Chcą być na czasie –
prześcigną młodych?
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się
kursy obsługi komputera
organizowane przez dzierżoniowską bibliotekę. Kolejnych 15 osób rozpoczęło
niedawno zajęcia dla osób
50+. Czym komputery
przyciągają seniorów?

Łatwiej i bezpieczniej na ul. Piastowskiej

Rondo Piastowska – Złota
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Strategiczne decyzje
dla strefy

Kolejne rondo
powstanie w tym roku
w Dzierżoniowie. Po
wspólnej inwestycji
miasta i województwa
o wiele łatwiej
będzie o wyjazd
z dzierżoniowskich
osiedli ul. Złotą.
Zastąpienie sygnalizacji
świetlnej rondem
znacznie poprawi też
płynność ruchu na
skrzyżowaniu.
Budowę ronda planowano w ubiegłym roku, jednak
ze względu na zbyt wysokie
oferty cenowe przełożono
termin realizacji tej inwestycji. Zabezpieczone przez
miasto i województwo pieniądze przeznaczono na wykonanie nowego oświetlenia części ul. Piastowskiej
i Świdnickiej.
Prace będą wiązały się
z przełożeniem sieci wodociągowej i elektrycznej,
odwodnieniem, robotami
drogowymi i z wykonaniem
nowego oświetlenia. W tym
tygodniu miasto, które będzie inwestorem zastępczym,

Sposoby współpracy nad
pozyskiwaniem inwestorów, przyszłość strefy oraz
inne działania przyczyniające się do rozwoju gospodarczego Dzierżoniowa
omawiał burmistrz Marek
Piorun z nową prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
Więcej na s. 4

Sprawdź, kto wystąpi
na Dniach Dzierżoniowa
Największa dziś krajowa
gwiazda reagge i klasycy
polskiego rocka zagrają
na tegorocznych Dniach
Dzierżoniowa. Na scenie
zobaczymy m.in. Perfect,
Kamila Bednarka i Szymona Wydrę. O XXXVI
Dniach Dzierżoniowa więcej wewnątrz tego wydania.

W tym roku na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Złotej powstanie rondo. To wspólna
inwestycja miasta i województwa
ogłosi przetarg na wykonanie
zadania.
Dołącz do nas
Koszty budowy po pona Facebooku!
łowie pokryją Dzierżoniów
i województwo dolnośląskie.
Dzierżoniów
O wyniku przetargu poinformujemy Państwa na stronie
Miasto
www.dzierzoniow.pl.

Dzierżoniów miasto sportu

Mariusz Mazur
trenerem kadry

Przyjęte na sesji

Ochrona dzierżoniowskich zabytków

Większość dzierżoniowskich
zabytków znajduje się w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga natychmiastowych
prac konserwatorskich. W programie znajdziemy wykaz 67
zabytków nieruchomych oraz
wykaz zabytków ruchomych,
w który wpisano m.in. wystrój
i wyposażenie kościoła św. Jerzego czy zbiory muzealne.

Sposób szkolenia i wyniki sportowe kolarek LKS Atom
Boxmet Dzierżoniów zostały zauważone w środowisku
kolarskim. Efekt – nominacja Mariusza Mazura na
trenera szosowej kadry narodowej. To duży sukces,
promocja dzierżoniowskiego sportu i jeszcze większe
wyzwanie. Jakie cele stawia przed trenerem Polski
Związek Kolarski?
– Chcę stworzyć jak najlepsze warunki dla zawodniczek. Najbliższe miesiące to przede wszystkim ułożenie warsztatu pracy
szkoleniowej, wyłonienie kadry, przygotowanie zawodniczek na
lipcowe Mistrzostwa Europy kadetek w Czechach i wrześniowe
Mistrzostwa Świata elity we Włoszech. W dalszej perspektywie
doprowadzenie do startu i sukcesów na olimpiadzie – mówi dla
strony www.dzierzoniow.pl Mariusz Mazur. Nominacja na trenera nie oznacza pożegnania z klubem. – To była jedna z podstawowych kwestii, którą chciałem rozwiązać przed podjęciem się
tego wyzwania. Na szczęście niemal wszystkie dziewczyny naszego klubu są w kadrze, więc nie będzie z tym żadnego problemu
– zapewnia trener. Mariusz Mazur podkreśla, że funkcja trenera
kadry to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Trzymamy kciuki za
Mariusza oraz za nasze zawodniczki.

