na inwestycje. Środki 
przeznaczone będą 
na nowe zadania 
w kończącym się 
pierwszym etapie 
jednej z największych 
na terenie naszego 
województwa tego typu 
inwestycji, w której 
uczestniczą Dzierżoniów, 
Bielawa, Pieszyce, 
Niemcza i Gmina 
Dzierżoniów.

– Wykonywane przez WIK 
inwestycje poprawią jakość 
wody, co zwiększy bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkańców, 
zautomatyzują niemal wszyst-
kie procesy technologiczne 
i pozytywnie wpłyną na śro-
dowisko. Kontekst środowi-
ska jest niezwykle istotny, 
ponieważ dzięki najnowszym 
technologiom parametry śro-
dowiskowe będą dostosowane 
do bardzo restrykcyjnych prze-
pisów UE. Dzięki temu unik-
niemy kar, jakie będą nakła-
dane na gminy niespełniające 

wymogów – mówi Andrzej 
Bronowicki, prezes spółki re-
alizującej projekt.

Równie ważną korzyścią 
dla mieszkańców jest kwe-
stia wysokości cen, a jakość 
wody to przede wszystkim 
inwestycje, na które potrzeb-
ne są bardzo duże środki pie-
niężne (najlepiej zewnętrzne). 
W gminach, które zdecydo-
wały się na jego współreali-
zację cena brutto 1 m3 wody 
wynosi dziś 3,99 zł, a ścieków 

3,96 zł. W Piławie Górnej (je-
dynej gminie z terenu naszego 
powiatu, która nie uczestniczy 
w projekcie), cena brutto 1 m3 
wody wynosi 4,60 zł, a ście-
ków 4,99 zł.

– Zakres rzeczowy projek-
tu realizowanego przez WiK 
w ramach pierwszego eta-
pu będzie znów rozszerzony 
o kolejne zadania na kwotę 9 
milionów złotych. W sierpniu 
ma zostać podpisany aneks 
do umowy o dofinansowanie. 

Całkowita kwota inwestycji 
realizowanych w pierwszym 
etapie wyniesie około 105 mi-
linów – dodaje prezes WiK-u.

W ramach konkursu orga-
nizowanego przez Minister-
stwo Środowiska WiK ubiegał 
się również o dofinansowanie 
na przygotowanie dokumen-
tacji technicznej o wartości 
prawie 2 milionów dla II eta-
pu porządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
gmin uczestniczących w pro-
jekcie. Spośród 129 złożo-
nych wniosków pozytywny 
wynik weryfikacji formalnej 
i merytorycznej uzyskały 103. 
Wniosek WiK-u znalazł się na 
18. miejscu listy rankingowej, 
uzyskując 36 na 40 możliwych 
punktów.

Dzięki temu WiK otrzyma 
85% dotacji unijnej na przy-
gotowanie ww. dokumentacji. 
Koszty inwestycji planowa-
nych do realizacji w kolejnym 
etapie szacowne są na kwotę 
50 milionów złotych, a dofi-
nansowania na poziomie nie 
mniejszym niż 55%.

Gospodarka

Za co zwalniamy 
z podatków?
Prowadzisz w Dzierżoniowie biznes, tworzysz 
miejsca pracy, potrzebujesz pomieszczeń na swoją 
działalność? Zobacz, co oferuje miasto, i korzystaj 
z ulg podatkowych.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu pro-
wadzenia działalności w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu 
(DCB)

Przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu. Zwolnieniu podlegają 
powierzchnie przeznaczone na lokale użytkowe zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej na terenie DCB. Pomoc w for-
mie zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielana jest przez 
okres inkubacji w DCB, tj. nie dłużnej niż na okres 3 lat.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu prowa-
dzenia działalności w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości (DIP)

Przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Zwolnieniu 
podlegają powierzchnie przeznaczone na lokale użytkowe, zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie DIP. Pomoc 
w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielana jest 
przez okres inkubacji w DIP, tj. nie dłużnej niż przez okres 5 lat.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na nową inwe-
stycję

Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zwią-
zane z nową inwestycją na terenie Dzierżoniowa. W przypadku 
przedsiębiorców uruchamiających nową inwestycję zwolnienie 
przysługuje na okres:
 � 1 roku – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą od 20 000 

PLN do 80 000 PLN;
 � 2 lat – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą od 80 001 

PLN do 180 000 PLN;
 � 3 lat – gdy koszty netto nowej inwestycji wyniosą powyżej 

180 000 PLN.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości na tworzenie 

nowych miejsc pracy
Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle lub ich czę-

ści zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku 
z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Dzierżoniowa. 
W przypadku przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
zwolnienie przysługuje na okres:
 � 1 roku – w przypadku utworzenia co najmniej 3 nowych 

miejsc pracy;
 � 2 lat – w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc 

pracy;
 � 3 lat – w przypadku utworzenia co najmniej 10 nowych miejsc 

pracy.
Z powyższych zwolnień przedsiębiorca może skorzystać po 

złożeniu wniosku lub zgłoszenia do Urzędu Miasta – BOK sta-
nowisko „A”. Wniosek lub zgłoszenie przedkłada się w urzędzie 
przed rozpoczęciem nowej inwestycji lub utworzeniem nowych 
miejsc pracy. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomości na nową inwestycję lub utworzenie 
nowych miejsc pracy zobowiązany jest do utrzymania nowej 
inwestycji lub zwiększonego stanu zatrudnienia przez okres co 
najmniej 5 lat – duże przedsiębiorstwa, 3 lat – mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, od dnia następującego po dniu zakończenia 
realizacji nowej inwestycji lub po dniu, w którym zostały utwo-
rzone nowe miejsca pracy i zatrudnione osoby.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach Regio-
nalnej Pomocy Inwestycyjnej udzielane było na terenie gminy 
miejskiej Dzierżoniów do dnia 30 czerwca 2014 roku – zgodnie 
z uchwałą nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 
8 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nierucho-
mości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. W chwili 
obecnej prowadzane są przez ministerstwo prace nad wydaniem 
rozporządzenia regulującego dopuszczalność udzielania pomocy 
regionalnej w krajowym porządku prawnym, w oparciu o które 
będzie możliwe podjęcie przez dzierżoniowskich radnych uchwa-
ły regulującej zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowią-
ce regionalną pomoc inwestycyjną.

Szczegółowych informacji udzielają:
Danuta Minkina – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-

czego, Urząd Miasta Dzierżoniów, pok. nr 4, tel. 74 645 0 819, 
dminkina@um.dzierzoniow.pl

Marcin Szczepanowski – referent w Wydziale Rozwoju Go-
spodarczego, Urząd Miasta Dzierżoniów, pok. nr 4, tel. 74 645 0 
821, mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl

Inwestycje

WIK na 105 milionów

Wykonywane przez WIK inwestycje poprawią jakość wody

Oświata

Podręczniki dla uczniów 
– może być taniej
Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego 
to niemały wydatek. Koszty zakupu podręczników 
można znacząco obniżyć dzięki rządowemu 
programowi „Wyprawka Szkolna”. Kto i na jakich 
zasadach można z niego skorzystać?

Wniosek o przyznanie dofinansowania na zakup podręcz-
ników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 do 15 września. Zwrot 
kosztów poniesionych na zakup podręczników planowany jest 
do 31 października 2014 r.

Szczegóły programu Wyprawka Szkolna znajdziesz na 
stronie www.dzierzoniow.pl.

Mennica Miejska

Wybij monetę
W miejskim warsztacie menniczym, będącym 
rekonstrukcją średniowiecznej mennicy, można od 
niedawna wybić nową monetę pamiątkową z wizerunkiem 
ratusza i herbem miasta. Wystarczy przyjść do ratusza, 
odwiedzić wieżę i chwycić młot w rękę...

Bicie monet może być interesującą i pouczającą zabawą. Wy-
starczy uderzyć młotkiem w specjalną prasę. Monety kosztują 
0,62 zł. Mogą być dodatkiem do prezentu i pamiątką z pobytu 
w Dzierżoniowie. 

