
Informator budżetowy 

Rada Miejska uchwaliła przygotowany przez burmistrza 
budżet  miasta na 2011 rok. O dochodach, wydatkach 
oraz podziale miejskich funduszy można przeczytać na 
stronie 3

Badania wad postawy
pierwszoklasistów

Kolejny raz specjaliści fizjoterapii przeprowadzili badania 
postawy dzierżoniowskich pierwszoklasistów. Po spraw-
dzeniu ruchomości kręgosłupa, zakresów ruchomości 
stawów i testach na płaskostopie rodzice, u dzieci któ-
rych wykryto nieprawidłowości, otrzymali wyniki badań 
wraz z zalecanymi zestawami ćwiczeń. Więcej na stro-
nie 2

Nowe zasady pomocy
przedsiębiorcom

Dzierżoniowskich przedsiębiorców informujemy o 
zmianach wprowadzonych do obowiązującego syste-
mu ulg i preferencji dla przedsiębiorców. Wsparcie w 
postaci ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości 
funkcjonuje w Dzierżoniowie już od osiemnastu lat.  
Szczegóły na stronie 2

Gotowy jest już pierwszy 
z kilkunastu budynków, 
które powstają w 
Dzierżoniowie dzięki 
udziałowi miasta w 
spółce Invest-Park 
Development. 

– Zamiarem spółki jest 
budowa nowego osiedla 
mieszkalnego. By pierwszy 
z budynków mógł zostać 
przekazany do użytkowa-
nia, konieczne jest nada-
nie adresu i stąd prośba 
do radnych o wybór nazwy 
osiedla – tłumaczy zastęp-
ca burmistrza i reprezentant 
miasta w spółce Wanda 
Ostrowska. Inwestor pro-
ponował nazwę „Osiedle 
na Zielonym Wzgórzu”, 
jednak po konsultacjach z 
Towarzystwem Miłośników 
Dzierżoniowa i z radnymi 
osiedle będzie nosiło nazwę 
„Lawendowe”. W wybudo-
wanym nowoczesnym bloku 
powstały 24 lokale, które w 
części znalazły już nabyw-
ców. – Oferta inwestycyjna 
adresowana jest m.in. do 
pracowników dzierżoniow-
skiej podstrefy. Potrzeba 

Invest-Park Development

Osiedle Lawendowe

dostępności mieszkań dla 
osób pracujących w naszej 
podstrefie była jednym z 
decydujących powodów  
powołania Invest-Park 
Development – dodaje za-
stępca burmistrza. Udzia-
łowcami spółki powołanej 
przez Wałbrzyską Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną są 
także miasta Wałbrzych, 
Świdnica i Dzierżoniów. 
Wkład Dzierżoniowa to 5 
ha gruntu o wartości ponad 

2 mln zł. Docelowa kon-
cepcja zagospodarowania 
terenu zakłada powstanie 
na osiedlu Lawendowym 36 
budynków mieszkalnych. O 
rozmiarze inwestycji osta-
tecznie zadecyduje zainte-
resowanie mieszkańców i 
pracowników dzierżoniow-
skiej podstrefy. Z ofertą 
mieszkaniową można za-
poznać się na stronie www.
ipdevelopment.pl. – Budo-
wa mieszkań to nie jedyny 

powód, dla którego miastu 
zależało na uczestnictwie w 
tym przedsięwzięciu. Invest-
Park Development zajmuje 
się także budową gotowych 
hal produkcyjnych, którymi 
coraz bardziej zaintereso-
wani są lokalni i zewnętrzni 
inwestorzy – mówi Wanda 
Ostrowska. Spółce udało 
się już uzyskać pozwolenie 
na budowę pierwszej hali, 
która powstanie w tym roku 
przy ulicy Pieszyckiej.

Zakończyła się budowa pierwszego z kilkunastu budynków, które przy ul. Złotej wybudu-
je Invest-Park Development

Pracownicy 
dzierżoniowskiej 
biblioteki odkrywają 
przed seniorami tajniki 
obsługi komputera.

