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Ogromny sukces odniósł 
Dzierżoniów, zajmując 
wspólnie z Krynicą 
Morską pierwsze miejsce 
w prestiżowym rankingu 
„Rzeczpospolitej”. 
Do grona najlepszych 
miasto trafiło już po 
raz szósty. – Pierwsze 
miejsce na pewno cieszy. 
Ważniejsze jest jednak 
to, że na przestrzeni 
lat utrzymujemy się 
w ścisłej czołówce, 
od lat także jesteśmy 
liderem zarządzania 
w samorządach. 
Możliwe jest to dzięki 
systematycznemu 
doskonaleniu służby 
publicznej – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun.

„Rzeczpospolita” docenia 
w prowadzonym od dziewię-
ciu lat rankingu te samorzą-
dy, które prowadzą politykę 
zrównoważonego rozwoju – 
inwestują, podnosząc standard 
życia mieszkańców i jakość 
usług publicznych, budują 
społeczeństwo obywatelskie, 
dbają o rozwój przedsiębior-
czości, a wszystko to robią 
w sposób odpowiedzialny, 
pilnując gminnych finansów.

– Zawsze byliśmy w czo-
łówce, a jak powiedział 

prof. Buzek, być w pierw-
szej setce samorządów już 
jest sukcesem – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun. Ranking dziennika 
Rzeczpospolita uznawany jest 
za najważniejsze i najbardziej 
obiektywne porównanie pol-
skich samorządów. Dzierżo-
niów niepodzielnie od lat nie 
ma równych w punktacji do-
tyczącej zarządzania. Warto 
też podkreślić naszą trzecią 
pozycję w wydatkach na orga-
nizacje pozarządowe.

– Cieszę się z tego sukcesu, 
ale studzę emocje, bo dobrze 
wiem, jak wiele Dzierżoniów 
jeszcze potrzebuje. Nie przeczę 
jednak, że miło jest popatrzeć, 
jak dobrze wypadamy w kon-
kurencji z innymi samorząda-
mi, z których bardzo wiele ma 
dużo większy potencjał wyj-
ściowy – komentuje burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Piorun.

 - Jak wybierają 
najlepszych?

Wyboru najlepszych spo-
śród wszystkich samorządów 
dokonano w dwóch etapach. 
Pierwszy polegał na wery-
fikacji danych Ministerstwa 
Finansów i sprawdzeniu, któ-
re gminy w latach 2009-2012 
najlepiej radziły sobie finan-
sowo i jednocześnie najwięcej 

w tym czasie inwestowały.
W drugim etapie ocenia-

no m.in. dynamikę wzrostu 
wydatków majątkowych, wy-
datków ogólnych i wartość 
środków unijnych w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca, 
zadłużenie samorządu, nad-
wyżkę operacyjną, dynamikę 
wzrostu dochodów własnych, 
relację nakładów inwestycyj-
nych do przyrostu zadłużenia, 
transport i łączność i ochronę 
środowiska.

O łącznej klasyfikacji de-
cydowała suma punktów z obu 
etapów. Samorządy oceniane 
były w trzech kategoriach: 
gmin wiejskich, miejskich 
i wiejsko-miejskich, których 
jest najwięcej w Polsce oraz 
miast na prawach powiatu.

 - Kto ocenia?

Niezależną kapitułę two-
rzą przedstawiciele instytucji 
i środowisk od lat współpra-
cujących z samorządami. Od 
lat przewodniczy jej Jerzy 
Buzek. W tym roku znaleźli 
się w niej m.in. senator Jerzy 
Stępień, prezes rady nadzor-
czej Fundacji Demokracji 
Lokalnej Adam Kowalew-
ski, prezes Zarządu Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
Dariusz Kacprzyk, dyrektor 
Biura Związku Miast Polskich 

Andrzej Porawski, dyrektor 
Biura Związku Gmin Wiej-
skich Paweł Tomczak, wice-
dyrektor Departamentu Koor-
dynacji Wdrażania Funduszy 
UE w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego Konstancja 
Piątkowska oraz z ramienia 
„Rzeczpospolitej” dzienni-
karka działu ekonomicznego 
Anna Cieślak-Wróblewska.

 - Rywalizacja nie, 
współpraca tak

Aby wciąż się rozwijać, sa-
morządy w najbliższych latach 
będą musiały starać się jeszcze 
mocniej, choć i tak radzą so-
bie lepiej od tych z dłuższym 
doświadczeniem w Unii Euro-
pejskiej. Środki unijne na lata 
2014-2020 będą przyznawane 
na projekty długofalowe, reali-
zowane w partnerstwie z inny-
mi gminami i takie, które będą 
kołem zamachowym regio-
nalnego rozwoju. – Już teraz 
pracujemy nad budżetem na 
2014 r. nad Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym. Życzył-
bym nam wszystkim większej 
aktywności i chęci do wspólnej 
pracy z wszystkim sąsiednimi 
gminami. W pierwszej kolej-
ności chcę więcej wymagać 
od siebie, bo taka jest m.in. 
rola lidera – mówi burmistrz 
Dzierżoniowa.

Pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”

Pierwsze miejsce w rankingu

W poprzednich latach Dzierżoniów zajmował w rankingu „Rzeczpospolitej” szóste (2007 r.), czwarte (2008 r.), drugie 
(2009 r.), czwarte (2010 r.) oraz czternaste miejsce (2011) i pozostaje jednym z nielicznych miast, które tak długo 
utrzymują się w czołówce

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 
umożliwi od 2014 r. uchwała podjęta przez Radę 
Miejską Dzierżoniowa.

Inicjatywa lokalna to jeden z mechanizmów pozwalających na 
szersze współdecydowanie o finansach i życiu miasta. Jeśli grupa 
mieszkańców uzna, że w ich najbliższym otoczeniu konieczne 
są inwestycje lub działania społeczno-kulturalne, będzie mogła 
wystąpić ze swoją propozycją do urzędników. Co ważne, doty-
czy to grup nieformalnych i osób niezrzeszonych w organizacjach 
pozarządowych. Realizując inicjatywy lokalne miasto nie będzie 
przekazywać pieniędzy, lecz wspólnie realizować zadania i po-
krywać część lub całość związanych z tym kosztów.

 - Jak to działa?

Jeśli chcesz np. zagospodarować pobliski teren zielony, zor-
ganizować piknik czy doprowadzić do budowy placu zabaw, je-
dynym ograniczeniem jest to, że teren, który ma zostać objęty 
inicjatywą lokalną, musi należeć miasta.

Jeśli chciałbyś np. razem z sąsiadami zagospodarować część 
terenów zielonych, to Twoim wkładem może być wykonana 
praca lub dostarczone sadzonki. Miasto natomiast może pomóc 
z profesjonalnym sprzętem oraz finansując wydatki konieczne 
do zrealizowania projektu. Świadczeniem pieniężnym będą mo-
gły być wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na 
realizację danego przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym 
– na przykład dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie 
mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji.

 - Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę 
lokalną, określono dość szeroko. Może to być:
 � budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodo-

ciągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących 
własność jednostek samorządu terytorialnego;

 � działalność charytatywna;
 � podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
 � pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodo-

wej, obywatelskiej i kulturowej;
 � działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego;
 � kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodo-

wego;
 � promocja i organizacja wolontariatu;
 � edukacja, oświata i wychowanie, a także działalność w sferze 

kultury fizycznej i turystyki;
 � ochrona przyrody, w tym zieleni, w miastach i we wsiach;
 � porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 - Kto oceni zgłaszane projekty?

Zanim projekt mieszkańców zostanie zrealizowany, poddany 
zostanie ocenie. Istotnych będzie pięć kryteriów: liczba mieszkań-
ców zgłaszających wniosek i uczestniczących w projekcie, forma 
i wysokość wkładu własnego mieszkańców w realizacji zadania 
(praca społeczna, wkład rzeczowy i finansowy), stan przygotowa-
nia lub realizacji zadania i wysokość wnioskowanych z budżetu 
miasta środków. Pod uwagę brana będzie też deklaracja wnio-
skodawcy dotycząca okresu utrzymania efektów zadania po jego 
zakończeniu, a przede wszystkim zgodność z priorytetami miasta.

Oceny wniosków dokonywać będzie powołany przez bur-
mistrza zespół. Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna, miasto 
podpisze z wnioskodawcą umowę o realizacji inicjatywy lokal-
nej. Dokumenty konieczne do realizacji inicjatywy lokalnej (np. 
harmonogram prac i kosztorys) opracowują wspólnie urzędnicy 
i wnioskodawca.

 - Wniosek

Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej dostępny będzie w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i na stronie internetowej 
www.dzierzoniow.pl w zakładce URZĄD.

Uchwałę umożliwiającą wprowadzenie inicjatywy lokalnej 
podjęła podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2014 r.

Włącz się w życie miasta

Inicjatywa lokalna 
siłą mieszkańców

Nazwiska 26 rodzin zawiera lista pozytywnie 
ocenionych wniosków o najem komunalnego lokalu 
mieszkalnego na lata 2013/2014 zatwierdzona 
przez burmistrza Dzierżoniowa. Weryfikacja 217 
wniosków, które do końca marca wpłynęły do Komisji 
Mieszkaniowej, trwała trzy miesiące.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa podzielona na trzy zespo-
ły robocze odwiedziła wnioskodawców w miejscu ich obecnego 

meldunku. Wnioski osób bez stałego zameldowania rozpatrywa-
ne były na podstawie dostarczonych dokumentów uzupełnionych 
informacjami DZBM-u, OPS-u i innych instytucji.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były m.in. odpo-
wiedni próg dochodów i obecna sytuacja mieszkaniowa. Lista 
26 rodzin, których wnioski o najem lokali komunalnych zostały 
rozpatrzone pozytywnie, została podana do publicznej wiadomo-
ści na tablicy ogłoszeń DZBM-u.

Najem lokali

Dostaną mieszkania komunalne
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49 uczniów szkół 
podstawowych 
i gimnazjalistów bierze 
udział w zajęciach dla 
dzieci wykazujących 
trudności w nauce. 
Dzięki V edycji 
finansowanej przez 
miasto pomocy uczniowie 
dzierżoniowskich 
szkół podstawowych 
i gimnazjów, którzy rok 
szkolny zakończyli z jedną 
lub z dwoma ocenami 
niedostatecznymi, 
przygotują się do 
wrześniowych egzaminów 
poprawkowych.

