
Dzierżoniów miasto sportu

Oddajemy drogi kolarzom
„Międzynarodowe Kryterium Kolarskie Dzierżoniów 
2013” rozpocznie się sezon kolarki w Polsce. 
6 kwietnia do naszego miasta przyjadą kolarze 
z najważniejszych polskich teamów.

Organizacja wyścigu wiąże się z koniecznością zamknięcia 
kilku ulic. Dotyczy to części ul. Daszyńskiego, Świdnickiej, 
Kościuszki Nowowiejskiej, Krasickiego oraz ulicy Pocztowej, 
Mierniczej i Mickiewicza. Przystanki komunikacji autobusowej 
ul. Kościuszki oraz na ul. Świdnickiej będą wyłączone z ruchu. 
Prosimy kierowców o zwrócenie w tym dniu szczególnej uwa-
gi na tymczasowe oznakowanie. Objazdy będą obowiązywać 
od godziny 6.00 do 17.30. Szczegółowe informacje i wyścigu 
inaugurującym sezon kolarski w Polsce udzielane są pod nume-
rem telefonu 645 05 41 wew. 384. O szczegółach związanych 
z wyścigiem promującym nasze miasto na sportowej arenie 
kraju będziemy Państwa systematycznie informować. Na stro-
nie www.dzierzoniow.pl w zakładce „Sport” publikowane będą 
kolejne komunikaty dotyczące wyścigu. Tutaj również dostępna 
jest mapa obowiązujących od 6 kwietnia objazdów.

Zapraszamy do Muzeum Miejskiego

Zabawki naszych 
dziadków
Taki tytuł nosi wystawa, którą od 6 marca będzie 
można zwiedzać w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie. 
Ekspozycja została przygotowana wspólnie 
z Miejskim Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka 
Tomaszewskiego w Karpaczu oraz kolekcjonerami: 
Andrzejem Sasem Jaworskim i Jackiem Śledzińskim.

Na wystawie prezentowanej w budynku muzeum przy ulicy 
Świdnickiej 30 zobaczyć będzie można m.in. szabelki dziecięce 
z początku XX wieku, przedwojenną kolejkę elektryczną i klocki 
konstrukcyjne firmy „Stabil” czy bogaty zbiór zabawek drewnia-
nych sprzed kilkudziesięciu lat, będący własnością Muzeum Za-
bawek w Karpaczu. Dodatkową atrakcję stanowić będzie kącik do 
zabawy przygotowany z myślą o najmłodszych zwiedzających, 
przy którym opiekunowie wystawy wyjaśnią zasady niegdyś po-
pularnych, a obecnie już nieco zapomnianych gier. Ekspozycja 
czynna będzie do 19 maja. Bilet wstępu do muzeum kosztuje 3 zł 
(normalny) i 2 zł (ulgowy). Za darmo wystawę i muzeum można 
zwiedzać w niedzielę.

Miasto przejęło budynek dworca PKP

Będzie centrum 
przesiadkowe
Dzierżoniów jest już właścicielem dworca PKP. Akt 
notarialny bezpłatnego przejęcia budynku podpisał 
27 lutego burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun. To 
pierwszy krok umożliwiający stworzenie nowoczesnego 
centrum przesiadkowego. Teraz przed miastem batalia 
o zdobycie pieniędzy na kosztowny remont.

W niełatwy proces przejęcia od PKP dworca od początku 
angażował się senator Stanisław Jurcewicz. – Pomysł przeję-
cia dworca to bardzo ważna i dobra decyzja burmistrza oraz 
radnych. Teraz wspólnie będziemy dbać o to, aby na stworzenie 
centrum przesiadkowego pozyskać jak najwięcej pieniędzy ze-
wnętrznych – mówi Stanisław Jurcewicz. Po remoncie, którego 
termin uzależniony jest od zdobycia unijnych środków, dwo-
rzec będzie centrum pasażerskim dla komunikacji kolejowej 
i autobusowej. Będą mogli z niego korzystać również prywatni 
przewoźnicy.

Klub Sportowy Karate 
Kyokushin otrzymał 
Medal za Zasługi dla 
Dzierżoniowa. Wręczenia 
aktu nadania dokonał 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa Andrzej 
Wiczkowski podczas 
sesji, która odbyła 
się w poniedziałek 
25 lutego.