Odwiedź warsztat menniczy w wieży ratuszowej i wybij 
pamiątkową monetę

Społeczeństwo

Wizyta 
u wyjątkowych par
Burmistrz Dzierżoniowa odwiedził w lipcu trzy pary 
małżeńskie, którym wręczył medale „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Wraz z nadanymi przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeniami 
Marek Piorun składał życzenia, wręczał kwiaty 
i gratulował wyjątkowej rocznicy.

Elżbieta i Tadeusz Janasowie małżeństwem są od lutego 1964 
roku. Mają syna i troje wnucząt. Pani Elżbieta pracowała w by-
łych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”, a pan Ta-
deusz w zakładzie „Bester”.

Matylda i Stanisław Wójciakowie ślub wzięli w sierpniu 1964 
roku. Doczekali się dwójki dzieci i tylu samo wnucząt. Pani Ma-
tylda przez wiele lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6, 
wcześniej pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 
i Szkole Podstawowej nr 5. Pan Stanisław był konstruktorem mo-
delarzem w byłych Zakładach Radiowych „Diora”. Prywatnie pa-
sjonował się historią, pochodzi z rodziny o wielkich tradycjach 
patriotycznych.

Władysława i Kazimierz Maroszykowie idą razem przez życie 
od czerwca 1964. Mają 3 dzieci, 5 wnucząt i 3 prawnucząt. Zawo-
dowo związani byli: pani Władysława z Zakładami „Silesiana”, 
a pan Kazimierz najdłużej pracował w dawnym Przedsiębiorstwie 
Transportu Handlu Wewnętrznego.

Jubilatom gratulujemy wspaniałej rocznicy.

Trzy dzierżoniowskie pary zostały odznaczone w lipcu me-
dalami za długoletnie pożycie. Odebrały też gratulacje od 
burmistrza miasta Marka Pioruna
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Piętnaście lat współpracy

Medal z Lanškroun
Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun otrzymał 
wyjątkowe wyróżnienie za rozwój współpracy 
partnerskiej pomiędzy Dzierżoniowem i Lanškroun. 
Pamiątkowy medal, odpowiednik naszego Medalu 
za Zasługi dla Dzierżoniowa, w imieniu czeskiego 
samorządu przekazała starostka Lanškroun Stanislava 
Švarcová.

Obchody jubileuszu współpracy odbyły się w lipcu u naszych 
południowych sąsiadów. Ich elementem było m.in. „Święto gli-
ny”, w czasie którego artyści z kilku krajów stworzyli wyjątkowe 
rzeźby. Kilka z nich, wykonanych przez rzeźbiarza z Dzierżonio-
wa, stanie niebawem na „Rondzie Czeskim”. W miniony week-
end w Lanškroun wystąpiła także dzierżoniowska orkiestra dęta.

Medal za długoletnią współpracę i rozwój partnerstwa miast 
otrzymał także dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury 
Krzysztof Tokarski.

Inwestycje

Nowy dojazd do domów
Na os. Makowym w Dzierżoniowie powstaje kolejny 
odcinek drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. 
Inwestycja miasta zapewni dogodny dojazd do 
istniejących posesji, poprawi także bezpieczeństwo 
ruchu i estetykę tej części miasta.

Wartość robót budowlanych zamknie się kwotą 258.243,11 zł 
brutto. Zadanie wykonuje wyłonione w drodze przetargu Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” z Dzierżoniowa.

To jedna z licznych mniejszych inwestycji prowadzonych 
w tym roku przez Dzierżoniów. W ramach podobnych zadań po-
wstało już ogrodzenie cmentarza komunalnego, wyremontowano 
kładkę nad rzeką Piława przy ul. Nowowiejskiej oraz zatokę par-
kingową na os. Różanym II.

Zgodnie z planem przebiega modernizacja ul. Staszica i re-
mont ul. Wojska Polskiego (boczna droga dojazdowa do budyn-
ków). Z przebudowanego i powiększonego parkingu przy na 
os. Błękitnym kierowcy korzystają już od kilku tygodni.

Niebawem widoczne będą prace przy budowie bieżni wokół 
głównej płyty boiska ośrodka sportu i przy budowie placów za-
baw pomiędzy osiedlem Różanym, Błękitnym i Jasnym.