W czasie specjalnych 
warsztatów starszym miesz-
kańcom objaśniane są zasady 
działania programów do edycji 
tekstu, obsługi poczty elektro-
nicznej oraz sposoby wyszuki-
wania informacji w Internecie.  
Oferta biblioteki kierowana 
jest do osób, które skończyły 
50 lat. Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu, w grupie li-
czącej do ośmiu osób. Miesz-
kańców Dzierżoniowa, którzy 
nie mieli wcześniej kontaktu 
z komputerami i Internetem 
zapewniamy, że nauka pod-
staw jest łatwa, a przyjemność 
z korzystania oferowanych 
dzięki Internetowi możliwości 
ogromna. Pierwszy kurs po-
trwa do połowy stycznia. Pod 
koniec stycznia pracownicy 

Oferta szkolenia dzierżoniowskiej biblioteki 

Kurs komputerowy dla seniorów

Pracownicy dzierżoniowskiej biblioteki zdradzają tajniki obsługi komputera i korzystania 
z Internetu

dzierżoniowskiej biblioteki 
planują uruchomienie kolej-
nego szkolenia. Osoby zain-

teresowane zapraszamy do 
siedziby głównej i filii Miej-
sko-Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Dzierżoniowie 
www.mbp.dzierzoniow.pl, 
tel. 74 64 64 639.

Działalność samorządu 
terytorialnego, 
obowiązki radnego oraz 
oświadczenia majątkowe 
to główne tematy 
pierwszego szkolenia 
dzierżoniowskich 
radnych. 

Obowiązkowe szkolenie 
dla radnych organizowane 
jest zawsze po wyborach sa-
morządowych. – Zdobycie i 
uporządkowanie niezbędnej 
wiedzy o działalności gminy i 
jej najważniejszych zadaniach 

jest szczególnie ważne dla 
osób rozpoczynających pracę 
radnego. Doświadczeni radni 
mają okazję do fachowych kon-
sultacji  – mówi przewodni-
czący Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa Andrzej Wiczkowski.  
W tym roku trwające sześć 
godzin szkolenie poprowa-
dził Rafał Budzisz, doktor w 
zakładzie Prawa Samorządu 
Terytorialnego Katedry Prawa 
Administracyjnego i Nauki 
Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Rada Miejska Dzierżoniowa

Pierwsze szkolenie 
radnych

16 grudnia odbyło się pierwsze w tej kadencji szkolenie 
dla dzierżoniowskich radnych

Inwestycje drogowe 2011
Już w lutym rozpocznie się kompleksowy remont 
ul. Rzeźniczej. Na jedną z największych przyszło-
rocznych inwestycji drogowych Dzierżoniów po-
zyskał 2 mln 700 tys. zł dofinansowania. Nowe  
oświetlenie, kanalizacja deszczowa, wodociągowa, 
chodniki, ścieżka rowerowa i nawierzchnia jezdni 
powstaną na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsud-
skiego do skrzyżowania z ul. Korczaka. Więcej na 
stronie 2
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Już w lutym rozpocznie 
się kompleksowy remont 
ul. Rzeźniczej.

Na jedną z największych 
przyszłorocznych inwe-
stycji drogowych  Dzier-
żoniów  pozyskał 2 mln 
700 tys. zł dofinansowania. 
Nowe oświetlenie, kana-
lizacja deszczowa, wodo- 
ciągowa, chodniki, ścieżka ro-
werowa i nawierzchnia jezdni 
powstaną na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Piłsudskiego do 
skrzyżowania z ul. Korczaka. 
Mieszkańców i właścicieli 
posesji ulokowanych wzdłuż 
ul. Rzeźniczej uprzejmie pro-
simy, by do czasu rozpoczęcia 
prac budowalnych uregulowa-
li kwestie związane z ewentu-
alną budową, przebudową lub 
remontem prywatnych przy-
łączy. Po wykonaniu inwe-

Inwestycje drogowe 2011

Nowa Rzeźnicza

W lutym rozpocznie się budowa nowej drogi wzdłuż ul. Rzeźniczej. Mieszkańców i właś-
cicieli posesji prosimy, by do czasu rozpoczęcia prac budowlanych uregulowali sprawy 
związane z przyłączami
stycji oraz w czasie 5-letniej 
gwarancji miasto nie będzie 
wyrażać zgody na prace zwią-
zane z ingerencją w nową na-
wierzchnię i chodniki. Projekt 

budowlany dostępny jest w 
Biurze Obsługi Klienta na sta-
nowisku „F”. Szczegółowych 
informacji dotyczących prze-
biegu modernizacji ul. Rzeź-

niczej udzielają pracownicy 
Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie, tel. 
74 645 08 80, faks: 74 645 08 
85.

