
Formy wspierania 
nieuzależniające od 
pomocy oferowane 
przez dzierżoniowski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej doceniła 
para prezydencka 
w konkursie „Dobry 
Klimat dla Rodziny”. 
Dzierżoniów znalazł 
się w gronie piętnastu 
finalistów wybranych 
spośród 250 zgłoszeń. 
W kategorii „Inicjatywy 
Międzypokoleniowe” 
zwyciężyła gmina 
Dzierżoniów. Sąsiadom 
gratulujemy sukcesu.

„Dobry Klimat dla Rodzi-
ny” to inicjatywa pary prezy-
denckiej mająca na celu pro-
mowanie najlepszych praktyk 
wspierających rodziny, mogą 
być wzorcem i inspiracją dla 
innych samorządów.

Efekty kompleksowego 
podejścia do rozwiązywa-
nia problemów powodują, 
że w Dzierżoniowie maleje 
liczba rodzin wymagających 
stałej pomocy, z drugiej zaś 
strony następuje wyraźna po-
prawa funkcjonowania rodzin 
objętych wsparciem – można 
przeczytać w wydawnictwie 
podsumowującym konkurs. 
Dzierżoniów wyróżniono za 
działania na rzecz klientów 
pomocy społecznej i odwagę 
w kreowaniu wizerunku po-
mocy społecznej.

15 maja podczas uroczystej 
gali w Pałacu Prezydenckim 
nagrody wręczył laureatom 
prezydent RP z małżonką. 
– Klimat tego spotkania jest 
znakomity, co sądzę, że moż-
na interpretować jako zapo-

wiedź, że generalnie klimat 
wokół spraw rodzinnych bę-
dzie coraz lepszy w całej Pol-
sce – powiedział prezydent. 
Bronisław Komorowski 
gratulował wszystkim, którzy 
zrobili dużo, aby klimat był 
coraz lepszy, zarówno tym, 
którzy zostali zgłoszeni, jak 
i szczególnie nominowanym 
i laureatom. – Dziękuję za 
wszystkie działania, które się 
kryją za tymi wyróżnieniami – 
podkreślił.

 - Dlaczego 
Dzierżoniów?

„Bezpieczna i szczęśliwa 
rodzina fundamentem spo-
łeczeństwa" – to nazwa pro-
jektu realizowanego dzięki 
funduszom Unii Europejskiej, 
środkom z budżetu miasta, 
państwa oraz pomocy rzeczo-
wej sponsorów, dzięki które-
mu klienci dzierżoniowskiego 
OPS-u otrzymują pomoc inter-
dyscyplinarną

W naszym ośrodku uru-
chomiono popołudniowe dy-
żury pracowników socjalnych 
i dzielnicowych, zatrudniono 
psychologa i asystentów rodzi-
ny, oddzielono też pracę so-
cjalną od pomocy finansowej. 
Ośrodek zapewnia ponadto 
bezpłatną pomoc prawną. Ze-
spół ds. usług opiekuńczych 
pracuje z osobami starszymi 
i niepełnosprawnymi, a także 
monitoruje środowiska osób, 
które nie korzystają z pomocy 
lub rezygnują z usług opie-
kuńczych, a które z racji wie-
ku, samotności lub zdrowia 
wymagają zainteresowania. 
Zespół ds. asysty rodzinnej 
pracuje z rodzinami dotknię-
tymi różnymi problemami, 
zwłaszcza przemocą domową.

Taka praca z rodziną moż-
liwa jest dzięki ścisłej współ-
pracy z instytucjami działa-
jącymi w obszarze pomocy 
społecznej. W siedzibie OPS-u 
odbywają się spotkania, w któ-

rych uczestniczą pedagodzy, 
kuratorzy sądowi, psycholog, 
pracownicy socjalni, a także 
wychowawcy i przedstawicie-
le służby zdrowia. Wspólne 
szukanie rozwiązań pozwala 
na szybkie i skuteczne inter-
wencje.

