
20 sportowców 
otrzymywać będzie od 
Dzierżoniowa stypendia 
sportowe. Największą 
grupę stypendystów 
stanowią kolarze i 
zawodnicy sportów walki. 
Na stypendia sportowe 
miasto przeznaczy w tym 
roku ponad 76 tys. zł. O 
ich przyznaniu decydowały 
wyniki osiągane przez 
dzierżoniowskich 
zawodników w minionym 
roku.

Najwyższe stypendia otrzy-
mają kolarskie mistrzynie 
Polski Paulina Guz, Monika 
Mielnik i Karolina Garczyń-

ska. Przyznawane od 2009 
roku stypendia będą wypłaca-
ne przez dziesięć miesięcy. Sy-
stem stypendialny jest jednym 
z elementów rozwoju „Dzier-
żoniowa – miasta sportu”, 
miasta w którym młodzież ma 
wyjątkowo szeroki wybór pro-
fesjonalnie organizowanych 
treningów i często startuje w 
ogólnopolskich i międzynaro-
dowych zawodach. 

Dzierżoniów ma bogatą 
infrastrukturę i ofertę spor-
tową. 34-tysięczne miasto na 
wsparcie organizacji sporto-
wych przeznaczy w tym roku 
1,5 mln zł.  Z usług tutejsze-
go ośrodka sportu często ko-

rzystają zagraniczne kluby. 
W styczniu miasto gościło 
piłkarską drużynę z Bagdadu. 
Dzierżoniów ma także wy-
jątkowych kibiców promują-
cych miasto. Ostatnio widać 

ich było podczas występów 
Polskiej Reprezentacji Piłki 
Ręcznej. Więcej o dzierżo-
niowskim sporcie można 
przeczytać na stronie www.
dzierzoniow.pl. 

W tym roku w 
Dzierżoniowie 
rozpocznie się budowa 
drugiej już hali Invest-
Park Development. W 
pierwszej, oddanej do 
użytku w 2011 roku, 
prowadzą działalność 
dwie firmy. Gotowe 
hale produkcyjne 
pod wynajem dobrze 
się sprawdziły i 
dlatego spółka, której 
udziałowcem jest 
miasto, podjęła decyzję 
o budowie kolejnego 
obiektu. 

Wybudowaną przez In-
vest-Park Development Sp. 
z o.o. halę udostępniono 
przedsiębiorcom w ramach 
Dzierżoniowskiego Parku 
Przemysłowego. Działa on 
w sąsiedztwie podstrefy. Są 
tutaj pomieszczenia produk-
cyjno-magazynowe, socjal-
nej i biurowe. 

- Nasz udział w tym 

przedsięwzięciu to szansa 
na pozyskanie kolejnych 
inwestorów. Wynika on z 
coraz większego zaintere-
sowania gotowymi halami 
produkcyjnymi. Konkuren-
cja w pozyskiwaniu inwe-

storów jest olbrzymia i wy-
grywa ją ten, kto jest krok 
przed innymi – mówił przy-
stępując do Invest-Park 
Development burmistrz 
Dzierżoniowa Marek Pio-
run. Dziś widać, że szersza 

oferta dla przedsiębiorców 
przyniosła korzyści, a bu-
dowa kolejnych obiektów 
w trudnych dla gospodarki 
czasach potwierdza poten-
cjał gospodarczy Dzierżo-
niowa. 

Inwestycje Dzierżoniowa 
w 2012 roku

Remonty dróg – Wrocławskiej, Bielawskiej, Piastow-
skiej, Świdnickiej, Krasickiego i Spacerowej, rozbudo-
wa ośrodka kultury, przebudowa targu, modernizacja 
budynku ratusza czy budowa miasteczka ruchu dro-
gowego i placu zabaw przy ul. Brzegowej. To najważ-
niejsze inwestycje, które w minionym roku wykonał 
Dzierżoniów. Większą część z nich realizowano przy 
zaangażowaniu zdobytych przez urząd pieniędzy. Wię-
cej na stronie 2 i 3

