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Chce zostać mistrzem
– możesz pomóc
Przejmij inicjatywę – zmieniaj Dzierżoniów

Przybliżamy mieszkańcom
inicjatywę lokalną
Przedstawiciele
dzierżoniowskich
organizacji
pozarządowych
i zarządcy budynków
poznali zasady
zgłaszania i realizacji
inicjatyw lokalnych.
Zwiększą one wpływ
mieszkańców na to, co
dzieje się i będzie się
działo w Dzierżoniowie.
14 lutego z urzędnikami
spotkali się przedstawiciele
dzierżoniowskich NGO i zarządcy budynków. Przybliżono im zasady korzystania
z mechanizmu pozwalającego mieszkańcom współdecydować o tym, co się dzieje
w mieście.
– Gościom przekazano ulotki zawierające najważniejsze
informacje, zasady przyjmowania i realizacji wniosków,
kryteria ich oceny i inne ważne
informacje – mówi Agnieszka
Janas z dzierżoniowskiego
urzędu.
Katalog zadań, które mogą
być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, jest szeroki.
Obejmuje on zarówno wyda-

rzenia kulturalne, sportowe,
ekologiczne, charytatywne,
jak i inwestycje na mieniu
Dzierżoniowa.
Można o nie wnioskować
ze znajomymi lub sąsiadami i w ten sposób wspólnie
z miastem zorganizować np.
szkolenie, festyn czy święto
ulicy, upiększyć skwer przed
naszym blokiem czy kamienicą lub zrealizować inwestycję
– np. budowę chodnika.
Inicjatywa lokalna wymaga wkładu własnego mieszkańców. Może to być forma
pieniężna lub praca społeczna.
Realizując inicjatywy lokalne
dzierżoniowski urząd nie będzie przekazywać pieniędzy,
a wspólnie wykonywać zadania i pokrywać część lub całość związanych z tym kosztów.
Inicjatywy lokalne mogą
zgłaszać nieformalne grupy
mieszkańców. W imieniu takich grup mogą też to robić
organizacje pozarządowe.
Więcej o inicjatywie lokalnej na
stronie www.dzierzoniow.pl.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta z grupami
mieszkańców. Wniosek może złożyć w imieniu nieformalnej grupy każdy dorosły mieszkaniec miasta lub działająca
w mieście organizacja pozarządowa

Inwestycje

Druga hala w stanie surowym
Trwa rozpoczęta
w ubiegłym roku budowa
drugiej hali produkcyjnej
Invest-Park Development
o powierzchni ok.
4 tys. m2. W pierwszej,
oddanej do użytku
w 2011 roku, prowadzą
działalność dwie firmy.
Rozwiązanie dobrze się
sprawdziło. Do końca
maja br. druga taka hala
w Dzierżoniowie powinna
zostać oddana do użytku.
Wybudowaną już przez
Invest-Park Development Sp.
z o.o. halę udostępniono przedsiębiorcom w ramach Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego. Działa ona w sąsiedztwie
podstrefy. Są tam pomieszczenia produkcyjno-magazynowe,
socjalnej i biurowe. – Dysponowanie takimi obiektami znacznie podnosi konkurencyjność
Dzierżoniowa przy pozyskiwaniu inwestorów – mówi naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Danuta Minkina.
Dlatego budowana jest kolejna

Rajdowcy mówią, że sport samochodowy wyzwala
u widzów emocje, jakich nie dostarcza żadna inna
dyscyplina. A że miasto emocje, zwłaszcza te
pozytywne, wzbudzać pragnie, wśród różnorodnych
dyscyplin sportu, które wspiera, są także wyścigi
samochodowe. Pomaga m.in. Anubis Rally
Team z Dzierżoniowa startujący w Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Śląska 2014.