W tym roku zakończyła się przebudowa dzierżoniowskiego 
targowiska, końca dobiegają prace związane z uporządkowa-
niem gospodarki wodno-ściekowej. Ostatnie prace prowadzone 
są w drugiej już hali produkcyjno-magazynowo-biurowej Invest-
Park Development, ulokowanej w sąsiedztwie dzierżoniowskiej 
podstrefy.

Inwestycje

Zmiany na Staszica – 
nowa organizacja ruchu
Rozpoczął się jeden z ostatnich etapów przebudowy 
ul. Staszica w Dzierżoniowie. W związku 
z wykonywanymi pracami konieczna jest nowa 
organizacji ruchu. Zobacz, którędy można przejechać.

Od 5 sierpnia skrzyżowanie ul. Zamenhofa, Staffa i Staszica 
jest wyłączone z ruchu. Przez to skrzyżowanie możliwy jest do-
jazd tylko do ul. Zamenhofa, Struga i Południowej.

Dojazd do ul. Staffa i Zofii Nałkowskiej możliwy jest od ulicy 
Batalionów Chłopskich przez ul. Wierzbową.

Dojechać do ul. Asnyka można ul. Wojska Polskiego, przez 
ul. Staszica. Dojazd do ul. Staszica od Ronda Czeskiego na 
ul. Batalionów Chłopskich do miejsca zamknięcia skrzyżowania 
możliwy będzie od ul. Batalionów Chłopskich.

Dojazd do ul. Staszica od strony Wojska Polskiego do miejsca 
zamknięcia skrzyżowania możliwy będzie od ul. Wojska Polskiego.

W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji, 
bądź uwag o zmienionej, tymczasowej organizacji ruchu można 
się kontaktować z kierownikiem budowy Stanisławem Święcic-
kim, tel. 602 398 800 lub inżynierem budowy Jakubem Koroną 
663 977 481.

Mieszkańcy os. Makowego zyskają wygodną drogę do-
jazdową

Kolejny etap remontu ul. Staszica wymaga zmiany w or-
ganizacji ruchu

Burmistrz Dzierżoniowa odebrał medal za rozwój współpra-
cy partnerskiej pomiędzy Dzierżoniowem i Lanškroun

Polscy i niemieccy 
eksperci oceniali postępy 
prac prowadzonych 
w kościele pw. św. 
Jerzego w Dzierżoniowie. 
Omawiali też techniczne 
aspekty odnawiania 
elewacji zachodniej. 
Prace konserwatorskie 
polegają na usuwaniu 
szkód spowodowanych 
czasem i czynnikami 
środowiskowymi.

Inwestycja obejmuje ro-
mański (kamienny) i gotycki 
(ceglany) mur elewacji za-
chodniej kościoła. Polega na 
usunięciu antropogenicznych 
szkód ekologicznych. Realizo-
wana jest w ramach projektu, 
który dofinansowują Dzierżo-
niów, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz DBU (Niemiecka Fede-
ralna Fundacja Środowisko).

25 lipca eksperci oceniali 
postęp prac, zgodność ich wy-
konania z dokumentacją pro-
jektową, zastosowane mate-
riały. Podejmowali też decyzje 
związane z dalszymi pracami 
konserwatorskimi.

Kościół pw. św. Jerzego jest 
najstarszym sakralnym zabyt-
kiem Dzierżoniowa. Od kilku 
lat wewnątrz i na zewnątrz pro-
wadzące są w nim konieczne 
i zarazem bardzo kosztowne 
prace konserwatorskie. Ich efek-
ty oglądać możemy na co dzień.

Remont najstarszej miejskiej świątyni

Jerzy okiem ekspertów

Eksperci oceniali postęp prac, zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i za-
stosowane materiały

Renowacja zachodniej elewacji kościoła św. Jerzego została sfinansowana w dużej mie-
rze ze zdobytych dotacji

Czas na twój ruch

Inicjatywa 
lokalna
Masz pomysł na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia w Dzierżoniowie, chcesz działać 
wspólnie z sąsiadami lub znajomymi i oczekujesz 
pomocy miasta? Skorzystaj z możliwości, jakie 
daje inicjatywa lokalna. Nową formę wspólnych 
przedsięwzięć mieszkańców i samorządu 
umożliwia uchwała podjęta w tym roku przez Radę 
Miejską Dzierżoniowa.