Działania związane z opieką nad zabytkami oraz wykorzystaniem zasobów środowiska kulturowego stanowią
ważną politykę prorozwojową
miasta. Trwa proces rewitalizacji historycznego centrum,
w tym roku zakończą się prace przy modernizacji ratusza,
miasto dofinansowuje również
remonty prowadzone przez
wspólnoty mieszkaniowe.
Znaczna część tych działań re-

alizowana jest w oparciu o zewnętrzne pieniądze pozyskane
przez urząd.
Większość obiektów zabytkowych użytkowana jest zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem lub pełni funkcje
niekolidujące z pierwotnymi.
Na dotowanie prac konserwatorskich przy zabytkach
Dzierżoniów wyda w tym
roku ponad 331 tys. zł: 200
tys. zł na kościół św. Jerzego,

50 tys. zł na kościół Maryi
Matki Kościoła, ponad 31 tys.
na Fundację Beiteinu Chaj
(właściciel synagogi) i 50 tys.
zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Treść uchwały wraz z zadaniami związanymi z ochroną zabytków planowanymi do
realizacji w WPI na lata 20142022 i Lokalnym Programem
Rewitalizacji dostępna jest na
stronie www.dzierzoniow.pl.

fot. Robert Słupik – www.naszosie.pl

Urbanistyczny układ
staromiejski, mury
obronne, obiekty sakralne
i kamienice znalazły się
w najnowszym wykazie
zabytków Dzierżoniowa.
Poprawę ich stanu,
zapobieganie degradacji,
warunki współpracy
z właścicielami
i wyeksponowanie
określa przyjęty przez
radnych program
opieki nad zabytkami
na lata 2013-2016. Na
dofinasowanie prac
konserwatorskich przy
miejskich zabytkach
Dzierżoniów wyda w tym
roku ponad 331 tys. zł.
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Mariusz Mazur (z lewej) został trenerem szosowej kadry
narodowej kobiet
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www.dzierzoniow.pl

-- „TRAKT SMOKA” –
TRASA PIESZA 5 KM
 Trasa A – łatwa, po mieście
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjścia na trasę:
14.30
 Czas przejęcia z przewodnikiem: ok. 2 godz.
 Przebieg trasy: ul. Klasztorna, ul. Garncarska,
ul. Świdnicka, ul. Mickiewicza, ul. Miernicza, planty przy
wieży ciśnień, ul. Przedmieście, ul. Krasickiego, planty
do ul. Kościelnej, ul. Kościelna, ul. Spacerowa, planty przy
I LO, Kaplica Sadebecków,
ul. Piłsudskiego, ul. Parkowa,
ul. Świdnicka, ul. Kościuszki,
ul. Kilińskiego, ul. Podwalna,
OSiR – META.

TRASA PIESZA
25 KM
 Trasa C – trudna, dla wytrwałych turystów
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz

-- NORDIC WALKING –
TRASA PIESZA 10 KM
 Trasa B – łatwa, urozmaicona
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjścia na trasę:
13.00
 Czas przejścia: ok. 3 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, kościół Maryi Matki
Kościoła i kościół Świętej
Trójcy, przejście do ul. Pocztowej, wejście do parku,
wzdłuż murów obronnych,
wieża ciśnień, przejście przez
ul. Krasickiego, budynek
OPS-u, kaplica przy ul. Młyńskiej, planty przy ul. Prochowej i Bat. Chłopskich, przejście przez ul. Ząbkowicką,
planty przy ul. Piłsudskiego,
przejście przez ul. Bohaterów
Getta, ul. Wrocławska, ul. Poprzeczna, Kościół Niepokala-