Dla przedsiębiorczych
Całą czwartą stronę „Gońca” poświęciliśmy tematom 
związanym z gospodarką. W tym wydaniu można prze-
czytać m.in. o nowej wersji internetowej bazy firm, 
lokalach dla przedsiębiorców czy projekcie „Klini-
ka Biznesu” adresowanym do początkujących firm. 
Szczegóły na stronie 4 

Powstaną kolejne miejsca pracy

Rośnie park przemysłowy

W pierwszej hali, która powstała w ramach Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego, 
działalność gospodarczą prowadzą dwie firmy

Łatwiejsza nawigacja, 
szybsze działanie i lepszy 
dostęp do informacji to 
zalety nowego Biuletynu 
Informacji Publicznej 
dzierżoniowskiego 
urzędu. Działa on od 5 
lutego.

Biuletyny Informacji Pub-
licznej służą udostępnianiu 
informacji publicznej w po-
staci elektronicznej. W dzier-
żoniowskim BIP-ie dostępne 
są informacje o prawie lokal-
nym, planach i zamierzeniach 
władz, budżecie, opłatach i po-
datkach lokalnych. Tutaj także 
publikowane są ogłoszenia o 

przetargach i zamówieniach 
publicznych, informacje o 
mieniu komunalnym, jednost-
kach organizacyjnych gminy 
oraz kalkulatory umożliwiają-
ce obliczanie podatków oraz 
opłat. Biuletyn Informacji 
Publicznej jest dostępny jest 
na stronie bip.um.dzierzoniow.
pl. Można z niego korzystać 
również poprzez stronę www.
dzierzoniow.pl. 

Elektroniczny urząd

Nowy BiP urzędu 

40 dzieci z miasta partnerskiego gościło w 
Dzierżoniowie na zimowisku w dniach 27 stycznia – 3 
lutego. Korzystały z dobrodziejstw zimy, bliskości gór, 
zwiedzały i dobrze się bawiły.

Jak co roku, młodzież z Serocka wyjeżdżała w Góry Sowie na 
wycieczki, uczyła się jeździć na nartach, odwiedziła świdnickie 
lodowisko i zwiedziła Wrocław. Nieodłącznym elementem wspól-
nych wizyt jest zwiedzanie i poznawanie miasta oraz spotkanie 
z jego przedstawicielami. Tegoroczną grupę w dzierżoniowskim 
urzędzie przyjęła zastępca burmistrza Wanda Ostrowska. Ucznio-
wie z Serocka wrócili do domów zadowoleni i wypoczęci. Dla 
kilku uczniów wizyta w naszym mieście nie była najszczęśliwsza, 
ponieważ grypa nie pozwoliła im skorzystać z części atrakcji.

Dzieci z Dzierżoniowa odwiedzą Serock latem. Kolonie nad 
Zalewem Zegrzyńskim cieszą się sporym zainteresowaniem.

Jeśli będą Państwo w okolicach Warszawy, a jeszcze nie byli 
w Serocku, serdecznie polecamy dłuższą wizytę w naszym part-
nerskim mieście.

Współpraca z Serockiem

Poznali miasto i okolice

Uczniowie z Serocka z wizytą u zastępcy burmistrza Wan-
dy Ostrowskiej

Miasto wspomaga młodych sportowców

Stypendia w mieście sportu

Dzierżoniowscy stypendyści  
sportowi 2013:

KOLARSTWO - LKS Atom Boxmet Dzier-
żoniów: Karolina Garczyńska - 1.000 
zł; Natalia Mielnik - 1.000 zł; Paulina 
Guz - 1.000 zł; Monika Kopińska - 
400 zł; Joanna Dubieniecka - 300 zł; 
KARATE - Dzierżoniowski Klub Karate 
„Kyokushin”: Tomasz Staściuk- 400 zł; 
TAEKWONDO - Dzierżoniowski Klub 
Taekwondo „Tiger”: Kacper Józefiak - 
400 zł; Patryk Orzechowski - 400 zł; 