Gratulacje za zdobycie ty-
tułu wicemistrza Polski Kata 
Seniorów i zajęcie II miejsca 
podczas ostatnich XIII Mi-
strzostw Polski Open i Kata 
Karate Kyokushin radni zło-
żyli na ręce jednego z najlep-
szych zawodników w Polsce 
Tomasza Staściuka.

– Z wyrazami uznania ob-
serwujemy pana sportowy 
rozwój, wytrwałość i wysiłek 
wkładany w ciągłe podno-
szenie sobie poprzeczki. Jest 
pan dla wielu sportowców, 

ale i wychowanków Dzierżo-
niowskiego Klubu Karate Ky-
okushin, wzorem i dowodem 
na to, że warto iść do przodu 
i zawsze patrzeć przed siebie 
w myśl słów założyciela Ka-
rate Kyokushin Masutatsu 

Oyama: „Karate jest sztuką 
i filozofią walki. Nie jest waż-
na wygrana czy przegrana, ale 
doskonalenie samego siebie” 
– mówił wręczając gratulacje 
Andrzej Wiczkowski. Bur-
mistrz Marek Piorun i radni 

życzyli zawodnikowi, aby fi-
lozofia towarzysząca tej sztuce 
walki oraz ciągłe doskonalenie 
samego siebie towarzyszyła 
mu jak najdłużej w karierze 
sportowej, a także w życiu 
osobistym i zawodowym.

Lutowa sesja Rady Miejskiej

Radni z uznaniem dla karateków

Reprezentacja Klub Sportowy Karate Kyokushin odbiera Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa 

W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli (od lewej) 
Józef Muzyka – dyrektor regionalny Departamentu Geode-
zji i Współpracy z Samorządami Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami we Wrocławiu, Tadeusz Szulc – dyrek-
tor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we 
Wrocławiu, Marek Piorun – burmistrz Dzierżoniowa, Stani-
sław Jurcewicz – senator RP

Konsultacje społeczne

Rewitalizacja  
a oczekiwania mieszkańców

Remont ratusza, rozbudowę DOK-u, modernizację 
fontanny i dbałość o zieleń najwyżej ocenili 
mieszkańcy Dzierżoniowa pytani o efekty rewitalizacji 
miasta. Badanie opinii publicznej przeprowadzono 
wśród mieszkańców centrum. 

Na pytanie, czy dzierżoniowianie zadowoleni są z działań 
podejmowanych przez urząd na rzecz rewitalizacji, zdecydowa-
nie tak odpowiedziało 29%, raczej tak – 63%, raczej nie – 6%, 
a zdecydowanie nie – 2%. Ponad połowa ankietowanych pozy-
tywnie oceniła program „Kwiaty w oknach w Rynku” i konkurs 
„Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”. Wyniki badań wskazują, 
że realizowane od niedawna programy „Piękna Fasada” i „Dofi-
nansowanie do remontu zabytków” nie są wystarczająco znane. 
Spośród imprez organizowanych w obrębie centrum najwyższą 
ocenę uzyskał coroczny Mikołaj w Rynku (73% zadowolonych), 
Miodobranie (71%) i Poezja na Murach (69%). Najsłabiej w tym 
zestawieniu wypadł Jarmark św. Jerzego (57%).

Mieszkańcy centrum pytani o inne działania, które należałoby 
podjąć w obszarze rewitalizacji, wskazywali m.in. na problemy 
związane z parkowaniem w obrębie Rynku, zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Poprzecznej i Miodowej, uporządkowanie podwó-
rek, remont kamienicy połączonej z Ratuszem, remont chodnika 
spacerowego wokół murów i remont kapitalny murów obron-
nych. W obszarze gospodarczym uwagi dotyczyły m.in. zachęty 
dla restauratorów umożliwiającej ożywienie Rynku w godzinach 
wieczornych. Zebrane od mieszkańców oceny, opinie i uwagi 
będą miały znaczący wpływ na dalsze działania. 
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Zostaw 1% podatku w Dzierzoniowie
Jak co roku namawiamy Pañstwa, by wype³niaj¹c zeznanie podatkowe przekazaæ 
czêœæ podatku organizacjom s³u¿¹cym lokalnej spo³ecznoœci. Warto samemu 
zdecydowaæ, do kogo trafi¹ nasze pieni¹dze. Jeœli tego nie zrobimy, ktoœ za nas 
podejmie decyzje. Od tego tygodnia bêdziemy cyklicznie publikowaæ informacje o 
dzia³alnoœci dzier¿oniowskich organizacji, którym mo¿na przekazaæ 1% podatku.