 Godzina i miejsce wyjazdu
autokaru: 9.00, parking przy
Dzierżoniowskim Ośrodku
Kultury ul. Świdnicka 23
 Godzina i miejsce powrotu
autokaru: 16.00, parking przy
Leśnym Dworku w Bielawie
 Powrót indywidualny:
pętla autobusowa ul. Nowobielawska w Bielawie (linia
nr 1 i 2)
 Czas przejścia: ok. 7 godz.
Uczestnicy dokonują zgłoszenia uczestnictwa w punkcie
zgłoszeñ (najpóźniej 15 min.
przed godziną odjazdu autokaru). Udają się następnie
na miejsce zbiórki, skąd pod
opieką przewodnika nastąpi wyjazd na miejsce startu
w Kamionkach.
 Dojazd: Kamionki Dolne
(linia nr 15).
 Przebieg trasy: droga
w kierunku kościoła, żółty

nego Poczęcia, ul. Garncarska,
ul. Klasztorna, ul. Piłsudskiego, kaplica Grobowa, przejście przez ul. Daszyńskiego,
ul. Piłsudskiego, park im. Sybiraków i obelisk poświęcony
Sybirakom, ul. Świdnicka,
ul. Złota, ul. Ciepłownicza
(WSSE – podstrefa Dzierżoniów), ul. Kilińskiego, za bazą
PKS – kierunek lasek, pomnik
zamordowanych więźniów
wojennych, filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen,
droga polna kierunek OSiR –
META.
--

szlak na Starą Jodłę, dalej
żółtym szlakiem na Wielką
Sowę, przejście na czerwony
szlak i dojście do Przełęczy
Jugowskiej. Zejście zielonym szlakiem do szosy (kierunek Kamionki), dalej szosą
do rozwidlenia ze szlakiem,
przejście na niebieski szlak
i dojście do Trzech Buków,
zejście niebieskim szlakiem
do Leśnego Dworku w Bielawie, przejazd autokarem do
OSiR – META.

 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
14.30
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 3 godz.
 Przebieg trasy: ul. Ząbkowicka, ul. Cicha, Dobrocin,
Uciechów, Borowica, Włóki,
Mościsko, Nowizna, Bratoszów, Dzierżoniów: ul. Strefowa, ul. Z³ota, ul. Brzegowa,
ul. Kilińskiego, ul. Podwalna,
OSiR – META.

TRASA ROWEROWA
15 KM
 Trasa 1 – łatwa, dostępna również dla dzieci
Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
15.00
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 2 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, Pieszyce, Pieszyce
Dolne, Bratoszów, Nowizna,
Dzierżoniów: ul. Nowowiejska, ul. Złota, ul. Brzegowa,
ul. Kilińskiego, ul. Podwalna,
OSiR – META.

TRASA ROWEROWA
40 KM
 Trasa 3 – łatwa, dostępna
dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
13.30
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 3,5 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Strefowa, Bratoszów, Mościsko,
Lutomia Dolna, Lutomia
Mała, Wieruszów, Krzyżowa, Grodziszcze (skręt
w prawo za kościołem),
Mościsko, Nowizna, Włóki,
Uciechów (droga dla rolników), Dzierżoniów: ul. Złota, ul. Brzegowa, ul. Kilińskiego, ul. Podwalna, OSiR
– META.

--

TRASA ROWEROWA
30 KM
 Trasa 2 – łatwa, dostępna
dla wszystkich rowerzystów jadących na dowolnych rowerach
--

--

--

TRASA ROWEROWA
50 KM
 Trasa 4 – średnio trudna na
dobrych nawierzchniach,
dla rowerzystów jadących
na rowerach szosowych
i innych (trekingowych,
górskich, itp.)
 Zbiórka: Rynek, Ratusz
 Wyjazd na trasę: 12.30
 Czas przejazdu z odpoczynkami: 5 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Złota, Włóki, Tuszyn,
Kiełczyn, Jędrzejowice, Wiry,
Przełęcz Tąpadła, Sulistrowiczki, Sulistrowice, Oleszna,
Słupice, Stoszów, Kołaczów,
Roztocznik, Dobrocin, Dzierżoniów: ul. Cicha, ul. Ząbkowicka, ul. Batalionów Ch³opskich,
ul. Kopernika, ul. Strumykowa,
OSiR – META.

TRASA ROWEROWA
60 KM
 Trasa 6 – średnio trudna,
dla rowerzystów jadących
na dowolnych rowerach
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
11.30
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 5,5 godz.
 Przebieg trasy: ul. Ząbkowicka, ul. Cicha, Dobrocin, Roztocznik, Kołaczów,
Stoszów, Słupice, Jaźwina,
Kiełczyn, Tuszyn, Mościsko, Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów, Bojanice,
Lutomia Górna, Piskorzów,
Bratoszów, Dzierżoniów:
ul. Brzegowa, ul. Kilińskiego, ul. Podwalna, OSiR –
META.