Mieszkańcy wymagający 
pomocy społecznej mogą na-
bywać różne umiejętności oraz 
pożytecznie spędzać czas, nie 
izolując się od społeczności 
lokalnej. Organizowane są 
m.in. cykliczne imprezy dla 
dzieci, spotkania dla młodzie-
ży i grupy wsparcia („Być 
dobrym rodzicem”, „Promyk 
nadziei” – dla osób doznają-
cych przemocy) oraz warszta-
ty, prelekcje i konferencje dla 
dorosłych („Organizacja życia 
w rodzinie”, „Konsekwencje 
w wychowaniu”, „Konflikt – 
jak się kłócić fair”, „Zawód 
wyuczony – mądry rodzic”, 
„Depresja – stan duszy czy 
choroba”).

Podejdź do Okna Artystycznego

Ręcznie robione cuda
Piękne, ręcznie robione kartki, zaproszenia, 
wizytówki oraz formy ceramiczne można oglądać od 
drugiej połowy maja na kolejnej ekspozycji w Oknie 
Artystycznym Wydziału Promocji Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.

Są one dziełem podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Spod ich zdolnych palców wychodzą kolorowe, 
delikatne gipsowe aniołki, wazony, obrazki oraz kunsztowne pa-
pierowe cudeńka w postaci okolicznościowych kartek, zaproszeń 
itp. Z takiego prezentu z pewnością ucieszy się każdy jubilat.

Warsztaty mieszczą się przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie, 
tel. 74 645 17 22.

Przypomnijmy, że Wydział Promocji udostępnił witrynę lo-
kalnym artystom, by pokazać mieszkańcom miasta pasje i talent 
ludzi, których znają z sąsiedztwa, ulicy, pracy, sklepu... Ludzi, 
którzy potrafią w obrazach, rzeźbach, gobelinach, haftach, wi-
trażach, kartkach czy przedmiotach użytkowych uzewnętrznić 
artystyczną część swej duszy.

Po sesji Rady Miejskiej

Razem można więcej
Wspólne inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, 
możliwość tworzenia klastrów gospodarczych, 
łagodzenie problemu bezrobocia i rozwijanie postaw 
przedsiębiorczości umożliwi współpraca miasta 
z Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG SA

Przystąpienie miasta do agencji zwiększy także możliwość 
pozyskiwania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych w ramach Dol-
nośląskiej Platformy Usług Finansowych, świadczenie usług in-
formacyjnych i doradczych w ramach Punktu Konsultacyjnego 
oraz organizacje szkoleń z dziedziny gospodarki i przedsiębior-
czości. Radni, oprócz wyrażenia woli przystąpienia do agencji.
podjęli także uchwałę o współdziałaniu pomiędzy Dzierżonio-
wem a Nową Rudą. Jej treść jest podobna do zapisów uchwały 
z noworudzką agencją AGROREG SA

Rada Miejska Dzierżoniowa wprowadziła również zmiany 
w uchwałach dotyczących dzierżoniowskiego targowiska i no-
wego sposobu gospodarowania odpadami. Zmiana w regulaminie 
targowiska polegała na uchyleniu zapisów dotyczących wskaza-
nia podmiotu będącego administratorem oraz jego obowiązków 
i odpowiedzialności. W uchwale regulującej zasady gospodarki 
odpadami wpisano obowiązek miasta w wyposażanie nierucho-
mości w pojemniki do gromadzenia i segregowania odpadów.

Prezydent RP nagrodził przemyślaną i efektywną pomoc

Dobry klimat dla rodziny

Nagrodę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbierają burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Grzelka

W Oknie Artystycznym Wydziału Promocji Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie można oglądać prace podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

To tylko jedna z wielu 
możliwości, jakie daje 
montowana na ratuszu 
iluminacja.

Na końcowy efekt 
oświetlenia budynku musi-
my poczekać do końca lip-
ca. Grę świateł na ratuszu 
będziemy mogli oglądać 
w sierpniu, podczas plene-
ru fotograficznego „Dzier-
żoniów nocą”. Szykujcie 
aparaty – do wygrania cen-
ne nagrody.