Inicjatywa lokalna to jeden z mechanizmów pozwala-
jących na szersze współdecydowanie o finansach i życiu 
miasta. Jeśli grupa mieszkańców uzna, że w ich najbliższym 
otoczeniu konieczne są inwestycje lub działania społeczno-
kulturalne, może wystąpić ze swoją propozycją do urzęd-
ników. Co ważne, dotyczy to grup nieformalnych i osób 
niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Realizując 
inicjatywy lokalne miasto nie przekazuje pieniędzy, lecz 
wspólnie realizuje zadania i pokrywa część lub całość zwią-
zanych z tym kosztów.

Katalog zadań, które mogą być realizowane w ramach ini-
cjatywy lokalnej jest szeroki. Obejmuje zarówno wydarzenia 
kulturalne, sportowe, ekologiczne, charytatywne, jak i inwe-
stycje na mieniu Dzierżoniowa. Można o nie wnioskować ze 
znajomymi lub sąsiadami, i w ten sposób wspólnie z miastem 
zorganizować np. szkolenie, festyn czy święto ulicy, upięk-
szyć skwer przed blokiem czy kamienicą lub zrealizować 
inwestycję – np. budowę chodnika.

Szczegóły dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz na 
stronie www.dzierzoniow.pl.
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Szkoła Nauki Jazdy „Jazda 
z Drozdem“ oferuje 10% zniż-
ki na pełny kurs nauki i dodat-
kowe usługi dużym rodzinom. 

Właściciele Dzierżoniowskiej 
Karty Dużej Rodziny mogą 
korzystać też z tańszego inter-
netu i bonifikat przy zakupie 

mebli i przyborów szkolnych. 
Twoja firma też może dołą-
czyć do programu.

Ulgi dla dużych rodzin 
udzielane przez Szkołę Nauki 
Jazdy „Jazda z Drozdem”:
 � 10% zniżki za pełny kurs 

+ godzina jazdy dodatkowo 
tuż przed egzaminem pań-
stwowym łącznie 31 godzin 
praktyki i 30 godzin teorii) – 
1.250,00 zł,
 � 10% zniżki przy zakupie 

jednej dodatkowej godziny 
(40,00 zł).

Szkoła Nauki Jazdy „Jazda 
z Drozdem“ w Dzierżoniowie 
to wykwalifikowana i do-
świadczona kadra instrukto-

rów oraz nowe samochody 
Fiat Panda. Dobra lokalizacja 
w centrum powiatu dzierżo-
niowskiego i usytuowanie 
w szkole średniej – Zespole 
Szkół nr 3 w Dzierżoniowie 
„Ekonomik“ pomogą zaintere-
sowanym trafić bez problemu 
do siedziby firmy. Każdego 
kursanta traktuje ona indywi-
dualnie i dostosowuje się do 
jego terminarza. Załatwia też 
wszelkie formalności i oferuje 
szkolenie w bezstresowej at-
mosferze.

W Dzierżoniowie jest 559 
rodzin wielodzietnych (3+). Do 
8 sierpnia wydano 198 Karty 
Dużych Rodzin (38 rodzin).

Salon meblowy ASAN jest 
kolejną dzierżoniowską firmą 
wspierającą duże rodziny. Po-
siadaczom Karty Dużej Rodzi-
ny oferuje 10% upustu na pro-
dukty ze swojej bogatej oferty. 

Salon meblowy ASAN 
działa na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego od 1992 
roku. Obecnie mieści się przy 
ulicy Kościuszki w Dzierżo-
niowie. Dzięki własnej ekipie 
transportowej firma dociera 
do klientów na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego 
i województw ościennych. 
Realizuje dostawy do klien-
tów w Czechach, Niemczech 

i Austrii. Na powierzchni wy-
stawowej ponad 1000 metrów 
kwadratowych prezentowane 
są wysokiej jakości meble 
wiodących producentów, ta-
kich jak: Vox, Bydgoskie 
Fabryki Mebli, Forte, HF He-
lvetia, Gala collezione, Paged, 
Janpol, Meblomak, Meblotap, 
Dąb, Unimebel, Meblik, Ta-
ranko, Komandor, Nowy Styl, 
Wolsztyńskie Fabryki Mebli 
i inne.