W minionym roku 32 
uczestników „Wakacji z po-
prawką”, którzy w trakcie wa-
kacji zdecydowali się poświę-
cić swój czas na naukę, zdało 
poprawkę bez większych pro-
blemów – to aż 86%. W tym 
roku najwięcej problemów 
uczniowie mieli z przedmio-
tów, takich jak matematyka, 
fizyka i język angielski, ale 
uczniowie przystąpią także do 
egzaminów poprawkowych 
z chemii i języka polskiego.

Zajęcia wakacyjne są fi-
nansowane z budżetu miasta 
ze środków Samorządowej 
Szkoły Środowiskowej (koszt 

6.500 zł). Trwają od 29 lipca 
do 30 sierpnia w Gimnazjum 
nr 1 w Dzierżoniowie. Prowa-
dzą je nauczyciele, psycholo-
gowie i pedagodzy mający 
doświadczenie w bezpośred-

niej pracy z dziećmi wyka-
zującymi trudności w nauce 
i w zachowaniu. Zadanie re-
alizuje Niepubliczna Porad-
nia Psychologiczno-Pedago-
giczna.

Ukwiecone okna, 
balkony, skwery 
i ogrody laureatów 
ubiegłorocznego 
konkursu „Piękno 
kwiatów i zieleni 
wokół nas” można 
oglądać na nowej 
wystawie plenerowej, 
która od 1 sierpnia 
jest prezentowana 
przed dzierżoniowskim 
ratuszem. Do końca 
sierpnia czekamy 
także na zgłoszenia 
tegorocznych 
uczestników konkursu.

Dzięki niemu już od osiem-
nastu lat mieszkańcy Dzierżo-
niowa częściej aranżują zieleń 
wokół bloków, domów, firm 
i instytucji oraz upiększają 
kwiatami balkony i okna.

Mieszkańcy Dzierżoniowa 
oraz dzierżoniowskie wspól-
noty mieszkaniowe, instytucje, 
firmy i stowarzyszenia mają do 
wyboru cztery kategorie – okna 
i balkony, ogródki przy dom-
kach jednorodzinnych, ogródki 
przy blokach wielorodzinnych 
oraz ogródki przy placówkach 
oświatowych, pawilonach han-
dlowych, usługowych i innych.

Warunkiem udziału w kon-
kursie jest wypełnienie karty 
zgłoszenia, do której należy 
dołączyć maksymalnie 5 zdjęć 
w formie papierowej lub na 
płycie CD. Jeżeli nie ma moż-
liwości wykonania zdjęcia, 
należy zaznaczyć to na karcie 
zgłoszenia.

Zgłoszenia można składać 
lub przesłać na adres Urząd 
Miasta w Dzierżoniowie, 

ul. Rynek 1, 58-200 Dzier-
żoniów, z dopiskiem „kon-
kurs kwiatowy” lub na adres 
konkurskwiatowy@wp.pl. Re-
gulamin konkursu, karta zgło-
szeniowa oraz wszelkie infor-

macje na jego temat dostępne 
są w Biurze Obsługi Klienta 
i Wydziale Promocji dzier-
żoniowskiego urzędu oraz na 
stronie www.dzierzoniow.pl 
i www.tmd.dzierzoniow.pl.

40 dzieci z Dzierżoniowa 
było na koloniach 
w naszym mieście 
partnerskim, Serocku. 
Zwiedziły Warszawę 
i odpoczęły nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Kolonie 
trwały od 9 do 16 lipca.

Młodzieżą opiekowały się 
panie Dorota Pilarczyk, Li-
dia Kuźniar, Marzena Maj-
cher oraz kierownik Ewa Mi-

lanowska. Grupa została, jak 
co roku, zakwaterowana w Ja-
dwisinie na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Koloniści 
zwiedzili m.in. Warszawę – 
Stadion Narodowy, Ośrodek 
TVP 1, ZOO, Stare Mia-
sto, Pałac Kultury i Nauki. 
Spotkali się także w ratuszu 
z burmistrzem Serocka i za-
poznali z ofertą wypoczyn-
kową gminy. Zorganizowano 

im także wyjazd na basen do 
Hotelu Warszawianka oraz na 
kręgle.

Młodzież korzystała z gier 
i zabaw sportowo-rekreacyj-
nych na terenie ośrodka w Ja-
dwisinie, gdzie na zakończenie 
urządzono im kolację z gril-
lem i pożegnalną dyskotekę. 
Wszyscy uczestnicy kolonii 
wrócili do domu wypoczęci 
i zadowoleni.

Letni wyjazd młodych dzier-
żoniowian to jeden z elementów 
współpracy partnerskiej z Seroc-
kiem. Kolonie kosztują 100 zł. 
Szkoły typują na nie uczniów, 
którzy osiągnęli sukcesy i wy-
różnienie w różnych dziedzi-
nach szkolnych, wyróżniają się 
wzorową postawą uczniowską, 
pochodzą z rodzin o słabszej 
kondycji finansowej i nie byli 
jeszcze na koloniach w Serocku.