Przed konkursem „Dzierżoniów Nocą”

Nocne barwy miasta – bądź gotowy
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Jak zgarnąć miliony?
Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych spotkali się z dr. Jerzym 
Tutajem, członkiem Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, by wspólnie omówić projekty 
zgłoszone przez Ziemię Dzierżoniowską do Systemu 
Ewidencji Inicjatyw Projektowych. Szczegółową 
prezentację inicjatyw projektowych na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego przedstawiła Anna Nowak, dyrektor 
Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej UMWD.

Wiele pytań dotyczyło nowej perspektywy finansowej UE na 
lata 2014-2020. – Cieszy fakt, że samorządowcy chcą być dobrze 
poinformowani, po to, by odpowiedzialnie przygotować się do 
nowych inwestycji. Dlatego też w Zarządzie Województwa usta-
liliśmy zgodnie, że chcemy konsultować nasze decyzje z miesz-
kańcami Dolnego Śląska i razem zaprojektować naszą przyszłość 
– podkreślił dr Jerzy Tutaj.

Dzięki Systemowi Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) 
każdy z Dolnoślązaków miał możliwość zgłoszenia swoich pro-
pozycji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska. 
Zgłoszone przez Ziemię Dzierżoniowską projekty pozwolą nam 
poznać potrzeby potencjalnych projektodawców, posłużą także 
zidentyfikowaniu planowanych strategicznych przedsięwzięć 
w powiecie. Ważne jest, aby w pełni wpisywały się one w za-
łożenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, 
dążąc tym samym do rozwiązania najistotniejszych problemów 
naszego regionu.

Przez dwa dni 
dzierżoniowski urząd 
gościł delegację 
Ministerstwa Finansów 
Republiki Słowacji. 
Wizyta benchmarkingowa 
polegała na wymianie 
doświadczeń związanych 
z aplikowaniem 
o Europejską Nagrodę 
Jakości.

Pracownicy Ministerstwa 
Finansów odpowiedzialni za 
wdrożenie Modelu EFQM 
poznawali szczegóły przy-

gotowania aplikacji, w efek-
cie której w minionym roku 
dzierżoniowski urząd został 
Finalistą Europejskiej Nagro-
dy Jakości.

– Wizyta miała na celu wy-
mianę doświadczeń i dobrych 
praktyk związanych z EFQM-
em, ale poruszaliśmy także 
kwestię obszarów problema-
tycznych. Gości szczególnie 
interesowało wdrażanie przez 
nas Modelu i takie obszary, 
jak wyniki pracy, pracownicy 
i przywództwo – mówi bur-

mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun.

Podczas dwóch sesji robo-
czych gości zapoznano m.in. 
ze strategicznymi dokumen-
tami, procesem doskonalenia 
realizowanym w urzędzie, 
pracą zespołu TGV i z narzę-
dziami wykorzystywanymi 
w procesie doskonalenia. Po-
ruszano również kwestie pro-
cesowego modelu zarządzania 
i zarządzania pracownikami. 
– Wybraliśmy Dzierżoniów 
dlatego, że cieszy się dużym 

uznaniem w Europie, co było 
wielokrotnie powtarzane 
podczas spotkań kręgu człon-
ków EFQM-u. Dzierżoniów 
w ubiegłym roku został fina-
listą EFQM (z oceną ponad 
700 punktów), my osiągnę-
liśmy drugi poziom nagrody 
z oceną 500 punktów, dlatego 
zależało nam na podzieleniu 
się swoimi doświadczeniami 
w tym zakresie – podsumo-
wał wizytę doradca Ministra 
Finansów Republiki Słowacji 
Richard Šperka.