W tym roku na liœcie organizacji po¿ytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje siê 14 organizacji i stowarzyszeñ z 
naszego miasta. Sam mechanizm przekazania jest bardzo prosty - wystarczy obliczyæ 
swój jeden procent podatku i wpisaæ KRS wybranej organizacji do PiT-u.

Twoje pieni¹dze – Twój wybór. Wybierz z nami Dzier¿oniów.

Uprawnionymi do przekazania 1% podatku dochodowego s¹: podatnicy podatku 
dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskuj¹cy dochody z 
odp³atnego zbycia papierów wartoœciowych), podatnicy opodatkowani rycza³tem od 
przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i 
korzystaj¹cy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 1% mog¹ przekazaæ równie¿ 
emeryci, pod warunkiem jednak, ¿e samodzielnie wype³ni¹ PIT-37 na podstawie PIT -u 
otrzymanego z ZUS-u. Podatnicy, którzy zdecydowali siê na rozliczenie podatku przez 
pracodawcê, nie maj¹ takiej mo¿liwoœci.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko 
wtedy, gdy podatnik zap³aci nale¿ny podatek w pe³nej wysokoœci. Najlepiej, gdy uczyni 
to do koñca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia - dla rycza³towców oraz do 30 
kwietnia - dla pozosta³ych podatników). Pieni¹dze na konto wybranej organizacji 
przeka¿e do lipca urz¹d skarbowy. Z wyliczonej kwoty potr¹cone zostan¹ koszty 
przelewu.

Zanim wpiszesz numer KRS-u, upewnij siê, ¿e wybrana przez Ciebie organizacja 
znajduje siê w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2013 rok. Wykaz 
takich organizacji publikowany jest m.in. w internetowej bazie organizacji po¿ytku 
publicznego w portalu www.ngo.pl . Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w 
rubrykach PIT-u wpisujemy tak¿e kwotê, któr¹ chcemy przekazaæ dla OPP. Nie mo¿e 
ona jednak przekraczaæ 1% podatku nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania 
podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³. Na jednym 
formularzu PIT podatnik mo¿e przekazaæ odpis tylko jednej organizacji. Jeœli jednak 
podatnik rozlicza siê na wiêcej ni¿ jednym formularzu (ma ró¿ne rodzaje przychodów, 
np. z pracy i dochody z papierów wartoœciowych), w ka¿dym z nich mo¿e wskazaæ inn¹ 
organizacjê po¿ytku publicznego.

Wiêcej informacji o przekazywaniu 1% podatku organizacjom po¿ytku publicznego 
znajd¹  Pañstwo na stronie www.jedenprocent.pl.

Kto i jak mo¿e przekazaæ swój 1%?

Z³ó¿ zeznanie podatkowe i zap³aæ podatek

Decyduj rozs¹dnie
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STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI

„FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU”

TOWARZYSTWO OŒWIATOWE ZIEMI DZIER¯ONIOWSKIEJ

STOWARZYSZENIE „POMÓ¯MY REALIZOWAÆ MARZENIA”

FUNDACJA „ROPUH” - ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH 
UPOWSZECHNIAJ¥CYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA RADOS£AWA 
TURZAÑSKIEGO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŒLEDZENIEM 
UMYS£OWYM KO£O W DZIER¯ONIOWIE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO 
KOŒCIO£A PARAFIALNEGO PW. ŒW. JERZEGO W DZIER¯ONIOWIE

Klub za³o¿yli honorowi krwiodawcy w 1988 r. Stowarzyszenie ma status OPP od 2006 r. 
Jego dzia³alnoœæ przyczynia siê do promocji krwiodawstwa oraz do zwiêkszenia liczby 
osób oddaj¹cych ratuj¹c¹ ¿ycie krew. W ramach swojej pracy stowarzyszenie promuje 
zdrowie wœród mieszkañców, organizuje konkursy z wiedzy o zdrowiu i szkodliwoœci 
na³ogów. Jest organizatorem meczy pi³karskich i innych zabaw pod has³ami „¯yj zdrowo 
bez na³ogów” oraz „Lepiej graæ ni¿ piæ i æpaæ”. Wiêcej informacji o dzia³alnoœci 
stowarzyszenia dostêpnych jest w jego siedzibie przy ul. Z¹bkowickiej 55. KRS 
0000202053.