Wolontariat w OPS-ie

Bezpłatne porady prawne
Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 
i mieszkańcy wymagający pomocy prawnej, 
których sytuacja nie pozwala na korzystanie 
z porad w prywatnej kancelarii, mogą skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych. Udzielane są one 
w siedzibie OPS-u.

W każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 15.30 prawnik 
wolontariusz Dagmara Adamus służy pomocą w zakresie pra-
wa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego. 
Udziela również porad dotyczących postępowań administracyj-
nych i służy pomocą w sporządzeniu pism procesowych i urzę-
dowych.

– Prowadzę te dyżury od trzech lat, nieodmiennie cieszą się 
one bardzo dużym zainteresowaniem. Co tydzień przychodzi 5-7 
osób. Z założenia trwają one godzinę, ale często się przeciągają 
– mówi Dagmara Adamus. – Ludzie przychodzą z problemami 
rodzinnymi, prawem pracy, czasem czekają w kolejce tylko po to, 
by poinformować, jak zakończyła się ich sprawa i podziękować.

Siedziba OPS-u znajduje się przy ul. Złotej 8, tel. (74) 632-11-
29 lub 722- 049- 201, e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl

Nowa wystawa w Oknie Artystycznym

Sztuka go szuka
Obrazy, grafiki i szkice Tomasza Pyraka można 
oglądać od 23 lipca w oknie wystawowym 
Wydziału Promocji (w dawnej siedzibie „Orbisu”) 
udostępnionym lokalnym artystom. To kolejna 
z ekspozycji mająca unaocznić mieszkańcom 
Dzierżoniowa, że wśród nich nie brakuje ludzi 
z wyobraźnią i zdolnościami.

W Oknie Artystycznym można już było oglądać dzieła z gip-
su, papieru, sztukę użytkowa, decoupage i tradycyjne oleje, paste-
le czy szkice. Tym razem swe prace – obrazy i grafiki – udostęp-
nił Tomasz Pyrak, który ze sztuką, choć w rozumieniu bardziej 
komercjalnym, ma do czynienia na co dzień w Pracowni Reklamy 
i Sztuki Użytkowej w Dzierżoniowie. Jak widać, łączy swój za-
wód z prawdziwą pasją, choć nie na wszystkie swoje artystyczne 
marzenia znajduje czas w natłoku zajęć.

– Od zawsze szukałem piękna w rzeczach, które mnie otaczały. 
Postrzegałem świat przez pryzmat estetyki, co zapewne też miało 
wpływ na wybór szkoły. Ukończyłem Liceum Plastyczne w Wi-
śniczu na kierunku tkacz artystyczny – mówi Tomasz Pyrak. 
– Równolegle z tkactwem zawsze była grafika, która w znacznym 
stopniu przydatna mi była i jest w pracy zawodowej. Swoje umie-
jętności posługiwania się ołówkiem wykorzystałem w reklamie, 
projektowaniu przedmiotów, aranżacji wnętrz w czasach, gdy 
komputer był dla mnie nieosiągalny. Moim marzeniem jest jed-
nak powrót do tkania, które zajmuje dużo miejsca w moim sercu 
– zdradza.

Tomasz Pyrak urodził się w Częstochowie, a wychował 
w Krakowie. W Dzierżoniowie zamieszkał w latach 80. Ma 51 lat.

Tomasz Pyrak, którego prace można oglądać w Oknie Ar-
tystycznym Wydziału Promocji UM w Dzierżoniowie, łączy 
swe artystyczne pasje z pracą zawodową

Kolonie

Wypoczęli nad Zalewem Zegrzyńskim

Wystawa i konkurs

Piękne ogrody w obiektywie

Na wystawie plenerowej w Rynku można oglądać piek-
nie zaaranżowane przez mieszkańców Dzierżoniowa tere-
ny zielone. Masz podobny ogród lub balkon? Weź udział 
w konkursie „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas“

By zdać egzamin

Wakacje z poprawką

Dzięki programowi „Wakacje z poprawką” wielu uczniów 
zdaje egzamin poprawkowy

Koloniści z Dzierżoniowa spędzili tydzień w gminie Serock nad Zalewem Zegrzyńskim. Przygotowano tam dla nich wiele atrakcji

fo
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Media społecznościowe

Dzierżoniowski OSiR na  
acebooku

Swój funpage w jednym z największych mediów społecz-
nościowych – na Facebooku – ma od 23 lipca Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dzierżoniowie. Będą tam zamieszczane najśwież-
sze informacje o odbywających się lub planowanych imprezach 
sportowych. Wejdź i kliknij: „Lubię to”!
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Duża świetlica, 
pokój wyciszeń, sala 
fizjoterapii, łazienki 
z prysznicem dla 
niepełnosprawnych 
i kuchnia jako sale 
treningowe, w których 
podopieczni uczą 
się najprostszych 
czynności domowych 
– tak wygląda teraz 
nowa siedziba 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Dzierżoniowie. 
Osoby z zaburzeniami 
psychicznymi 
i niepełnosprawni 
intelektualnie mogą 
z niej korzystać od 
początku lipca, choć 
doposażanie placówki 
nadal trwa.