Dzierżoniowskich 
przedsiębiorców 
informujemy o zmianach, 
wprowadzonych do 
obowiązującego systemu 
ulg i preferencji dla 
przedsiębiorców. 

Wsparcie w postaci ulg i 
zwolnień z podatku od nieru-
chomości funkcjonuje w Dzier-
żoniowie już od osiemnastu lat. 
O pomoc miasta mogą ubiegać 
się przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie Dzierżo-
niowa planujący m.in. zwięk-
szenie zatrudnienia, realizację 
nowych inwestycji lub przyspo-
sabiających młodych ludzi do 
nauki zawodu. Wprowadzone 
zmiany dotyczą m.in. uprosz-
czenia formularzy, terminów 

dokonywania zgłoszeń dla ubie-
gających się o pomoc przedsię-
biorców i dostosowania prawa 
lokalnego do nowych przepisów 
krajowych i unijnych. Aktualny 
regulamin udzielania pomocy 
dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na te-
renie Gminy Miejskiej Dzierżo-
niów dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.dzierzoniow.
pl, w zakładce „Gospodarka 
– ulgi i zwolnienia  z podatku 
od nieruchomości”. Szczegó-
łowe informacje i wyjaśnienia 
dotyczące zasad przyznawania 
pomocy dla dzierżoniowskich 
przedsiębiorców udzielane są 
przez pracowników Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du Miasta w Dzierżoniowie.

Gospodarka

Nowe zasady pomocy przedsiębiorcom

Dzierżoniowscy radni 
przyjęli harmonogram 
pracy w 2011 roku. 

Sesje Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, odbywać się będą w 
ostatnie poniedziałki miesiąca. 
– Informacje o najbliższej sesji 
zamieszczane są z tygodniowym 
wyprzedzeniem w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.
um.dzierzoniow.pl) w zakładce 
„Rada Miejska”. W BIP-ie pub-
likowane są też projekty uchwał 
wraz z uzasadnieniami – mówi 
kierownik kancelarii Rady 
Miejskiej Agnieszka Janas.  
Oprócz uczestnictwa w sesji, 
każdy mieszkaniec może włą-
czyć się do dyskusji związanej 
z przyjmowaną uchwałą. By to 
zrobić, należy na początku ob-
rad zapisać się do głosu. Podob-
na zasada obowiązuje podczas 
posiedzeń komisji Rady Miej-
skiej, które również są jawne. 
Zgodnie z uchwałą dotyczącą 
zasad naliczania diet radnych, 
liczba przeprowadzonych w 
miesiącu sesji i posiedzeń komi-
sji nie ma wpływu na wysokość 
diety. Informacje o dzierżo-
niowskich radnych, komisjach 
rady i klubach dostępne są także 
na stronie www.dzierzoniow.
pl w zakładce „Miasto”.

Plan sesji Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa na 2011 rok
Styczeń – sesja sprawozdaw-
cza;

Luty – przedstawienie sprawo-
zdania z realizacji programów 
pomocy publicznej;
Marzec – przedstawienie spra-
wozdań finansowo-rzeczowych 
jednostek organizacyjnych gmi-
ny (OSiR, OPS);
Kwiecień – przedstawienie 
sprawozdania z realizacji Wie-
loletniego Programu Gospoda-
rowania Mieszkaniowym Za-
sobem Gminy oraz z realizacji 
Programu Współpracy z Mia-
stami Partnerskimi;
Maj – sesja absolutoryjna;
Czerwiec – zatwierdzenie 
sprawozdania finansowo-rze-
czowego Miejsko-Powiato-
wej Biblioteki Publicznej oraz 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury, informacja na temat re-
alizacji Programu Środowisko-
wej Szkoły Samorządowej;
Sierpień – raport Monitoringu 
Strategii Rozwoju Lokalnego; 
raport z działalności dzierżo-
niowskich placówek oświato-
wych, przedstawienie założeń 
do budżetu miasta na 2012 rok;
Wrzesień – rozpatrzenie pro-
jektów uchwał;
Październik – podjęcie uchwał 
ustalających wysokość podat-
ków lokalnych;
Listopad – raport z realizacji 
Programu Ochrony Środowi-
ska;
Grudzień – uchwalenie budże-
tu na 2012 rok.