Fundacjê  powo³ano w celu udzielenia pomocy m³odzie¿y, osobom niepe³nosprawnych 
oraz mieszkañcom w podesz³ym wieku znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej. 
Organizacja posiada si³owniê wyposa¿on¹ w profesjonalny sprzêt do æwiczeñ fizycznych 
oraz domek nad morzem do wypoczynku. Telefon kontaktowy: 509 228 773. KRS 
0000202225

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw spo³ecznych zmierzaj¹cych do wzbogacania 
mo¿liwoœci edukacyjnych dzieci, m³odzie¿y i doros³ych oraz tworzenie warunków do ich 
pe³nego rozwoju intelektualnego i fizycznego to g³ówne cele dzia³alnoœci TOZD. Wiêcej 
informacji o dzia³alnoœci towarzystwa znajd¹ Pañstwo w jego siedzibie, ul. Œwidnicka 38, 
e-mail: zofiami@wp.pl. KRS 0000217528.

Stowarzyszenie za³o¿yli nauczyciele dostrzegaj¹cy trudne warunki, w jakich wychowuje 
siê czêœæ m³odzie¿y. Dziêki swej dzia³alnoœci spe³nia marzenia uczniów przydzielaj¹c 
stypendia i zapomogi, op³acaj¹c dojazdy do szko³y, udzia³ w konkursach, olimpiadach i 
zawodach oraz organizuje obozy letnie nad morzem. Zainteresowanych dzia³alnoœci¹ 
stowarzyszenia odsy³amy do siedziby – Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Prof. Tadeusza 
Kotarbiñskiego  w Dzier¿oniowie. KRS 0000202053.

„Ropuch” powsta³ z inicjatywy instruktorów Hufca Ziemi Dzier¿oniowskiej ZHP oraz 
przyjació³ harcerstwa. Wsparcie otrzymywane dziêki 1% umo¿liwia wyjazd harcerzom na 
polskie i zagraniczne spotkania. Wiêcej informacji o dzia³alnoœci stowarzyszenia znajd¹ 
Pañstwo na stronie www.ropuh.eu. KRS 0000301430.

G³ównym celem prowadzonego przez stowarzyszenie  oœrodka rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczego jest uzyskiwanie przez jego wychowanków autonomii, 
rozumianej jako niezale¿noœæ, samodzielnoœæ i zaradnoœæ ¿yciowa na miarê 
indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci rozwojowych. Podopieczni oœrodka korzystaj¹ z 
ró¿nych form rehabilitacji spo³ecznej. Szczegó³owe informacje o dzia³alnoœci 
stowarzyszenia znajd¹ Pañstwo w jego siedzibie, ul. Parkowa 4 b, tel.: 74 645-17-22, 
www.psouu.org.pl. KRS 0000356404.

Stowarzyszenie dzia³a od oœmiu lat  i efektywnie wspiera swym dzia³aniem remont i 
renowacjê najstarszej dzier¿oniowskiej œwi¹tyni, gromadz¹c œrodki finansowe i 
wspieraj¹c parafiê w poszukiwaniu funduszy.  Przedmiotem jej dzia³ania jest potrzeba 
ratowania zabytkowego Koœcio³a pw. Œw. Jerzego, który w zwi¹zku ze sw¹ architektur¹ i 
wiekiem zosta³ wpisany do rejestru zabytków i pozostaje pod œcis³¹ ochron¹ 
konserwatorsk¹.   Adres korespondencyjny: ul. Miodowa 3, 58-200 Dzier¿oniów, tel. 509 
565 415, tomasz@edytor-studio.pl. KRS 0000195739.
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Zostaw 1% podatku w Dzierzoniowie
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZWIERZ¥T „AZYL"

„NA PAW£OWYM WZGÓRZU" - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA

TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW DZIER¯ONIOWA

LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIER¯ONIOWIE

STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I RODZINA”

TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIER¯ONIOWA

„FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU”

Od 1996 roku „Azyl” prowadzi w Dzier¿oniowie schronisko dla bezdomnych zwierz¹t. Ca³¹ 
swoj¹ dzia³alnoœæ kieruje w³aœnie na ratowanie porzuconych psów. Opiekê znalaz³o tu ponad 
10 tys. bezdomnych zwierz¹t. Dla ponad  8 tys. uda³o siê znaleŸæ nowy dom. Wiêcej informacji 
o dzia³alnoœci „Azyl-u” znajd¹ Pañstwo na stronie www.schroniskoazyl.eu. Stowarzyszenie 
Przyjació³ Zwierz¹t mieœci siê przy ul. Brzegowej 151, telefon: (74) 83 11 800, 
kontakt@schroniskoazyl.eu. KRS 0000062210.

G³ówny celem klubu abstynenta jest niesienie pomocy uzale¿nionym, cz³onkom ich rodzin oraz 
propagowanie ¿ycia bez u¿ywek. Dzieje siê tak dziêki udzielaniu fachowej pomocy prawnej i 
psychologicznej, informacyjnej i terapeutycznej.
Wiêcej informacji o dzia³alnoœci stowarzyszenia mo¿na znaleŸæ w jego siedzibie w Parafii pw. 
Królowej Ró¿añca Œwiêtego, Wzgórze Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II/1, tel. 74 832 36 18, 669 
094 250. KRS 0000084416.

Dzia³aj¹ce od 1979 roku stowarzyszenie zajmuje siê gromadzeniem materia³ów archiwalnych z 
historii Dzier¿oniowa i regionu, prowadzeniem kroniki miasta, edukacj¹ regionaln¹ w 
placówkach oœwiatowych i przygotowywaniem Rocznika Dzier¿oniowskiego. Wiêcej informacji 
o dzia³alnoœci stowarzyszenia znajd¹ Pañstwo na stronie www.tmd.dzierzoniow.pl. Siedziba 
Towarzystwa Mi³oœników Dzier¿oniowa znajduje siê przy ul. Œwidnicka 30, e-mail: 
tmd2012@wp.pl. KRS 0000099206.

Istniej¹cy 27 lat klub skutecznie popularyzuje kolarstwo. Zwodnicy „Atom-u” co roku 
reprezentuj¹ Polskê w imprezach miêdzynarodowych, s¹ medalistami Mistrzostw Polski. 
Zespó³ sk³ada siê z m³odych, utalentowanych dziewcz¹t. Wszystkie s¹ w Kadrze Narodowej. 
Wiêcej informacji o dzia³alnoœci klubu znajd¹ Pañstwo na stronie www.ogniwo-dzierzoniow.pl. 
KRS 0000103666.

Dzia³aj¹ce przy Zespole Szkó³ Sióstr Salezjanek stowarzyszenie  udziela wszechstronnej 
pomocy uczniom, organizuje wypoczynek pozalekcyjny, m.in. ferie zimowe i kolonie letnie.  
Pomaga rozwijaæ talenty najm³odszych mieszkañców. Szczególn¹ uwagê skupia na 
wspomaganiu grup terapeutycznych dla dzieci wymagaj¹cych indywidualnej opieki. Informacji 
o dzia³alnoœci stowarzyszenia udzielane s¹ w jego siedzibie, ul. Wroc³awska 5, e-mail: 
edukacjairodzina@gmail.com. KRS 0000157403.

Dzia³aj¹ce ju¿ 10 lat TMPD upowszechnia idee przyjaŸni miêdzy narodami oraz wspó³pracê i 
wymianê doœwiadczeñ z europejskimi miastami partnerskimi Dzier¿oniowa. Stowarzyszenie 
zajmuje siê nawi¹zywaniem przyjacielskich kontaktów z mieszkañcami miast partnerskich 
Dzier¿oniowa, propagowaniem przedsiêwziêæ kulturalnych, sportowych i turystycznych 
regionu, prowadzeniem dzia³alnoœci edukacyjnej. Wiêcej informacji o dzia³alnoœci towarzystwa 
znajd¹ Pañstwo na stronie www.tmpdz.dzierzoniow.pl. KRS 0000179638

Fundacjê  powo³ano w celu udzielenia pomocy m³odzie¿y, osobom niepe³nosprawnych oraz 
mieszkañcom w podesz³ym wieku znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej. Organizacja 
posiada si³owniê wyposa¿on¹ w profesjonalny sprzêt do æwiczeñ fizycznych oraz domek nad 
morzem do wypoczynku. Telefon kontaktowy: 509 228 773. KRS 0000202225
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203 poręczeń na 
kwotę 6.850.171,50 zł 
udzielił już Fundusz 
Poręczeń Kredytowych. 
Dzięki udzielonym 
poręczeniom powstało 
29 nowych firm, 
stworzono 135 miejsc 
pracy, utrzymano 79.