Dzielimy się wiedzą EFQm-eu

Słowacy pytali o nasze 
rozwiązania

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Republiki Słowacji poznawali drogę dzierżoniowskiego urzędu do finału EFQM

Dzierżoniów kolejny raz gościł członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dr. Jerzego Tutaja odpowiedzialnego 
m.in. za opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2020

Rekreacja coraz popularniejsza wśród mieszkańców

TRAKT – będą nowe trasy
Prawie tysiąc osób wyruszyło w tym roku na TRAKT. 
Mimo iż pogoda nie potraktowała nas najłaskawiej, 
aktywna majówka udała się znakomicie. Największą 
popularnością cieszył się „Trakt Smoka”, którym 
przeszło 238 osób, i trasy rowerowe na 15, 25 i 30 
kilometrów.

Najstarszy uczestnik rajdu ukończył 88 lat. Najmłodszy miał 
zaledwie trzy miesiące. Warunki pogodowe nie pozwoliły na 
pokonanie górskiej trasy rowerowej. Uczestnicy wracali z tras 
nieco zmęczeni ale uśmiechnięci. Na terenie OSiR-u czekał na 
nich ciepły posiłek i orzeźwiające napoje. Sporym zainteresowa-
niem cieszyły się pokazy grillowania. Pod sam koniec imprezy 
część uczestników miała jeszcze siłę potańczyć. To się nazywa 
kondycja…

Podczas imprezy pytaliśmy uczestników o propozycje no-
wych tras i sposoby na uatrakcyjnienie imprezy. Wyniki 
ankiet dostępne są na stronie www.dzierzoniow.pl i na 
funpage-u TRAKT-u na Facebooku. Tutaj także można 
obejrzeć galerię zdjęć z tegorocznej imprezy
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W dzierżoniowskiej 
bibliotece odbył się 
konkurs recytatorski 
„Moje miasto – mój dom” 
im. Barbary Janickiej. 
Inicjatorką konkursu, 
któremu patronowali 
burmistrz Dzierżoniowa 
i przewodniczący 
Rady Miejskiej, była 
Wanda Kunecka – 
przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Spraw 
Społecznych Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa.

– Idea konkursu zawarta 
w jego nazwie zachęca dzieci 
i młodzież do interesowania 
się kulturą i tradycją miasta.. 
Celem konkursu jest m.in.: 
popularyzacja twórczości 
lokalnych poetów piszących 
o Dzierżoniowie, kształtowa-
nie wśród dzieci i młodzieży 
szacunku dla kultury i trady-
cji regionalnych, promocja 
miasta. Dziękuję dyrektor 
biblioteki Jadwidze Horanin 
za zaangażowanie w organi-
zację konkursu – mówi Wan-
da Kunecka.

Uczestnicy wybrali wier-
sze m.in. Barbary Ja nickiej, 
Włodzimierza Budnego, 
Adama Lizakowskiego , 
Aleksandry Koby. Jury 
w składzie: Wanda Kunecka, 
Kinga Zych (przewodniczą-
ca), Krystyna Gliwa oceniło 
występy piętnastu uczestni-
ków i przyznało następujące 
nagrody i wyróżnienia:

 - W kategorii szkół 
podstawowych:
 � I nagroda – Martyna Siecz-

kowska, Szkoła Podstawowej 
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
 � II nagroda – Katarzyna 

Krasińska, Szkoła Podstawo-
wa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
 � III nagroda – Łukasz Łyż-

wa, Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa Sióstr Salezjanek
 � Wyróżnienia – Dorota 

Próchnicka, Szkoły Podsta-
wowa nr 5 z Oddziałami In-
tegracyjnymi, Agata Izdebna 
i Paweł Ramilowski ze Szko-
ły Podstawowej nr 9 im. Mi-
kołaja Kopernika

 - W kategorii szkół 
gimnazjalnych:

 � I nagroda – Justyna Gaw-

ryś, Zespół Gimnazjów nr 3 
im. Stanisława Konarskiego
 � II nagroda – Karolina 

Szkodzińska, Gimnazjum 
nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Szarych Szeregów
 � Wyróżnienie – Karolina 

Zielińska, Gimnazjum nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Szarych Szeregów
 � Nagrodę specjalną otrzy-

mała Justyna Gawryś.
Nagrody ufundowali bur-

mistrz Dzierżoniowa, Rada 
Miejską Dzierżoniowa i Miej-
sko-Powiatowa Biblioteka 
Publiczna. Nagrodę specjalną 
ufundował mąż śp. Barbary 
Janickiej Jan Janicki.