Miejsce, w którym osoby 
z zaburzeniami psychicznymi 
i niepełnosprawni intelektu-
alnie mogą spędzić czas oraz 
uzyskać pomoc i wsparcie, 
powstało w 2005 r. Funkcjo-
nowało w pomieszczeniach 
byłej Szkoły Sportowej. 
W 2007 r. ŚDS został wpisany 
w struktury Ośrodka Pomocy 
Społecznej i działał w budyn-
ku Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci przy ul. Nowowiej-
skiej 73. Od 1 stycznia 2012 r. 
jest samodzielną jednostką. 
W czasie remontu w TPD 
miał swą siedzibę przy ul. na 
Krasickiego 25, teraz może 
się pochwalić własną, przy 

ul. Nowowiejskiej 88 A. I to 
o powierzchni 303 m2.

 - Trenują życie

Budynek wyposażony jest 
w udogodnienia dla osób nie-
pełnosprawnych, domownicy 
mogą w nim korzystać z pralki 
czy prysznica. Uczą się w nim 
bowiem najprostszych czynno-
ści higienicznych i domowych. 
Sami przygotowują już śniada-
nia, od nowego roku będą się 
także wprawiać w przygotowa-
niu obiadów. – Uczą się tu pra-
nia, prasowania, wszystkiego 
tego, co robi się w domu. Sami 
też sprzątają – mają dyżury 
i bardzo dobrze się to spraw-
dza, bo biorą za to odpowie-

dzialność. To forma zbliżona 
do pracy – mówi kierowniczka 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dzierżoniowie 
Agnieszka Petruk-Mika.

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy podopieczni 
w godz. od 7.00 do 15.00, 
a w środy do godziny 16.00, 
usamodzielniają się i otrzy-
mują wsparcie, którego oso-
bom z ogromnym bagażem 
doświadczeń, nierozumianym 
przez większość społeczeń-
stwa, często brakuje. Uczestni-
czą od poniedziałku do piątku 
w zajęciach terapeutycznych, 
różnego typu imprezach czy 
wycieczkach. Korzystają też 
z pomocy psychologa.

 - Nie tylko praca 
terapeutyczna

Organizowane są tu rów-
nież warsztaty integracyjne 
dla uczestników zajęć, ich ro-
dzin i bliskich. Domownicy, 
których jest na co dzień 30, 
bezpłatnie otrzymują fachowe 
wsparcie lekarskie i turnusy 
lecznicze. Teraz, gdy placów-
ka dysponuje nową siedzi-
bą, planowane są też zajęcia 
w ogrodzie.

ŚDS zaprasza w swe po-
dwoje wszystkich, którzy mają 
problemy natury psychicznej 
lub chcieliby się dowiedzieć 
więcej na temat zaburzeń psy-
chicznych. Tel. do placówki: 
74 830 39 97.

Edukacja

Wyprawka na podręczniki
Uczniowie klas I-III oraz V szkół podstawowych, 
klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie 
niepełnosprawni mogą otrzymać dofinansowanie 
do zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 
w ramach rządowego programu pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna”.

Kwoty dofinansowania są różne, od 225 zł dla uczniów naj-
młodszych klas szkoły podstawowej do 770 zł w przypadku 
uczniów z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych 
szkół podstawowych.

Rodzice mogą składać wnioski do 13 września. W minionym 
roku z takiej możliwości skorzystało w sumie 189 uczących się, 
w tym 30 uczniów niepełnosprawnych.

Pomoc jest przeznaczona głównie dla uczniów niepełno-
sprawnych oraz uczniów z rodzin, w których dochód na osobę 
nie przekracza w przypadku pierwszoklasistów 539 zł i 456 zł 
netto na osobę w rodzinie w przypadku uczniów klas II, III i V 
szkół podstawowych oraz II klas ponadgimnazjalnych.

Ustawodawca zostawił też pewną furtkę dla tych, którzy kry-
terium dochodowego nie spełniają. Pomoc otrzymają więc także 
uczniowie pochodzący m.in. z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 
lub dotkniętych problemami uzależnień, bezdomności, bezrobo-
cia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zda-
rzenia losowego czy sytuacji kryzysowej.

 - Wymagane dokumenty

Ubiegający się o zwrot kosztów podręczników powinni zło-
żyć wniosek do dyrektora szkoły (jeśli jest to szkoła prowadzona 
przez gminę), do której dziecko będzie uczęszczało w nadcho-
dzącym roku szkolnym. Należy dołączyć do niego zaświadczenie 
o wysokości dochodów albo o korzystaniu z zasiłku, a w przypad-
ku uczniów niepełnosprawnych – kopię orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Opiekunowie muszą także przedstawić 
fakturę, paragon, rachunek lub odpowiednie oświadczenie o za-
kupie podręczników wystawione imiennie na ucznia lub opiekuna.

Dyrektorzy sporządzają listy uczniów uprawnionych do 
otrzymania pomocy i przekazują je burmistrzowi, który decydu-
je o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy 
w danej szkole. Dyrektorzy po otrzymaniu pieniędzy na konto 
szkoły będą mogli dokonać zwrotu kosztu zakupu podręczników 
osobom, które w sekretariacie złożyły wymagane dokumenty.