PŁYWANIE - MKS „Juvenia” Wrocław: 
Monika Sztandera - 800 zł, Klub Sporto-
wy Warta Poznań: Julian Soboń – 300 zł; 
WKS Śląsk Wrocław: Iga Haraf – 300 zł; 
BOKS - Dzierżoniowski Klub Bok-
serski: Kamil Bednarek - 200 zł; 
LEKKOATLETYKA - Zrzeszenie Spor-
towe Niepełnosprawnych „START” we 
Wrocławiu: Teresa Starzec - 300 zł; 
BMX - ULKS „Iskra”: Ma-
teusz Błaszyk - 100 zł; 
JEŹDZIECTWO - Ludowy Klub Spor-

towy „ Stragona” Strzegom: 
Patrycja Janina Tabisz - 100 zł; 
ZAPASY - MULKS JUNIOR Dzier-
żoniów: Andrzej Chruszczyk - 100 
zł; Bartosz Stankiewicz - 100 zł; 
PIŁKA SIATKOWA - Klub Spor-
towy „Bielawianka - Bester”: 
Łukasz Usowicz - 100 zł; 
Stypendia przyznane na wniosek bur-
mistrza - pływanie synchroniczne: Na-
talia Buganiuk - 150 zł; Justyna Socha 
– 150 zł;

Co roku miasto wspiera młodych sportowców przyznając 
tym osiągającym sukcesy 10-miesieczne stypendia
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– To państwo 
rozwijają gospodarkę 
i z płaconych przez 
państwa podatków 
możemy przeznaczać  
środki na rozwój 
Dzierżoniowa 
– dziękował lokalnym 
przedsiębiorcom 
burmistrz Marek Piorun 
podczas noworocznego 
spotkania z ludźmi 
biznesu, które odbyło 
się w piątek 18 
stycznia. 

Coroczne spotkania są 
jedną z form podziękowania 
za pracę na rzecz miasta oraz 
okazją do integracji środo-
wiska biznesowego, nawią-
zania nowych kontaktów 
i do prowadzenia dyskusji 
oraz kuluarowych rozmów 
biznesowych. Uczestnikom 
spotkania zaprezentowano 
m.in. podsumowanie dzia-
łań podejmowanych przez 
dzierżoniowski samorząd na 
rzecz przedsiębiorczości w 
2012 roku. 

W spotkaniu udział wzięli 
biznesmeni tworzący Spo-

łeczną Radę Przedsiębiorców 
oraz przedstawiciele firm, 
które brały udział w Dzierżo-
niowskich Prezentacjach.

Społeczna Rada Przed-
siębiorców Ziemi Dzierżo-
niowskiej przy Burmistrzu 
Dzierżoniowa działa od 
1999 roku. Jej członkami 
są przedsiębiorcy regionu 
dzierżoniowskiego, którzy 

wyrazili wolę współpracy 
i złożyli deklarację. Każdy 
przedsiębiorca, który jest 
zainteresowany rozwojem 
Dzierżoniowa i chce mieć 
wpływ na wybór kierunków 
rozwoju miasta,  może przy-
stąpić do Społecznej Rady 
Przedsiębiorców. Wystar-
czy wypełnić deklarację i 
przesłać ją na adres: dmin-

kina@um.dzierzoniow.pl 
lub pocztą: Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie, 58-200, 
Rynek 1, Wydział Rozwoju 
Gospodarczego. Deklara-
cję można pobrać ze strony 
internetowej dzierżoniów.
pl (zakładka „Gospodarka” 
– Społeczna Rada Przed-
siębiorców Ziemi Dzierżo-
niowskiej). 
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Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Podziękowanie za rozwój miasta

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w nowych obiektach Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury

Rozpoczynasz  lub 
rozwijasz własną 
działalność gospodarczą? 
Nie masz siedziby 
dla swojej firmy? 
Skorzystaj z oferty 
Dzierżoniowskiego 
Inkubatora 
Przedsiębiorczości lub 
„Biura Na Godziny”. 