Salon Meblowy ASAN 
mieści się ul. Kościuszki 2a 
w Dzierżoniowie, tel. 74 832 
46 50, tel./fax 74 831 93 77, 
asan.meble@wp.pl.

In-Net Systemy Kompu-
terowe to kolejna po Grupie 
Toner firma, która dołączyła 
do programu Dzierżoniowska 
Karty Dużej Rodziny. Posia-
daczom karty oferuje bezpłat-
ną instalację przyłącza interne-
towego i router.

In-Net Systemy Kom-
puterowe mieści się przy 
ul. Świdnickiej 24 w Dzierżo-
niowie, tel. 74 646 07 37, tel. 
kom. 509 09 91 40, e-mail: 
biuro@in-net.pl. Zaintere-

sowane osoby posiadające 
Dzierżoniowską Kartę Dużej 
Rodziny proszone są o kon-
takt telefoniczny lub osobisty 
w siedzibie firmy, aby ustalić 
czy istnieją możliwości tech-
niczne uruchomienia połącze-
nia w danej lokalizacji.

Do programu może przystą-
pić każda firma działająca na 
terenie Dzierżoniowa w każ-
dym momencie jego trwania, 
jeśli udzieli rabatów na swoje 
usługi i produkty rodzinom 

posiadającym trójkę lub wię-
cej dzieci. Wielkość rabatów, 
rodzaj ulg, promocji zależy 
od podmiotu je udzielającego. 

Uprawnionych do posiadania 
Dzierżoniowskiej Karty Dużej 
Rodziny na terenie miasta jest 
ponad 500 rodzin.

Jedną z form polityki prorodzinnej w Dzierżoniowie jest program Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny. Karta przewidu-
je system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. 
Katalog partnerów programu powoli rośnie. Jeśli posiadasz rodzinę 3+, sprawdź, z jakich zniżek możesz skorzystać. 
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonaj się, jakie korzyści może przynieść przystąpienie do grona partnerów programu.

sierpień 2014redaguje Wydział promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 18      e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl   www.dzierzoniow.pl

XX Dzierżoniowskie Prezentacje

Zarezerwuj stoisko
Przedsiębiorco, nie siedź w cieniu. Niech Cię 
zobaczą! Pokaż, co masz do zaoferowania na 
Dzierżoniowskich Prezentacjach w ostatni 
weekend września, zdobądź rozgłos i nowy target. 
Zwłaszcza, jeśli jesteś początkujący w biznesie, bo 
dla debiutantów stoisko kosztuje tylko 1 zł + VAT.

Standardowe stoisko wystawiennicze na święcie lokalne-
go biznesu wynosi 12 m2. Wystawca ma jednak możliwość 
zarezerwowania stoiska zabudowanego lub nie, o mniejszej 
lub większej powierzchni – na zewnątrz hali bez ograniczeń. 
Do każdego stoiska, bez względu na położenie, doprowadzo-
na jest energia elektryczna.

1 m2 powierzchni wystawienniczej zabudowanej (ścianki 
osłonowe, wykładzina, lampki, fryz z nazwą firmy) kosztuje 
41,70 zł. Bez zabudowy – 25 zł.

Dla debiutów, czyli mikro i małych przedsiębiorstw 
z branży produkcyjnej lub usługowej, prowadzących działal-
ność nie dłużej niż 3 lata i biorących po raz pierwszy udział 
w Dzierżoniowskich Prezentacjach, przewidziano miejsca na 
tzw. „ścianie biznesu“ za preferencyjną opłatą 1 zł + VAT za 
całe stoisko (3 x 4 m).