– W przeddzień konkursu 
(21 maja) w Muzeum Miej-
skim Dzierżoniowa odbyło się 

uroczyste spotkanie z udzia-
łem władz miasta, poświę-
cone śp. Barbarze Janickiej 
– nauczycielce języka polskie-
go, regionalistce związanej 
z Towarzystwem Miłośników 
Dzierżoniowa, autorce wier-
szy o mieście i jego mieszkań-
cach, uhonorowanej Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Basię wspominała rodzina, 
nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 9 i przyjaciele. 
Dziękuję dyrektor SP 9 pani 
Wioletcie Uchman i nauczy-
cielom: Annie Starczewskiej, 
Sabinie Rudnickiej i Wal-
demarowi Koprowskiemu 
za piękną aranżację tej uro-
czystości – podsumowuje to 
szczególne wydarzenie Wan-
da Kunecka.

Konferencja historyczna

Historycy o Napoleonie 
i Dzierżoniowie
W tym roku mija dokładnie 200. rocznica ostatniej 
koalicji antynapoleońskiej, której zwieńczeniem było 
podpisanie traktatu w Dzierżoniowie. Właśnie temu 
wydarzeniu poświęcono konferencję przygotowaną 
przez Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.

Rozpoczął ją burmistrz Dzierżoniowa. – Chcemy uporządko-
wać i tworzyć historię Dzierżoniowa. Właśnie dlatego dziś przy-
bliżamy to, co działo się w naszym mieście w 1813 roku – mówił 
Marek Piorun. Burmistrz wspomniał również o możliwościach, 
jakie mają ludzie młodzi, a jakich nie posiadały starsze pokolenia: 
– Dzisiaj młodzież ma możliwość poznania miejsca, w którym uczy 
się i żyje. Jest to możliwość, której starsze pokolenia nie miały.

Z pierwszego wykładu, autorstwa dr hab. prof. nad. Romu-
alda Łuczyńskiego, zatytułowanego „Podróże Fryderyka Wil-
helma III po Dolnym Śląsku w 1813 roku”, dowiedzieliśmy się, 
jak wiele miejsc, które często mijamy, odwiedzał ówczesny król 
Prus. Profesor dzielił się również śmiałymi i humorystycznymi 
spostrzeżeniami na temat zapisów prasy tamtych czasów. – Pro-
szę nie zazdrościć głowom koronowanym – mówił, nawiązując do 
fragmentu gazety opisującej, jak król Prus oraz car Rosji Alek-
sander I jechali odkrytym powozem w mroźny marcowy dzień 
z Oleśnicy do Wrocławia. Wykładowca poświęcił również bardzo 
dużą uwagę spotkaniom cara Aleksandra I z Fryderykiem Wilhel-
mem III w kontekście upadku ery napoleońskiej.

Kolejnym wykładowcą był dr Grzegorz Pisarski. W odróżnie-
niu od swojego poprzednika skupił się głównie na czerwcowym 
spotkaniu dyplomatycznym w Dzierżoniowie. Ze źródeł, jakie 
podawał, wynika, że w spotkaniu tym brało udział wielu dyplo-
matów z różnych krajów Europy: m.in. z Anglii, Rosji, Szwecji 
oraz z Prus. Tłumaczył również, dlaczego właśnie Dzierżoniów 
został wybrany na miejsce tego ważnego wydarzenia. – Siła dys-
pozycyjności państwa pruskiego przeniosła się do Dzierżoniowa 
ze względu na położenie geograficzne oraz ogromną liczbę wojsk 
pruskich i rosyjskich w okolicy – mówił dr Grzegorz Pisarski.