 - Wypełnij wniosek

W przypadku uczniów Zespołu Szkół Salezjanek, szkół po-
nadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym z terenu Dzierżoniowa, a więc placówek, które nie są 
prowadzone przez gminę Dzierżoniów, wnioski o zwrot kosztów 
poniesionych na zakup podręczników i materiałów dydaktycz-
nych opiekunowie sami składają w Urzędzie Miasta.

Wnioski dla rodziców o przyznanie dofinansowania na zakup 
podręczników i wnioski o zwrot kosztów zakupu podręczników 
przez burmistrza Dzierżoniowa dostępne będą w szkołach. Moż-
na je także pobrać ze strony internetowej www.dzierzoniow.pl 
w zakładce „Urząd” lub w pokoju nr 13 i 15 Urzędu Miasta.

Inwestycja zakończona

ŚDS w nowej siedzibie

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zdążyli się już zadomowić w nowej 
siedzibie. – Bardzo nam się tu podoba – mówią

Dla niepełnosprawnych

Na rzecz integracji 
społecznej
Miasto wspiera i finansuje działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Dowozi je do placówek 
oświatowych w czasie roku szkolnego, kupuje 
pomoce dydaktyczne, dopłaca do organizacji 
wypoczynku letniego, zajęć rehabilitacyjnych, 
kulturalnych i profilaktycznych. W czerwcu rok 
szkolny w dzierżoniowskich przedszkolach, 
szkołach i gimnazjach zakończyło 64 uczniów 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Najwięcej takich uczniów ma tradycyjnie przystosowana do 
ich potrzeb Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyj-
nymi – 25 osób w roku szkolnym 2012/2013. Niewiele mniej 
– 20 – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Niepełno-
sprawnych przedszkolaków uczęszczających w minionym roku 
szkolnym do Przedszkolu Publicznym nr 2 było 12.

Każdego roku w budżecie miasta Dzierżoniów na dowożenie 
dzieci niepełnosprawnych do szkół zarezerwuje środki finansowe 
w ramach Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Śro-
dowiskowa” – II. Na dowóz, z którego korzysta 23 dzieci, przez 
cały rok lub tylko do czerwca 2013 r. wykorzystano już prawie 33 
tys. zł. Dowożone są one do szkół i ośrodków w Dzierżoniowie, 
Piławie Górnej i Mikoszowie.

Aby niepełnosprawni uczniowie uczący się w klasach i od-
działach integracyjnych na terenie Dzierżoniowa mogli w pełni 
uczestniczyć w procesie kształcenia, miasto finansuje dla nich 
pomoce dydaktyczne i naukowe o wartości 8 tys. zł rocznie. Do-
finansowuje również w ramach zadań publicznych kwotą ponad 
37 tys. zł 14 inicjatyw stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Są wśród nich za-
jęcia i imprezy sportowe, rekreacyjne, muzyczne, rehabilitacyjne, 
profilaktyczne i wypoczynek letni.

Konkurs i iluminacja ratusza

Fotografujesz? Szykuj 
aparat na 7 września!
Iluminacja ratusza będzie tematem tegorocznego 
konkursu fotograficznego, który miasto ogłasza 
co roku pod koniec lata. 7 września zapraszamy 
na dzierżoniowski rynek, by złapać w obiektywie 
Dzierżoniów rozświetlony nową iluminacją ratusza 
i feerią świateł UV.

Nieważne, czy zajmujesz się fotografią na co dzień, czy 
jesteś amatorem-pasjonatem. Weź udział w naszym konkursie 
i wygraj atrakcyjne nagrody! W tym roku chcemy zaprezento-
wać jeden z efektów tegorocznych prac związanych z rewitali-
zacją miasta, jaką był remont ratusza. Konkurs powiązaliśmy 
więc z imprezą plenerową, podczas której będzie można nie 
tylko cykać fotki, ale także dobrze się bawić. Zaplanowaliśmy 
niesamowicie efektowne widowisko UV Show, czyli pokaz 
tańca z przedmiotami migoczącymi feerią barw w świetle ul-
trafioletowym. Takiego widowiska w Dzierżoniowie jeszcze 
nie było!

Ponadto w programie efektowny Taniec z Ogniem. Kon-
cert w płomieniach, w którym oprócz nut emocje wyrażą ta-
niec i światło. Są to swego rodzaju eksperymenty z dwoma 
żywiołami i naszą wyobraźnią. Magia ognia i oświetlenia. 
Dodatkowo w powietrze wzbije się ogromna liczba fluore-
scencyjnych baniek mydlanych. To genialna stylizacja do 
zrobienia zdjęć Dzierżoniowa wieczorową porą!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i regionu 
w ten wieczór na dzierżoniowski rynek. Szykuje się niesa-
mowity spektakl. Dla tych, którzy tego dnia zrobią najlepsze 
zdjęcia i dostarczą je do Wydziału Promocji Urzędu Miasta, 
przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody. Na fotografie będziemy 
czekać trzy tygodnie po iluminacji. Szczegółowy regulamin 
konkursu już wkrótce na www.dzierzoniow.pl.