Wystawcy, którzy brali udział w Dzierżoniowskich Pre-
zentacjach 2013 w kategorii DEBIUT, za stoisko zapłacą je-
dynie połowę. Tak samo jak laureaci konkursu SMOK BIZ-
NESU 2013. Dla stałych klientów przewidziano 5% rabatu za 
każdy rok udziału w poprzednich edycjach imprezy.

Dla komitetów wyborczych stoisko na zewnątrz hali do 
12 m2 kosztuje 1230 zł. Za każdy kolejny m2 trzeba będzie 
dopłacić 20,85 zł. •

Prowadzisz firmę? Zdobądź nowych klientów! Już dziś 
zarezerwuj stoisko na Dzierżoniowskie Prezentacje

ASAN dla dużych rodzin

Tańsze „prawko” dla dużych rodzin

Sieć dla dużych rodzin

Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny

Liczba partnerów programu rośnie

informacje o uczestnikach programu:
•	informacje	 o	 firmach	 we	 wszystkich	 drukowanych	 materiałach	

promujących	Dzierżoniowską	Kartę	Dużej	Rodziny
•	wykaz	firm	w	„Gońcu”	miesięcznym	–	4	razy	w	roku
•	na	stronie	www.dzierzoniow.pl	–	w	zakładce	Dzierżoniowska	Kar-

ta	Dużej	Rodziny
•	plansza	reklamowa	z	informacją	i	logotypami	firm	zamieszczona	

na	terenie	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	trakcie	Dzierżoniowskich	
Prezentacji

•	informacja	o	partnerach	programu	z	wymienieniem	firm,	ich	pro-

filu	 i	adresu	przekazana	przez	prowadzącego	na	scenie	Dzierżo-
niowskich	Prezentacji	w	niedzielę	wieczorem

•	wykaz	partnerów	zamieszczany	cyklicznie	w	witrynie	informacyj-
nej	Wydziału	Promocji	(ratusz)

•	wykaz	partnerów	zamieszczany	cyklicznie	na	tablicy	informacyjnej	
w	Rynku

informacja o każdym partnerze przystępującym do karty:
•	w	„Gońcu”	miesięcznym
•	na	stronie	www.dzierzoniow.pl
•	na	portalach	społecznościowych	(Facebook,	Google+,	Twitter)

„DZierŻONiOWsKA KArTA  
DUŻeJ rODZiNY”

Możliwość ubiegania się o otrzymanie karty uprawniającej do 
korzystania z ulg i zniżek w ramach programu „Dzierżoniow-
ska Karta Dużej rodziny” mają rodziny wielodzietne:
•	zamieszkałe	pod	wspólnym	adresem	w	Dzierżoniowie;
•	złożone	 z	 rodziców	 (rodzica)	 lub	 opiekunów	 prawnych	 i	 fak-

tycznych	(opiekuna),	jak	również	rodziny	zastępcze	lub	rodziny	
dom	 dziecka,	 mających	 na	 utrzymaniu	 troje	 lub	 więcej	 dzieci	
w	 wieku	 do	 18.	 roku	 życia	 lub	 do	 25.	 roku	 życia	 w	 przypad-
ku,	gdy	dziecko	uczy	się,	studiuje	albo	bez	ograniczenia	wieku	
w	przypadku	dzieci	posiadających	orzeczenie	o	znacznym	stop-
niu	niepełnosprawności	bądź	całkowitej	niezdolności	do	pracy	
i	samodzielnej	egzystencji;

•	rozliczające	się	z	podatku	dochodowego	w	Dzierżoniowie.
W	 przypadku	 rodzin,	 w	 których	 partnerzy	 pozostają	 w	 związku	
nieformalnym	o	kartę	może	ubiegać	się	 rodzic	 z	minimum	 trójki	
dzieci,	z	zastrzeżeniem	spełnienia	powyższych	warunków.

Oferta promocji dzierżoniowskich firm, które włączyły się w Dzierżoniowską Kartę Dużej rodziny

Duże rodziny mogą liczyć na zniżki u partnerów programu, 
który je wspiera. Jednym z nich jest salon meblowy ASAN

Jednym z partnerów Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny 
jest Szkoła Nauki Jazdy „Jazda z Drozdem”