Podczas spotkania, do którego doszło właśnie w Dzierżonio-
wie podpisano bardzo ważny traktat angielsko-pruski. Mówił on 
o niesieniu pomocy pieniężnej przez Królestwo Wielkiej Brytanii 
dla Prus w wojnie z Napoleonem Bonapartem.

Burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun otrzymał 
absolutorium od Rady 
Miejskiej. Głosowanie 
było ostatnim etapem 
potwierdzenia 
prawidłowej realizacji 
ubiegłorocznego budżetu. 
Budżetu rekordowego 
pod względem wykonania 
dochodów i realizacji 
wydatków.

Zgodne z przepisami oraz 
gospodarne zarządzanie miej-
skimi pieniędzmi analizowała 
wrocławska Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Bez pozytyw-
nej opinii instytucji kontrolu-
jącej prawidłowe zarządzanie 
samorządowymi finansami 
udzielenie absolutorium nie 
byłoby możliwe. Pozytywną 
opinię o budżecie wyraziła 
również Komisja Rewizyjna 
dzierżoniowskiej rady. 

– Dziękuję za ciężką pracę, 
szczególnie w tych trudnych 
latach. W codziennej pracy 
kieruję się rzetelnością i wraz 
z moimi pracownikami chce-
my wykonywać obowiązki jak 

najlepiej. W dalszym ciągu 
będę wsłuchiwał się w opinie 
państwa i mieszkańców. Nie 
obiecuję, że budżet 2013 bę-
dzie lepszy, ponieważ nie ma 
w tym roku środków zewnętrz-
nych. To jest czas na dobre 
przygotowanie się do lat 2014-
2020 – mówił po głosowaniu 
burmistrz Marek Piorun.

U b i e g ł o r o c z n e  d o -
chody mias ta  s ięgnę -
ły 101.473.950,20 zł. To 
najwięcej w całej historii 
naszego samorządu. Wy-
datki zamknęły się kwotą 
105.685.230,76 zł. Najwię-
cej pieniędzy miasto prze-
znaczyło na oświatę i wy-
chowanie oraz na pomoc 

społeczną. 25 milionów na 
realizację inwestycji. Znacz-
na ich część realizowana była 
przy wsparciu zewnętrznego 
dofinansowania (głównie 
były to środki unijne). Zadłu-
żenie miasta na koniec 2012 
roku wyniosło 43.821.046 zł. 
W porównaniu do 2011 r zo-
stało zmniejszone o 6%.

Udało się – objęliśmy ratusz

Konferencja obfitowała w wiele ciekawostek historycz-
nych. Nie wszystkie przedstawione uczestnikom można 
znaleźć w podręcznikach historii. Może pewnego dnia do-
czekamy się swojego rozdziału w dość cichej do tej pory 
historii naszego miasteczka

Mieszkańcy wszystkich pokoleń objęli dzierżoniow-
ski ratusz. Akcję integrującą pokolenia zorganizował 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w ramach obchodów 
dni miasta

Budżet 2012 zrealizowany prawidłowo

Tak dla absolutorium

Wyniki konkursu

Poetyckie wspomnienie 
wyjątkowej mieszkanki
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Zakończył się 
trwający dwa lata 
projekt „Decydujmy 
razem”, polegający 
na testowaniu modeli 
partycypacji publicznej. 
Dzierżoniów skupił 
się w nim na obszarze 
przedsiębiorczości. 
Jego efektem jest 
Program Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Dzierżoniowa na lata 
2012-2014 (PRPD), 
stworzony przy udziale 
przedstawicieli lokalnego 
biznesu.