22 lutego, dziesięć lat od 
utworzenia spółki, jej pra-
cownicy i przedstawiciele 
tworzących go samorządów 
podsumują działalność fundu-
szu działającego dla lokalnych 
przedsiębiorców.

Fundusz Poręczeń Kre-
dytowych Powiatu Dzierżo-
niowskiego Sp. z o.o. został 
utworzony przez Dzierżoniów, 
gminę Dzierżoniów, Bielawę, 
Piławę Górną i powiat Dzier-
żoniowski. Dwa miesiące póź-
niej do spółki dołączyła Gmi-
na Łagiewniki.

Pierwszą umowę o współ-
pracy w zakresie udzielania 
przez Fundusz poręczeń pod-
pisano z Zarządem Banku 
Spółdzielczego w Dzierżonio-
wie. Pierwszego poręczenia 
udzielono W czerwcu 2004 r. 
Początkowy kapitał założyciel-
ski wynosił 272 tys. zł. Dziś to 
kwota 1 mln 328 tys. zł.

Celem działalności spółki 
jest zwiększenie możliwości 
kredytowych mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw 
działających w Dzierżoniowie 
i powiecie. Największe udzia-
ły w spółce, prawie 50%, ma 
Dzierżoniów. – Nasza dzia-
łalność jest szczególnie istot-
na dla firm, które starając się 

o kredyt/pożyczkę na rozwój 
działalności gospodarczej 
w instytucji finansowej nie 
dysponują odpowiednim za-
bezpieczeniem własnym. Fun-
dusz posiadając środki pu-
bliczne, będąc jednocześnie 
wiarygodną instytucją finan-
sową ułatwia przedsiębiorcom 
oraz osobom rozpoczynają-
cym działalność gospodarczą 
dostęp do kapitału zewnętrz-
nego – mówi prezes zarządu 
FPKPD Marcin Pawełek.

Szczegółowe informacje 
o tym, kto i na jakich warun-
kach może skorzystać z oferty 
funduszu, znajdą Państwo na 
stronie www.fpkpd.pl.

Fundusz Poręczeń Kredy-
towych Powiatu Dzierżoniow-
skiego mieści się przy ul. Ba-
talionów Chłopskich 19, tel.: 
74 645 04 31, fax.: 74 646 47 
51, e-mail: fpkpd@wp.pl.
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Fundusz Poręczeń Kredytowych od dziesięciu lat wspiera działalność lokalnych przedsiębiorców. Do dziś udzielił porę-
czeń na kwotę prawie 7 mln zł

Prezes FPK Marcin Pawełek zaprasza przedsiębiorców do 
skorzystania z pomocy funduszu

Wspieranie lokalnej gospodarki

10 lat Funduszu Poręczeń Kredytowych

Pracodawca, który zawarł 
umowę z młodocianym 
pracownikiem 
zamieszkałym 
w Dzierżoniowie 
w celu przygotowania 
zawodowego (nauki 
zawodu, przyuczenia) 
może wystąpić 
o dofinansowanie 
kosztów kształcenia 
w ramach programu De 
Minimis.

Aby otrzymać dofinanso-
wanie, pracodawca lub osoba 

zatrudniona u pracodawcy, 
musi posiadać kwalifikacje 
wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowe-
go młodocianych. Ponadto 
młodociany pracownik musi 
ukończyć naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy i zdać odpo-
wiedni egzamin.