Rada Miejska Dzierżoniowa

Plan sesji w 2011 roku
Kolejny raz 
specjaliści fizjoterapii 
przeprowadzili 
badania postawy 
dzierżoniowskich 
pierwszoklasistów.

Po sprawdzeniu rucho-
mości kręgosłupa, zakre-
sów ruchomości stawów 
i testach na płaskostopie 
rodzice, u których dzieci 
wykryto nieprawidłowości, 
otrzymają wyniki badań 
wraz z zalecanymi zesta-
wami ćwiczeń. – Zajęcia 
korygujące prowadzone są 
w szkołach, ale by wyelimi-
nować problemy, konieczna 
jest również praca w domu 
– mówi naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Społecznej 
Marzenna Lasota Darow-
ska. Niemal 90% pierwszo-
klasistów ma mniejsze bądź 
większe wady postawy. Na 
początku przyszłego roku 

Badania wad postawy pierwszoklasistów

Sprawdzą sylwetkę

W tym roku badania pierwszoklasistów prowadzone są pod nadzorem specjalisty fiz-
joterapii dr. Karola Bibrowicza

miasto sprawdzi efektyw-
ność programu, którym 
objęto już ponad tysiąc 
siedmiolatków. Ponownej 
kontroli poddani zostaną 

uczniowie objęci badaniami 
w 2008 roku. W ramach fi-
nansowanego przez miasto 
programu w remontowanej 
właśnie Szkole Podstawo-

wej nr 5 powstaje także 
profesjonalne centrum ko-
rekcji dla dzierżoniowski 
uczniów ze znaczną wadą 
postawy.

23 grudnia 2010 r. 
już po raz dziesiąty 
odbyła się wspólna 
wigilia mieszkańców 
Dzierżoniowa. 

Bożonarodzeniowe spot-
kanie organizowane jest z 
myślą o samotnych i potrze-
bujących mieszkańcach. W 
organizacji wigilii od kilku lat 
biorą udział dzierżoniowskie 

placówki oświatowe, które w 
tym roku przygotowały m.in. 
wystrój świątecznych stołów. 
Olbrzymi wkład w przygo-
towania mają także prywatni 
sponsorzy i lokalni przedsię-
biorcy. Dzierżoniowski urząd 
serdecznie dziękuje wszyst-
kim mieszkańcom i firmom, 
które wspomogły organizację 
świątecznego spotkania. 

Wigilia 2010

Dziękujemy za pomoc

PRZYGOTOWANIA MIEJSKIEJ WIGILII WSPARLI:

ORION; GALWANIZER; KAMITECH JÓZEF KA-
MIENIECKI; DOMINO; ZEBRA;  ZH-U FIREL JAN 
BORKOWSKI; PHU GEDEON M.SOCHA, W.RUT-
KOWSKI; MECHANIKA MASZYN KAZIMIERZ TAR-
SA; WODOCIĄGI I KANALIZACJA; KRZYSZTOF 
KUŚMIERSKI EL MONT; DD-DESIGN DAMIAN 
ŚMIESZEK; PRZEDSIĘBIORSTWO BUD-MEL; 
FRANCISZEK TOMASZ CHWARŚCIANEK (Świdni-
ca); SKC EUROPE PU; BANK PEKAO S.A.; BANK 
SPÓŁDZIELCZY; TEKAR CZESŁAW KITA KANCELA-
RIA DORADCY PODATKOWEGO; PPWGIM GWAR-
MET; ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW; 
DRUKARNIA EDYTOR; KWIACIARNIA MARIA; 
ASSAN; DOMEX.
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