Parkowe lapidarium

Muzealny ogród
Do 30 września wszyscy wielbiciele natury oraz 
miłośnicy dawnej architektury mogą odwiedzać 
lapidarium zaaranżowane w ogrodzie otaczającym 
budynek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa przy ulicy 
Świdnickiej 30.

Zapraszamy do spacerów po ogrodowych alejkach oraz po-
dziwiania zabytkowych detali architektonicznych, pochodzących 
m.in. z pałacu w Piławie Dolnej. W ogrodzie można również 
obejrzeć wystawę plenerową „Architektura mieszczańska i pa-
łace miejskie Dzierżoniowa”. Park-lapidarium można zwiedzać 
w godzinach otwarcia muzeum, a także w poniedziałki od godz. 
8.00 do 16.00 oraz w piątki od godz. 8.00 do 18.00. 
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Udogodnienia w UM

Kliencie, sprawdź 
status swej sprawy
Już od 2 września Urząd Miasta w Dzierżoniowie 
udostępni Państwu wyszukiwarkę dającą możliwość 
sprawdzenia za pośrednictwem Biuletynu Informacji 
Publicznej statusu wniesionych przez Państwa spraw. 
Będzie to możliwe za pomocą numeru identyfikacyjnego, 
tzw. ID, wygenerowanego z elektronicznego systemu 
obiegu dokumentów, który klient otrzyma po złożeniu 
pisma w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwarka BIP (http://bip.um.dzierzoniow.pl) po wpisa-
niu numeru ID umożliwia uzyskanie informacji o:
 � dacie rozpoczęcia sprawy,
 � nazwie wydziału, który się nią zajmuje,
 � statusie sprawy (sprawa w toku, sprawa zakończona).

W ten sposób będzie można m.in. sprawdzić sprawy doty-
czące kontroli obowiązku szkolnego, wnioski o dofinansowanie 
młodocianego pracownika, wydania zezwoleń na umieszczenie 
reklamy, decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, wnioski 
dotyczące ustalenia warunków zabudowy, przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności czy nadanie nume-
rów porządkowych nieruchomości.

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych system 
nie będzie obejmował spraw dotyczących udzielenia informacji 
adresowych, wydawania dowodów osobistych, wniosków kiero-
wanych do Urzędu Stanu Cywilnego i wniosków kierowanych do 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gospodarka odpadami

Pierwsza opłata za śmieci
Dobiegło końca dostarczanie informacji o wysokości 
opłat za odbiór i utylizację odpadów w Dzierżoniowie. 
Otrzymali je właściciele domków jednorodzinnych 
oraz, w przypadku zabudowy wielorodzinnej, osoby 
sprawujące zarząd lub zarządcy poszczególnych 
nieruchomości.

W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej przekazane in-
formacje o terminach, wysokości opłat i numerze konta dotyczyły 
całego budynku. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 
będą przekazywać opłaty za cały budynek, do którego przypisano 
osobny numer konta bankowego.

Gotówkowe wpłaty za odbiór odpadów przyjmowane będą 
bez dodatkowych opłat przez Bank PKO SA znajdujący się 
w dzierżoniowskim Rynku. Pierwszy rachunek za odbiór odpa-
dów (obejmujący okres lipca i sierpnia) trzeba będzie uregulować 
do 20 sierpnia br.

Przypominamy, że miesięczna opłata za odbiór i unieszkodli-
wianie odpadów za jednego mieszkańca wynosi w Dzierżoniowie 
10 zł 50 gr w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki. Bez 
segregacji stawka wynosi 13 zł.

Informacje o wysokości opłaty dostarczał ZGPD7 zajmujący 
się prowadzeniem wszystkich działań związanych z systemem go-
spodarki odpadami w imieniu gmin należących do związku (gmi-
na miejska Dzierżoniów, gmina Dzierżoniów i gmina Niemcza)

Informacje o gospodarce odpadami w Dzierżoniowie udziela-
ne są przez pracowników ZGPD7, tel. 74 831 50 02, mieszczące-
go się przy ul. Świdnickiej 38.

Tylko tyle zapłacisz za stoisko wystawiennicze 
o powierzchni 12 m2 na Dzierżoniowskich 
Prezentacjach, jeśli prowadzisz firmę nie dłużej 
niż 3 lata. Dzierżoniowskie wrześniowe święto 
biznesu od wielu lat cieszy się uznaniem lokalnych 
przedsiębiorców i mieszkańców.

Co roku do dyspozycji debiutujących na rynku firm miasto, które 
jest organizatorem Dzierżoniowskich Prezentacji, oddaje „Ścianę 
biznesu”. To propozycja stworzona dla dzierżoniowskich przedsię-
biorców debiutujących na rynku gospodarczym małych i mikro firm 

z branży produkcyjnej lub usługowej, prowadzących działalność 
gospodarczą nie dłużej niż 3 lata. Za zabudowane stoiska wysta-
wiennicze o powierzchni 12 m2 płacą oni jedynie 1 zł netto.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą XIX Dzier-
żoniowskich Prezentacji 2013 na stronie Urzędu Miasta 
www.dzierzoniow.pl w zakładce GOSPODARKA, w podzakład-
ce Dzierżoniowskie Prezentacje, a także do złożenia „Formularza 
zgłoszenia” w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie, pok. nr 4, lub wysłanie na adres Urząd Miasta, 
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. 