Dofinansowanie przyzna-
wane jest na pisemny wnio-
sek pracodawcy, który należy 
złożyć w terminie 3 miesię-
cy od dnia zdania egzaminu 

przez młodocianego pracow-
nika. Od 1 września 2012 r. 
pracodawcom, którzy zawarli 
z młodocianym pracowni-
kiem umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, 
przysługuje dofinansowanie 
w wysokości:
 � 8.081 zł w przypadku nauki 

zawodu przy okresie kształce-
nia wynoszącym 36 miesięcy, 
z tym, że jeżeli okres kształce-
nia będzie krótszy niż 36 mie-
sięcy kwota dofinansowania 
będzie wypłacana w wysoko-

ści proporcjonalnej do okresu 
kształcenia,
 � 254 zł za każdy pełny mie-

siąc kształcenia w przypadku 
przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy.

Pomoc De Minimis

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Szczegółowych informacji 
udziela Marta Szalińska – 

inspektor ds. obsługi gminnych 
placówek sfery infrastruktury 

społecznej, Wydział 
Infrastruktury Społecznej, 

pokój nr 15, tel. 74 645 08 52.

Nowy wachlarz usług dla przedsiębiorców

Jak założyć 
własną firmę
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” 
zaprasza do skorzystania z nowego wachlarza 
usług Punktu Konsultacyjnego KSU. Usługi zostały 
dostosowane do potrzeb przedsiębiorców chcących 
rozwijać swoją firmę, jak również osób planujących 
założenie własnej działalności.

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą usługi informacyjne, 
dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego o tym, 
jak krok po kroku założyć własną firmę, co zrobić, aby firma 
prężnie się rozwijała, skąd i w jaki sposób pozyskać środki 
finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa oraz jak 
pokonywać problemy w bieżącej działalności?

W ramach oferty klienci mogą również otrzymać informa-
cje, jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę, tj.: porady 
w obszarze finansowania zwrotnego, transferu technologii. 
Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania 
z usługodawcą specjalistycznym oraz prowadzą dalszy moni-
toring losów klienta. Usługi świadczone są w różnych formach 
bezpośrednio w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego 
,,AGROREG” SA w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27, pokój 
Noworudzkiego Parku Przemysłowego (V piętro), w godz.: 
8.00-14.00, drogą telefoniczną, pod numerem: (74) 872 70 
48, drogą mailową, poprzez wypełnienie formularza na stro-
nie www.agroreg.com.pl, bezpośrednio w siedzibie/miejscu 
zamieszkania Klienta, a także w formie dyżurów w Gminnym 
Centrum Informacji w Dzierżoniowie od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 74 832 35 36.

Punkt Konsultacyjny KSU prowadzony jest w ramach 
projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie usług z za-
kresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamie-
rzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-
stop-shops” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013.

Przedsiębiorczość

Wspieramy 
lokalny biznes
Dzierżoniowski urząd oferuje przedsiębiorcom 
różnorodne formy wsparcia – lokale na 
preferencyjnych warunkach, zwolnienia 
z podatku od nieruchomości czy promocję firmy 
w Internetowej Bazie Firm.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wolnych lokali dostęp-
nych w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz 
oferty „Biura na godziny”, które zlokalizowane są w budyn-
ku przy ul. Świdnickiej 38. W Inkubatorze Przedsiębiorczości 
wolne są trzy lokale użytkowe o powierzchni 102 m2, 37 m2 
i 35 m2, przeznaczone na nieuciążliwą i nieszkodliwą dzia-
łalność produkcyjną, rzemieślniczą, usługową lub biurową. 
W pierwszym roku najmu stawka czynszu wynosi tylko 5% 
stawki rynkowej.

Oferta „Biura na godziny” kierowana jest do właścicieli 
mikro i małych firm, osób prowadzących swoją działalność 
w domu lub uprawiających wolny zawód, chcących skorzy-
stać z wyposażonego biura lub sali spotkań. Opłata za godzinę 
użytkowania wynosi tylko 5 zł!

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
na terenie Dzierżoniowa i zamierzają ponieść nakłady inwe-
stycyjne na utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudo-
wanie istniejącego, albo planują utworzyć nowe miejsca pracy, 
mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minims. Z kolei zwolnienie z podatku 
od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyj-
nej przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność 
na terenie Dzierżoniowa, którzy zamierzają utworzyć nowe 
miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty Inter-
netowej Bazy Firmdostępnej na stronie www.dzirzoniow.pl 
w zakładce „Gospodarka”.