TRASA ROWEROWA
GÓRSKA 55 KM
 Trasa 5 – średnio trudna,
dla rowerzystów jadących
na rowerach górskich
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
12.00
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 6 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Kościuszki, ul. Nowowiejska, Bratoszów,
Pieszyce Dolne, Pieszyce, Rościszów, Przełęcz Walimska,
Wielka Sowa, Kozia Równia,
Przełęcz Jugowska, Zimna
Polana, Kalenica, Trzy Buki,
Bielawa, ul. Nowobielawska,
OW Sudety i trasą rowerową z Bielawy, Dzierżoniów,
OSiR – META.

TRASA ROWEROWA
100 KM
 Trasa 7 – bardzo trudna,
wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego
 Miejsce zbiórki: Rynek,
Ratusz
 Godzina wyjazdu na trasę:
9.30
 Czas przejazdu z odpoczynkami: ok. 8 godz.
 Przebieg trasy: ul. Świdnicka, ul. Złota, ul. Nowowiejska, Bratoszów, Pieszyce,
Rościszów, Przełęcz Walimska, Glinno, Zagórze Śl.,
Jugowice, Walim, Rzeczka,
Sokolec, Jugów, Wolibórz,
Przełęcz Woliborska, Jodłownik, Ostroszowice, Grodziszcze, Różana, Owiesno, Piława
Dolna, Dzierżoniów: ul. Wojska Polskiego, ul. Staszica,
ul. Kolejowa, ul. Strumykowa, OSiR – META.

--

OBOWIĄZKOWE KASKI

--

--

Trakt 2013 – dołącz do nas!
Ponad tysiąc osób, głównie mieszkańców Dzierżoniowa, wyruszyło
w ubiegłym roku na trasy TRAKT-u. Najmłodszy uczestnik aktywnej majówki
liczył zaledwie sześć tygodni. W tym roku do udziału w Terenowym Rajdzie
Amatorów Kolarstwa i Turystyki zapraszamy 13 maja.
TRAKT to doskonała oferta na niedzielny spacer z dziećmi, zwiedzenie miasta, przejście
trasy „Nordic Walking” lub na górską wyprawę. Rowerzyści będą mieli do wyboru trasy,
z których najdłuższa liczy 100 kilometrów, najkrótsza zaś 15. Z roku na rok rośnie liczba
uczestników imprezy. Rajd rusza z dzierżoniowskiego Rynku, kończy na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Tam na uczestników będzie czekać ciepły poczęstunek i towarzyszące
TRAKT-owi Mistrzostwa Dzierżoniowa w Grillowaniu. Szczegółowe informacje o imprezie
na stronach sportowych www.dzierzoniow.pl oraz na funpage’u TRAKT-u na Facebooku.

Sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Nadchodzi sezon plenerów

Odznaczenia dla mieszkańców

Sprawdź, kto wystąpi
na Dniach Dzierżoniowa

Krzyże pamiątkowe
„Zwycięzcom 1945”
otrzymali mieszkańcy
Dzierżoniowa
z okazji 68. rocznicy
historycznego
zwycięstwa Narodów
Sprzymierzonych
w II wojnie światowej.
Odznaczenia Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych
wręczono podczas 34.
sesji Rady Miejskiej.

Największa dziś krajowa gwiazda reagge i klasycy
polskiego rocka zagrają na tegorocznych Dniach
Dzierżoniowa. Na scenie zobaczymy m.in. Perfect,
Kamila Bednarka i Szymona Wydrę.
W tym roku przypadają XXXVI Dni Dzierżoniowa. Oprócz
koncertów, na mieszkańców czekać będzie wiele różnych atrakcji
przygotowywanych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.
Obchodom dni miasta, podobnie jak w minionych latach,
towarzyszyć będzie wiele dodatkowych imprez. O szczegółach
będziemy informować Państwa na stronie www.dzierzoniow.pl
oraz na profilu na Facebooku „Dzierżoniów Miasto”.
O wydarzeniach organizowanych w tym roku można przeczytać
w zakładce „Kultura” na www.dzierzoniow.pl. Tutaj również dostępne są galerie zdjęć m.in. z ubiegłorocznych koncertów.