XIX Dzierżoniowskie Prezentacje 2013

Stoiska już za 1 zł plus VAT!

Na terenie podstrefy 
Dzierżoniów 
w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej Invest-
Park inwestują nowe 
firmy. Niektóre zakłady 
wynajmują hale, 
inne budują własne 
magazyny i biura. 
Zapowiadają się nowe 
miejsca pracy.

Do 30 września 2015 roku 
do utworzenia 16 nowych 
miejsc pracy zobowiązana 
jest spółka AHC Technologia 
Powierzchni Polska Sp. z o.o. 
działająca w hali Broenu. Za-
inwestuje w Dzierżoniowie co 
najmniej 2 miliony złotych. 
Obecnie spółka wynajmu-
je halę o powierzchni ponad 
1.770 m2 oraz pomieszczenia 
biurowe. Przedsiębiorstwo 
specjalizuje się nakładaniem 
powłok technicznych, które 
chronią elementy przed koro-
zją. W zależności od zastoso-
wanej technologii firma może 
powlekać elementy pomp 
do gazu ziemnego czy ropy, 
maszyn tekstylnych, drukar-
skich, elementów pneuma-
tycznych i hydraulicznych. Po 
zakończeniu realizacji obec-
nej inwestycji, firma rozważa 
rozszerzenie działalności o po-
wlekanie elementów w innych 
technologiach.

 - Budują

Nowoczesny magazyn 
i biurowiec na terenie dzier-
żoniowskiej podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park bu-
duje zakład ENAN. Ulokował 
się na 2,5-hektarowej działce 
w pobliżu Metalisa. Zainwe-
stował 15 mln zł w budynek 
biurowy o pow. 1.000 m2 i ma-
gazynowy o pow. 3500 m2. 

Prace rozpoczęły się w marcu, 
zakończenie było zaplanowa-
ne na sierpień br, prawdopo-
dobnie przeciągnie się jednak 
do października. Docelo-
wo firma planuje zatrudnić 
w Dzierżoniowie ok. 70 osób 
– magazynierów, logistyków 
i handlowców. Przeniesie tu 
magazyny z Baranowa pod 
Poznaniem i kadry oraz księ-
gowość z Bielawy.

ENAN jest wyłącznym im-
porterem produktów marek ta-
kich jak Whitenergy, 4World 
i Swann. Zaopatruje sieci han-
dlowe w osprzęt do laptopów, 
baterie, zasilacze, ładowarki, 
karty pamięci, listwy czy ko-
smetyki do pielęgnacji sprzętu 
komputerowego. Właścicie-
lem zakładu jest Andrzej No-
wakowski, który niegdyś do-
starczał opatentowane przez 
siebie cinche na potrzeby Dio-
ry czy Kasprzaka.

 - Teren przygotowany

Na terenie dzierżoniow-
skiej podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej Invest-Park zainwestowała 
też firma HMP SA z siedzibą 
w Chełmie. Teren pod budo-
wę zakładu jest już przygoto-
wany.

Firma HMP SA założona 
w 1998 roku, uzyskała zezwo-
lenie na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie 

podstrefy Dzierżoniów WSSE 
Invest-Park jeszcze w 2008 r. 
Jej inwestycja podzielona jest 
na dwa etapy. Firma wybu-
duje zakład produkcyjny na 
działce o powierzchni 2,6 ha 
za 11 mln. zł.

Zakup linii technologicz-
nych do nowego zakładu 
umożliwi jedyną w Polsce 
produkcję na skalę hurtową 

palet papierowych wyko-
rzystywanych m.in. przez 
producentów telewizorów, 
wyrobów ceramicznych czy 

mlecznych. Ponadto firma bę-
dzie oferowała wkłady wyko-
rzystywane przez producen-
tów drzwi oraz przekładki do 
transportu szkła.

Do 31 maja 2018 roku za-
trudnienie w firmie ma wy-
nieść co najmniej 30 osób. 
Docelowo firma zainwestuje 
w Dzierżoniowie do końca li-
stopada 2015 r. 20 mln zł.

HMP wybuduje zakład na działce o powierzchni 2,6 ha za 
11 mln zł.

ENAN buduje biura i magazyn

AHC rozważa rozszerzenie działalności

Zakłady w WSSE

Ruch na strefie

Punkt w PK

Bezpłatnie przyjmują śmieci
Chcesz pozbyć się zużytego sprzętu AGD i RTV 
powstałego po remoncie mieszkania gruzu albo 
skoszonej trawy? Oddaj je do działającego 
w Dzierżoniowie specjalnego punktu przy 
ul. Bielawskiej 15.

Stworzony kilka lat temu punkt ma ułatwić mieszkańcom 
pozbywanie się większych odpadów i rzeczy, które nie mogą 
trafić do zbiorowych kontenerów.

W czynnym w soboty w godz. 8.00-16.00 i w środy 
w godz. 11.00-19.00 Dobrowolnym Punkcie Oddawania Od-
padów Wielkogabarytowych przyjmowane są m.in. przetermi-
nowane leki i jarzeniówki, makulatura, plastik, szkło, metale, 
meble czy gruz (maksymalnie 300 kg).