W budynku Dzierżoniow-
skiego Inkubatora Przedsię-
biorczości wolne są trzy lo-
kale użytkowe o powierzchni 
102 m², 37m² i 35m², prze-
znaczone na nieuciążliwą 
i nieszkodliwą działalność 
produkcyjną, rzemieślniczą, 
usługową lub biurową.  Po-
mieszczenia znajdują się  na 
II piętrze budynku nr 23 przy 
ul. Świdnickiej 38 na terenie 
byłej „Diory”. W pierwszym 
roku najmu stawka czynszu 
wynosi tylko 5% stawki ryn-
kowej. Z oferty Dzierżoniow-
skiego Inkubatora Przedsię-
biorczości mogą skorzystać 
osoby bezrobotne z terenu 
miasta lub powiatu, które pla-
nują rozpocząć działalność 
gospodarczą, oraz przedsię-
biorcy, którzy zatrudnią oso-
by bezrobotne stale zamiesz-
kujące w Dzierżoniowie. 

Wniosek o przyznanie lokalu 
oraz regulamin funkcjonowa-
nia można pobrać ze  strony  
internetowej Urzędu Miasta 
– zakładka „Gospodarka”.

Oferta „Biura Na Godzi-
ny” jest w szczególności kie-
rowana do właścicieli mikro 
i małych firm, osób prowa-
dzących swoją działalność 
w domu lub uprawiających 
wolny zawód. „Biuro Na 
Godziny” mieści się w Dzier-
żoniowskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości. W biu-
rze dostępne są dwie strefy: 
Strefa Spotkań  – przestron-
na i jasna sala konferencyjna 
pozwalająca przedsiębiorcom 
na przeprowadzenie szkoleń, 
rozmów kwalifikacyjnych, 
spotkań biznesowych, oraz 
Strefa Pracy – przeznaczona 
jest do pracy biurowej, wy-
posażona w dwa stanowiska 
(krzesło, biurko, szafki, kse-
ro) oraz dostęp do Internetu. 
Godzina użytkowania biura 
to tylko 5 zł! Szczegółowych 
informacji o lokalach w DIP 
udziela Danuta Minkina – 
naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, tel. 74 645 
08 19, pokój nr 4 tut. Urzędu 
Miasta. 

Dla mikro i małych firm

Lokale i biuro  
dla przedsiębiorców

Od 11 stycznia 
obowiązują nowe 
zasady udzielania 
zwolnień z podatku 
od nieruchomości 
stanowiących Regionalną 
Pomoc Inwestycyjną.  

Zwolnienie z  to obej-
muje grunty, budynki, 
budowle oraz ich części 
zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na 
terenie Dzierżoniowa przez 
przedsiębiorców tworzą-
cych nowe miejsca pracy 
w związku z realizacją no-
wej inwestycji. Udzielana 
pomoc może być obliczana 
w odniesieniu do kosztów 
inwestycji w środki trwałe 
oraz w wartości niemate-
rialne i prawne, które są 
związane z realizacją no-
wej inwestycji  lub kosztów 
utworzenia miejsc pracy 
związanych z realizacją no-
wej inwestycji. Zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
przysługuje po spełnieniu 
łącznie następujących wa-
runków: nieposiadania za-
ległości z tytułu podatków 
i opłat lokalnych wobec 

Dzierżoniowa, rozpoczęcia 
nowej inwestycji w termi-
nie do 12 miesięcy od dnia 
dokonania zgłoszenia, za-
kończenia nowej inwestycji 
w okresie nieprzekraczają-
cym 3 lat (liczonym od dnia 
rozpoczęcia realizacji no-
wej inwestycji), utworzenia 
zadeklarowanych nowych 
miejsc pracy w okresie 2 
lat od zakończenia inwe-
stycji. Należy pamiętać, że 
przedsiębiorca zamierzają-
cy ubiegać się o zwolnienie 
zobowiązany jest  dokonać 
zgłoszenia zamiaru korzy-
stania z regionalnej pomocy 
inwestycyjnej przed roz-
poczęciem inwestycji na 
odpowiednim formularzu. 
Pełną treść uchwały oraz 
niezbędne załączniki znaj-
dą Państwo w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta w Dzierżonio-
wie.  Więcej informacji na 
temat Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej udziela Da-
nuta Minkina – naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, tel. 74 645 08 19, 
pokój nr 4 Urzędu Miasta. 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Zmiany w regionalnej 
pomocy inwestycyjnej

Jesteś mikro lub małym 
przedsiębiorcą? Ten 
projekt jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość zapra-
sza do udziału w „Klinice 
Biznesu”. Projekt ten jest 
odpowiedzią na potrzeby 
mikro i małych firm, w tym 
również tych znajdujących 
się w początkowym okresie 
działania. 