W lutym 2011 roku Dzier-
żoniów znalazł się w gronie 
kilkunastu gmin i powiatów 
wybranych do udziału w pi-
lotażowym programie „Decy-
dujmy Razem”. Jego uczestni-
cy mieli możliwość testowania 
modeli partycypacji publicz-
nej w wybranym przez siebie 
obszarze (zatrudnienia, inte-
gracji społecznej, przedsię-
biorczości lub zrównoważo-
nego rozwoju). Dzierżoniów 
wybrał „przedsiębiorczość”, 

ponieważ jest ona głównym 
priorytetem w rozwoju mia-
sta. – Jednym z głównych po-
wodów udziału Dzierżoniowa 
w projekcie była właśnie moż-
liwość wypracowania spraw-
nych mechanizmów ułatwia-
jących skuteczną współpracę 
z lokalnym biznesem – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Ma-
rek Piorun. Prace zespołu 
stworzonego przez lokalnych 
biznesmenów, radnych i pra-
cowników urzędu były wspo-

magane przez doradcę przy-
dzielonego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej. Rolą doradcy (dr Agata 
Bulicz) było wsparcie wiedzą, 
czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem procesu partycy-
pacji i przeprowadzenie licz-
nych spotkań roboczych.

9 maja w takcie spotkania 
zamykającego projekt bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun podziękował jego 
uczestnikom za pracę i po-

moc. Uczestniczyła w nim 
także pani Magdalena Biejat 
z Fundacji Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”, która 
badała pracę zespołu ds. moni-
toringu i ewaluacji programu. 
Członkowie zespołu otrzyma-
li także zaświadczenia udziału 
w szkoleniu uspołecznionego 
monitoringu. Zespół będzie te-
raz pracował nad wdrażaniem 
działań zapisanych w Progra-
mie Rozwoju Przedsiębior-
czości.

czerwiec 2013redaguje rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18      e-mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl   www.dzierzoniow.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kolejne miliony dla FPK
2,5 mln zł pozyskał Fundusz Poręczeń Kredytowych 
w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. W postaci 
poręczeń kredytowych trafią one do przedsiębiorców 
działających na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

– Lokalni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z zabezpie-
czenia kredytów gospodarczych już w czerwcu. Udzielać ich bę-
dzie współpracujący z FPK Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
– mówi prezes FPK Marcin Pawełek. Umowę z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego, pełniącego funkcję Menadżera Dolnoślą-
skiego Funduszu Powierniczego podpisano 15 maja w Urzędzie 
Marszałkowskim. W styczniu FPK zakończył realizację pierw-
szej takiej umowy. W efekcie spółka udzieliła lokalnym przed-
siębiorcom 64 poręczeń na kwotę 3.125.000 zł.

Więcej informacji o działalności FPK w jego siedzibie, przy 
ul. Bat. Chłopskich 19 w Dzierżoniowie i pod numerem telefonu: 
74/645 04 31.

wolne lokale  
w inkubatorze Przedsiębiorczości
Jeśli planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, po-
znaj ofertę Dzierżoniowskiego inkubatora Przedsiębiorczości.
Oferta skierowana jest do osób rozpoczynających działalność 
w branży produkcyjnej, rzemieślniczej, usługowej lub biurowej. 
Zasady funkcjonowania Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości oraz wnioski o przydział lokalu dostępne są w Gminnym 
Centrum Informacji (Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 19, 
tel. 74 64 64 602 oraz na stronie www.dzierzoniow.pl w zakładce 
„Gospodarka”. 

Oferta szkoleniowa dla osób bezrobotnych

Poznaj komputer
Gminne Centrum Informacji zaprasza na kolejny 
kurs podstawowej obsługi komputera. Do udziału 
w szkoleniu zachęcamy mieszkańców szukających 
pracy oraz chcące podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe.

Zajęcia obejmują naukę obsługi aplikacji tekstowych, 
poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, 
listu motywacyjnego), obsługi narzędzi internetowych oraz 
pomoc w efektywnym wyszukiwaniu ofert pracy i szkoleń.