Paweł Ziemski i Monika Rawska będą startować w tym
sezonie przy wsparciu Dzierżoniowa – miasta z inicjatywą
Dzierżoniowską załogę Anubis tworzą zawodnik Automobilklubu Sudeckiego 33-letni Paweł Ziemski (dzierżoniowianin)
i jego pilotka Monika Rawska z Wrocławia. W tym roku planują oni starty hondą civic type-R Ep3 w klasie K4 we wszystkich
siedmiu eliminacjach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Śląska. Chcą zdobyć jak najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej i nabrać doświadczenia. Najbliższy start w 1. Rajdzie Bestwińskim już 5 kwietnia.
Miasto wsparło ich wysiłki kwotą 3 tys. zł. Na starty w rajdach
młodzi rajdowcy potrzebują jednak większych środków finansowych. Każdorazowo muszą wpłacać przed eliminacjami zwrotną
kaucję w wysokości 10 tys. zł. I tu potrzebują pomocy sponsorów,
którzy albo opłacą starty w zamian za powierzchnię reklamową
na hondzie, albo pożyczą teamowi pieniądze, które umożliwią mu
starty przez cały sezon.
Zawodnicy oferują sponsorom nie tylko reklamę na samochodzie rajdowym, ale także na stronie internetowej, stanowisku
serwisowym i odzieży teamu czy organizację jazd pokazowych
dla klientów i pracowników firmy.
Zachęcamy do odwiedzenia fanpage’a teamu na Facebooku https://www.facebook.com/AnubisRallyTeam. Kontakt:
ziemxp@wp.pl, tel. 793 296 051.
Ekologia

Zbiorą okrągły milion
Milionową zużytą baterię zbiorą w tym roku młodzi
mieszkańcy Dzierżoniowa. Uczniowie segregują
je już od 11 lat, ograniczając w ten sposób ryzyko
zanieczyszczenia środowiska tym niebezpiecznym
odpadem. W pierwszym roku akcji udało się zebrać
prawie 22,5 tys. zużytych baterii, w ubiegłym – już
ponad 181 tys.

Druga hala produkcyjna Invest-Park Development, w której będą działać przedsiębiorcy,
jest już w stanie surowym
hala pod wynajem. Aktualny inwestorów jest olbrzymia buduje także na os. Lawendostan budowy to zamknięty stan i wygrywa ją ten, kto jest krok wym budynki mieszkalne.
surowy budynku socjalno-biu- przed innymi – mówił przystę- Wkład Dzierżoniowa to 5 ha
rowego. Trwa montaż instalacji pując do Invest-Park Develop- gruntu o wartości ponad 2
wewnętrznych. W dalszej czę- ment burmistrz Dzierżoniowa mln zł. Koncepcja zagospodaści, gdy tylko pozwolą warunki Marek Piorun. Dziś widać, rowania terenu pod mieszkalpogodowe, powstaną drogi we- że szersza oferta dla przedsię- nictwo zakłada, że powstanie
wnętrzne.
biorców przyniosła korzyści, ich docelowo 36. O rozmiarze
– Nasz udział w tym przed- a budowa kolejnych obiektów inwestycji ostatecznie zasięwzięciu to szansa na pozy- w trudnych dla gospodarki decyduje zainteresowanie
skanie kolejnych inwestorów. czasach potwierdza potencjał mieszkańców i pracowników
Wynika on z coraz większego gospodarczy Dzierżoniowa.
dzierżoniowskiej podstrefy.
zainteresowania gotowymi
Invest-Park Development Z ofertą mieszkaniową możhalami produkcyjnymi. Kon- tworzony przez WSSE, Dzier- na zapoznać się na stronie
kurencja w pozyskiwaniu żoniów, Wałbrzych i Świdnicę www.ipdevelopment.pl.

Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” w dzierżoniowskich szkołach i przedszkolach organizowany jest od 2003 r. Łącznie od
rozpoczęcia programu zebrano 929.472 szt. W tym roku przekroczymy więc milion.
Szkoły i uczniowie, którzy zbiorą ich najwięcej, są nagradzani
przez miasto. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna i angażowanie dzieci w prawidłowy proces unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Oprócz baterii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
zbierana jest także makulatura (w skali roku od 50 do 100 ton).
Zbierając surowce wtórne do ponownego przetworzenia uczniowie utrwalają w sobie proekologiczną postawę, która wpływa na
zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego.
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Opieka społeczna

Nowe świadczenie:
Dodatek energetyczny
Pobierasz dodatek mieszkaniowy? Teraz
przysługuje ci nowe świadczenie. Od 1
stycznia 2014 r. możliwa jest wypłata dodatku
energetycznego. Ma on częściowo rekompensować
wydatki na energię elektryczną ponoszone
przez osoby najuboższe. Dodatek ten wyniesie
maksymalnie 18,93 zł miesięcznie.
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Aby go otrzymać,
należy:
 posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej,
której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Należy również dokonać opłaty skarbowej w wysokości
10 zł. (Można ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
 dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę
samotną: 11,36 zł/miesiąc;
 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4
osób: 15,77 zł/miesiąc;
 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł/miesiąc.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą wydawane i przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie (wejście „za żelazną bramą” od
poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.30, we wtorki
w godz. 7.30-16.30, w piątki w godz. 7.30-15.00). Szczegółowe informacje nt. dodatku można uzyskać pod nr tel.
74 645 08 90.
Wzór wniosku można pobrać ze strony bip.um.dzierzoniow.pl z zakładki karty usług, wnioski, druki z folderu
„Oświata, pomoc społeczna, profilaktyka przeciwalkoholowa” – karta o nazwie: Zryczałtowany dodatek energetyczny.
Oświata

Szkoły współpracują
z zagranicą
Nie tylko miasto, ale także poszczególne placówki
oświatowe współpracują z zagranicznymi partnerami.
Stwarza to młodym mieszkańcom szanse na
zdobywanie wiedzy, doświadczeń, poznawanie innych
krajów i naukę języka.
Niezależnie od wkładu miasta w zagraniczną współpracę
uczniów, placówki oświatowe same mogą zdobywać pieniądze
na zagraniczną współpracę. Najlepszym tego przykładem jest
Szkoła Podstawowa nr 9, która realizuje obecnie w imieniu gminy program Comenius „What we want – building for the future of
Europe” („To, czego chcemy– budowanie przyszłości Europy”).
W jego ramach szkoła współpracuje z partnerami z Włoch, Francji, Słowenii i Holandii.
Na współpracę z niemieckimi i czeskimi szkołami Dzierżoniów przeznaczy w tym roku 16,5 tys. zł.
Zespół Gimnazjów nr 3 otrzyma 6.000 zł na wyjazdy zimowe uczniów i nauczycieli do kurortu narciarskiego w Czechach,
wyjazdy nauczycieli do Czech w celu wymiany doświadczeń
pedagogicznych oraz omówienia dalszej współpracy szkół,
a Gimnazjum nr 1 – 3.000 zł na przyjęcie w naszym mieście
grupy uczniów z opiekunami z Anne-Frank-Schule w Raunheim
w czerwcu 2014 r.
Przedszkole Publiczne nr 2 przeznaczy dofinansowanie w wysokości 2.500 zł na przyjęcie wiosną delegacji przedszkoli z Lanškroun oraz rewizytę zaplanowaną na jesień tego roku.
Natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 zaplanowała w marcu
Festiwalu Piosenki Klasowej, w październiku III Polsko-Czeską
Olimpiadę Sportową, a w czerwcu delegacja nauczycieli wraz
z uczniami pojedzie na obchody jubileuszu 85-lecia Szkoły Podstawowej w Lanškroun. Na te cele szkoła otrzyma 5.000 zł dofinansowania.

www.dzierzoniow.pl

Współpraca miast

Zimowisko
z Serocka
W niedzielę 23 lutego
pożegnaliśmy młodzież
z partnerskiego miasta
Serocka, która przez
tydzień przebywała
w Dzierżoniowie
w ramach zimowiska.
Oprócz zwiedzania
miasta, goście odwiedzili
też Góry Sowie,
lodowisko w Świdnicy,
sztolnie w Walimiu,
Jaskinię Niedźwiedzią
w Kletnie, Ślężę,
srebrnogórskie forty
i Wrocław.
Mieszkańcy położonego
niedaleko stolicy Serocka
przyjeżdżają do nas na naukę
jazdy na nartach i snowboardzie. W tym roku pogoda
niestety im to uniemożliwiła.