W ramach projektu 
przedsiębiorcy otrzymują 
fachowe doradztwo w za-
kresie promocji, administra-
cji, prowadzenia finansów 
czy też poszukiwania źródeł 
finansowania dla nowych 
inwestycji. Realizacja usług 
ma na celu usprawnienie 
funkcjonowania firmy oraz 
poprawę jej konkurencyj-
ności na rynku. Oferowane 
usługi: Virtual spot – wspar-
cie administracyjno-biuro-
we (wirtualne biuro dostęp-
ne z dowolnego miejsca, 
pisma i wnioski urzędowe, 
porady prawne w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej).

Moderator kooperacyjny 
– to działania związane z 
promocją firmy (strona in-
ternetowa wraz systemem 
do zarządzania treścią, pro-
jekty graficzne wizytówek, 

ulotek, plakatów i innych 
materiałów promocyjnych 
oraz pomoc w nawiązywa-
niu współpracy bizneso-
wej).

Kompilator finansowy – 
poszukiwanie źródeł finan-
sowania (analiza potencjału 
firmy, ocena możliwości po-
zyskania dotacji unijnych, 
pomoc w przygotowaniu bi-
znes planów oraz wniosków 
do urzędów pracy).

Menadżer finansowy 
– doradztwo w zakresie 
prowadzenia księgowości i 
rozliczeń z ZUS i Urzędem 
Skarbowym, system infor-
matyczny do wystawiania 
faktur. 

D Jak i za ile?
Udział firm w projekcie 

jest bezpłatny. Jak wziąć 
udział w projekcie? Skontak-
tuj się ze Stowarzyszeniem 
Wolna Przedsiębiorczość 
w Świdnicy: tel. 74 854 90 
30,e-mail: biuro@klinikabi-
znesu.pl  lub wypełnij for-
mularz rejestrowy na stronie 
internetowej www.klinika-
biznesu.pl. Projekt „Klinika 
Biznesu – Centrum Nowych 
Usług Proinnowacyjnych” 
współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju. 

Program dla przedsiębiorców

Klinika Biznesu 

Internetowa Baza Firm zyskała nowe oblicze – jest 
bardziej czytelna i atrakcyjna wizualnie. Została 
także wyposażona w nowe opcje, takie jak: giełda 
kooperacyjna – umożliwiająca poszukiwanie 
przedsiębiorstw do współpracy biznesowej czy 
interaktywna mapa poszczególnych branż. 

Urząd Miasta w Dzierżoniowie utworzył na stronie www.
dzierzoniow.pl Internetową Bazę Firm, której nadrzędnym 
celem jest promocja przedsiębiorczości. Baza istnieje od 
2005 roku i jest pomocna zarówno przedsiębiorcom, jak i 
konsumentom. Warunkiem wprowadzenia firmy do bazy jest 
dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wypełnio-
nego zgłoszenia – odesłanie pocztą na adres Urzędu Miasta, 
złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
– stanowisko „A” lub przesłanie na adres mailowy: mkrupska@
um.dzierzoniow.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
korzystania z Internetowej Bazy Firm dostępny jest na stro-
nie Urzędu Miasta (zakładka „Gospodarka” - Internetowa 
Baza Firm) oraz w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko 
„A”. Udział w Internetowej Bazie Firm jest całkowicie bez-
płatny.

Z tej formy promocji skorzystało już 180 przedsiębiorców z 
całego powiatu. Dołącz do nich.

Internetowa Baza Firm w nowej odsłonie

Promocja 
przedsiębiorczości

Przedsiębiorco, promuj się w Internetowej Bazy Firm!