Mieszkańcy Dzierżoniowa odebrali krzyże pamiątkowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych „Zwycięzcom 1945”
Kaśków, Zofia Uchman
Za pracę na rzecz środowi- przewodniczącemu Rady Mieji Szczepan Dysiewicz. Nada- ska kombatanckiego odznaki skiej Dzierżoniowa Andrzejony pośmiertnie medal trafił „Za zasługi dla Związku Kom- wi Wiczkowskiemu, Dorocie
również do rodziny Francisz- batantów RP i Byłych Więź- Pieszczuch, Halinie Krzemińka Chryczyka.
niów Politycznych” wręczono skiej i Henrykowi Smolnemu.

Klienci wypowiedzieli się w ankietach

Twoja opinia o urzędzie
Coraz częściej klientami
dzierżoniowskiego
urzędu są mieszkańcy
okolicznych miast.
Dotyczy to osób
załatwiających
formalności związane
z działalnością
gospodarczą. To jedyne
przypadki, w których
możemy wybrać dowolny
urząd, niezależnie od
miejsca zamieszkania.

Niemal co szósta osoba
chcąca np. rozpocząć lub wprowadzić zmiany do prowadzonej dzielności pochodzi spoza
naszego miasta. W pozostałych
kwestiach jakość obsługi można ocenić po wynikach badań
przeprowadzanych wśród

klientów. Do końca marca prosiliśmy mieszkańców o ocenę
pracy i jakości obsługi.
– Celem tych badań jest poznanie opinii naszych klientów
o fachowości i uprzejmości,
pracowników, jakości przekazywanych informacji, warunków obsługi i o godzinach
pracy. To również okazja do
zebrania propozycji zmian
oczekiwanych przez mieszkańców – mówi kierownik
Biura Obsługi Klienta Grażyna Banaś.
– Efektem będzie dostosowanie się urzędników do oczekiwań i wskazań mieszkańców.
Na tej podstawie zmieniono
w ostatnich latach godziny
pracy urzędu czy system in-

Jedną z gwiazd, która wystąpi na tegorocznym święcie
miasta, będzie Kamil Bednarek
Decyzje dzierżoniowskich radnych

Pamięci
bohaterskich postaw
Imieniem „Żołnierzy Wyklętych” nazwali
dzierżoniowscy radni rondo na skrzyżowaniu
ul. Bielawskiej, Piastowskiej i Szpitalnej. Uchwałę
o nadaniu nazwy podjęto podczas marcowej sesji.
Wyniki corocznych badań jakości obsługi wpływają na
zmiany w pracy urzędu
formacji zewnętrznej. Wpływa cownicy mający bezpośredni
to także na tematykę szkoleń, kontakt z mieszkańcami – dow których biorą udział pra- daje kierownik BOK-u.

Biblioteka dla seniorów

Chcą być na czasie – prześcigną młodych?
Coraz większym
zainteresowaniem
cieszą się kursy obsługi
komputera organizowane
przez dzierżoniowską
bibliotekę. Kolejnych
15 osób rozpoczęło
niedawno zajęcia
dla osób 50+. Czym
komputery przyciągają
seniorów?

Kolejnych 15 osób rozpoczęło niedawno zajęcia dla osób 50+

fot. Facebook – profil Kamila Bednarka

– Gratuluję odznaczonym
i dziękuję za pomoc, opiekę
i wspieranie naszego związku
przez Dzierżoniów. Niewiele
osób dziś pamięta i zdaje sobie
sprawę z tego, jaki był to trud
i poświęcenie – mówił podczas obrad pułkownik Marek
Kwiatkowski.
Odznaczenia otrzymali Edmund Dąbrowski,
Władysław Bucior, Adam
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Kursanci mówią, że chcą
zobaczyć, co tak pociąga młodych. Chcą mieć z nimi lepszy kontakt i przekonać się,
czy i dla nich komputer okaże
się niezastąpionym dobrodziejstwem. W konsekwencji
rośnie grupa seniorów, która
podobnie jak młodzież, nie
wyobraża już sobie życia bez
internetu i elektronicznych
mediów.