W organizowanych od listopada ubiegłego roku kursach 
obsługi komputera wzięło udział 20 osób. Zapisy przyjmo-
wane są pod numerem telefonu 74 646 47 51 i w siedzibie 
Gminnego Centrum Informacji ul. Batalionów Chłopskich 
19. Na zgłoszenia GCI czeka do 10 czerwca. Kurs organizo-
wany jest w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 
Dzierżoniowa na lata 2012-2014. 

Prestiżowe wyróżnienie

Dzierżoniów Samorządowym 
Menadżerem Regionu
Taki tytuł i miejsce w pierwszej dziesiątce 
samorządów w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” 
przygotowanym przez „Puls Biznesu” i czołową 
agencję badawczą zyskał w maju Dzierżoniów. 
Wyróżnienie to jest potwierdzeniem efektów 
zaangażowania i pracy dzierżoniowskich władz na 
rzecz rozwoju lokalnej gospodarki.

Gala finałowa rankingu odbyła się 14 maja w Teatrze Współ-
czesnym we Wrocławiu. Uczestniczyła w niej zastępczyni bur-
mistrza Dzierżoniowa Wanda Ostrowska.

Nasze miasto otrzymało tytuł Samorządowego Menedżera 
Regionu 2012 dzięki głosom innych jednostek samorządu tery-
torialnego z regionu. Jest to więc szczególny powód do dumy 
i pewnego rodzaju zobowiązanie, bo okoliczne gminy właśnie 
w nas widzą lidera, którego działalność warta jest uznania. Le-
piej niż Dzierżoniów w rankingu wypadły Wrocław, Polkowice, 
Kobierzyce, Lubin, Świdnica, Zgorzelec, Legnica, Bolesławiec 
i Kąty Wrocławskie.

 - Kryteria

Filary polskiej gospodarki to ranking przygotowany przez re-
dakcję dziennika „Puls Biznesu” i czołową firmę badawczą. Jego 
celem jest wyłonienie firm i samorządów, których działalność ma 
szczególnie pozytywny wpływ na rozwój regionu. Zwycięzców 
wskazują lokalne władze.

Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wy-
bierali jednego – w ich ocenie – lidera w regionie. Dokonując 
wyboru nie mogli wskazać własnej gminy. W drugim kroku re-
spondenci proszeni byli o wskazanie samorządów gminnych z ich 
województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów 
jak: zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych, in-
westowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czy-
stości) i efektywne budowanie aktywności społecznej.

Biuro na godziny – sprawdź naszą ofertę

Strefa pracy i spotkań
Prowadzisz małą firmę, brakuje Ci przestrzeni 
biurowej i miejsca na spotkanie biznesowe? 
Skorzystaj z „Biura na godziny”.

Działające w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści biuro coworkingowe to dobre miejsce do spotkania z klien-
tem, kontrahentem czy kandydatem do pracy. Godzina wynajęcia 
pomieszczenia z pełnym zapleczem biurowym i oczywiście z do-
stępem do internetu kosztuje tylko 5 zł. Dostępne są dwa rodzaje 
oferty – „Strefa Pracy” (przeznaczona do pracy biurowej z do-
stępem do ksera oraz Internetu) i „Strefa Spotkań” (przestronna, 
jasna sala konferencyjna, przeznaczonej do prowadzenia szkoleń, 
rozmów kwalifikacyjnych i spotkań biznesowych).

Biuro na godziny mieści się przy ul. Świdnickiej 38, na 
drugim piętrze budynku Dzierżoniowskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości (II piętro. Szczegółowych informacji o zasadach 
wynajmu udziela Gminne Centrum Informacji, ul. Batalionów 
Chłopskich 19, 74 646 47 51, gci@um.dzierzoniow.pl.

Marcin Pawełek (w środku) podpisuje umowę umożliwia-
jącą udzielanie lokalnym przedsiębiorcom kolejnych porę-
czeń kredytowych

Decydowali o przyszłości miasta

Razem o przedsiębiorczości

9 maja w takcie spotkania zamykającego projekt burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun 
podziękował jego uczestnikom za pracę i pomoc.