Pierwsze lekcje bywają
najtrudniejsze. Ale tu starsi
mieszkańcy mają przewagę nad
młodzieżą. Jest nią niezwykle
cenna przy nauce cierpliwość.
Po przebrnięciu przez podstawy i tak coraz prostszej obsługi
komputera, obsługi poczty elektronicznej, portali społecznościowych, poznaniu możliwości i zagrożeń niesionych przez
internet, kursanci będą mogli
spokojnie surfować po sieci.
Spotkania organizowane przez
Miejsko-Powiatową Bibliotekę
Publiczną prowadzone są już
w trzech grupach. Jeszcze niezdecydowanych zapraszamy
do siedziby głównej biblioteki
i czytelni multimedialnej osiedlowej filii.

Żołnierze Wyklęci – to określenie żołnierzy podziemia stawiających opór sowietyzacji i podporządkowania Polski ZSRR.
Określenie powstało w 1993 roku. Użyto go pierwszy raz w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 r.". Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pierwszy dzień
marca jest symboliczny dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Tego dnia w 1951 roku wykonano wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Dzierżoniowskie ronda noszą dziś nazwy „Niemieckie” –
skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Złotej, „Czeskie” – skrzyżowanie
ulic Batalionów Chłopskich, Kolejowej i Staszica; „Gruzińskie”
– skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Sikorskiego, „Kresów Rzeczpospolitej” – skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Daszyńskiego.
Dzierżoniów miasto sportu

Stypendystka
zdominowała mistrzostwa
Dominika Sztandera pięć razy stawała na najwyższym
stopniu podium Mistrzostw Polski Juniorów
16-letnich. Trenująca w Dzierżoniowie pływaczka była
bezkonkurencyjna na dystansie 50 m stylem
klasycznym, dowolnym i motylkiem.
W stylu klasycznym na Dominikę nie było mocnych również
na 100 i 200 metrów. Oprócz sukcesów indywidualnych, wywalczyła ona jeszcze dwa medale w sztafetach: srebrny 4x 100m stylem zmiennym oraz brązowy 4x 100m stylem dowolnym. Marcowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich były dla Dominiki
pierwszym ważnym sprawdzianem w tym roku. W ich trakcie
stypendystka sportowa Dzierżoniowa niemal seryjnie poprawiała
swoje rekordy życiowe.
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Kurs dla szukających
pracy
Wspieranie przedsiębiorczości

Strategiczne decyzje dla strefy
Sposoby współpracy
nad pozyskiwaniem
inwestorów,
przyszłość strefy
oraz inne działania
przyczyniające się do
rozwoju gospodarczego
Dzierżoniowa omawiał
burmistrz Marek
Piorun z nową prezes
Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
„Invest-Park”.
Zarządzająca od niedawna
WSSE Barbara Kaśnikowska przekazała informacje
o swoich pierwszych decyzjach, działaniach i o podejściu do zarządzania jedną
z największych i najbardziej
dynamicznych stref w Polsce. Odwiedzanie podstref
i rozmowy z burmistrzami
mają pomóc z opracowaniu
skutecznej strategii dalszego
rozwoju strefy. – Umiejętność
współpracy ma szczególne
znaczenie w kontekście wielkiej konkurencji. Chyba każdy samorząd chciałby mieć
na swoim terenie podstrefę,
a każda z istniejących pod-

Zajęcia obejmują naukę obsługi aplikacji tekstowych, poprawnego tworzenia CV, listu motywacyjnego, obsługi narzędzi internetowych oraz naukę efektywnego szukania w sieci
szkoleń i ofert pracy. Z rozpoczętego w lutym drugiego już
kursu korzysta sześciu bezrobotnych. Zachęcamy do skorzystania z oferty GCI, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Zapisy
pod numerem telefonu 74 646 47 51 lub osobiście w siedzibie
Gminnego Centrum Informacji ul. Batalionów Chłopskich 19.
Pożyczki i informacje dla przedsiębiorców

Doradzają
w sprawach biznesu
Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Barbara Kaśnikowska
spotkała się z burmistrzem Dzierżoniowa Markiem Piorunem
stref chce, by to właśnie na jej
terenie lokowane były nowe
Dzierżoniowska podstrefa WSSE „Invest-Park” istnieinwestycje. Konkurujemy
je od 1997 roku. Dziś zajmuje obszar 115 hektarów i jest
z innymi strefami, ale także
największym w mieście pracodawcą. Nakłady inwestycyjne
między sobą. Dla mnie ważne
poniesione do chwili obecnej zamykają się kwotą 658 mijest, by była to konkurencja
lionów zł. Podstrefy WSSE „Invest-Park” znajdują się w 41
uczciwa i efektywna – mówi
gminach. Spośród nich tylko Wałbrzych i Dzierżoniów mają
burmistrz Dzierżoniowa Maprzedstawicieli w radzie nadzorczej.
rek Piorun.

Fundusz na początek działalności

Poręczenia dla przedsiębiorców

Mikro, małych i średnich
przedsiębiorców
ubiegających się
o kredyt lub pożyczkę
zachęcamy do
skorzystania z oferty
Funduszu Poręczeń
Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego
Sp. z o.o.

Fundusz jest spółką z kapitałem samorządowym
udzielającą dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu
w formie poręczenia. Głównym udziałowcem spółki jest
Dzierżoniów, wspomagający
w ten sposób lokalny biznes.
Rolą FPK jest ułatwianie dostępu do finansowania głównie osobom rozpoczynającym
działalność gospodarczą, które
mają zdolność kredytową, lecz
nie posiadają wymaganych zabezpieczeń własnych.
Oferta funduszu pozwala
na najniższy na rynku koszt
uzyskania poręczenia, szybkie
załatwienie formalności. Fun-

Gminne Centrum
Informacji organizuje
w kwietniu kurs
obsługi komputera
dla bezrobotnych
mieszkańców
Dzierżoniowa chcących
podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe.

dusz zabezpiecza maksymalnie do 75% kwoty kredytu/pożyczki. Kwota jednostkowego
poręczenia nie może jednak
przekroczyć 60 tys. zł, a poręczeniem może być objęty
wyłącznie kredyt bezpośrednio związany z prowadzoną

działalnością gospodarczą
(zarówno kredyt inwestycyjny
jak i obrotowy).
Przez dziesięć lat tworzony
przez gminy naszego powiatu
fundusz udzielił 203 poręczeń
na kwotę 6.850.171,50 zł.
Dzięki temu powstało 29 no-

redaguje Rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18

wych firm, stworzono 135
miejsc pracy, utrzymano 79.
Szczegółowe informacje uzyskają dostępne są w biurze
FPK, przy ulicy Batalionów
Chłopski 19, tel. 645-04-31.
Więcej informacji na stronie
www.fpkpd.pl.

Aktywnych przedsiębiorców i osoby rozpoczynające
działalność gospodarczą zachęcamy do skorzystania
z oferty Funduszu Pożyczkowego Agencji Rozwoju
Regionalnego „AGROREG” SA oraz z oferty Punktu
Konsultacyjnego.
O pożyczkę mogą się ubiegać małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
w Dzierżoniowie. Pieniądze z pożyczki mogą być przeznaczone
na finansowanie inwestycji polegających na: zakupie, budowie
lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupie wyposażenia w maszyny, urządzenia aparaty
w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych
z celem realizowanego przedsięwzięcia i inne cele gospodarcze
przyczyniające się do rozwoju MŚP. Złożenie i ocena wniosku
są bezpłatne.
Od stycznia tego roku formalności można załatwiać w Biurze
Obsługi Klienta Funduszu Pożyczkowego w Dzierżoniowie. Mieści się ono w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Bohaterów
Chłopskich 19, tel. 74 832 35 36 i jest czynne jest od poniedziałku
do piątku od godziny 7.00 do 15.00.
Warunki pożyczek udzielanych przez Fundusz Pożyczkowy
Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA w Nowej Rudzie: maksymalna kwota pożyczki do 500 000  zł, okres spłaty
pożyczki – do 60 miesięcy, karencja w spłacie do 6 miesięcy.
Prowizja od udzielonej kwoty – 1%; Oprocentowanie minimalne
w skali roku od 2%; Wymagany wkład własny – to min. 10%.
Pożyczki udzielane są po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Fundusz. Wymagane jest pełne zabezpieczenie pożyczki.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Przedsiębiorców i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zachęcamy również do skorzystania z oferty Punktu Konsultacyjnego (KSU), w którym świadczone są usługi informacyjne dotyczące założenia własnej firmy, sposobów rozwijania
przedsiębiorstw i możliwości pozyskania unijnych środków na
założenie lub rozwój przedsiębiorstwa.
Punkt Konsultacyjny KSU prowadzi codzienne dyżury w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Dzierżoniowie, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 74 832 35 36.
Punkt Konsultacyjny prowadzony jest w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy
dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających 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.
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