Młodzież z partnerskiego Serocka przez tydzień przebywała w Dzierżoniowie na zimowisku, zwiedzając miasto i okolice. Zawitała też do dzierżoniowskiego ratusza
Mimo tego 40-osobowa grupa kiem młodzi ludzie z Dzierżo- sportowych. Dzierżoniowski
wraz z opiekunkami spędziła niowa pojadą latem na tydzień UKS Lechia jeździ na obozy
ten czas intensywnie i miło.
nad Zalew Zegrzyński. Oprócz do naszego partnera, a klub
W ramach trwającej dzie- wymiany młodzieży odbywa z Serocka przyjeżdża trenować
sięć lat współpracy z Seroc- się także wymiana klubów na dzierżoniowskim OSiR-ze.

60 lat razem

Diamentowe gody
Maria i Adam
Siostrzonkowie
z Uciechowa przeżyli
wspólnie już 60 lat.
19 lutego świętowali
diamentowe gody
w dzierżoniowskim
ratuszu. W uroczystości
oprócz rodziny i znajomych
wzięli udział także
burmistrz Dzierżoniowa
Marek Piorun, wójt gminy
Dzierżoniów Marek
Chmielewski i sekretarz
gminy Ryszard Brzeski.
Państwo Siostrzonkowie
zawarli małżeństwo zawarli 15 lutego 1954 r. w USC
w Środzie Śląskiej. 20 czerwca 2004 r. otrzymali medal
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, a w tym roku – pamiątkowe dyplomy od władz
miasta i gminy Dzierżoniów.

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili w dzierżoniowskim USC 19 lutego
państwo Maria i Adam Siostrzonkowie z Uciechowa
Pani Maria zawodowo wał kolejno w Prezydium kiem Gospodarstwa Hodowli
związana była z Klubem Rol- Powiatowej Rady Narodowej Zarodowej w Uciechowie.
nik, działającym przy daw- w Zgorzelcu, później w Śro- Mają jedną córkę, jednego
nym Gospodarstwie Hodowli dzie Śląskiej. Następnie był wnuka i 2 prawnuczki, któryZarodowej w Uciechowie, dyrektorem Centrali Nasiennej mi oby jak najdłużej mogli się
natomiast pan Adam praco- w Uciechowie oraz kierowni- cieszyć w zdrowiu i szczęściu.

Pomoc dla najemców lokali komunalnych

Zalegasz z czynszem? Odpracuj go
Ponad 410 tys. zł
długów czynszowych
udało się przez dwa
lata odpracować
najemcom
dzierżoniowskich lokali
komunalnych. Uniknęli
oni eksmisji, a 40 osób
trwale wyszło z pętli
zadłużenia. Z programu
odpracowywania
długów skorzystało już
115 osób. Zmniejszył
on liczbę dłużników
i pozwolił np. nabyć
prawa do dodatku
mieszkaniowego
i innych świadczeń
pomocy społecznej.
Program pomaga mieszkańcom bez stałego zatrudnienia i bez dochodów wyjść
z pętli zadłużenia wobec

miasta. Promuje też wartość
pracy i pomaga eliminować
negatywne zjawiska społeczne. Osoby, które spłaciły zadłużenie, nabyły prawa
do dodatku mieszkaniowego
i innych świadczeń pomocy
społecznej. Część z nich stała się liderami zachęcającymi
innych do odpracowania zaległości czynszowych, pozostałych uczestników programu
do lepszej pracy. Zmniejszyła
się ogólna liczba dłużników,
koszty i liczba eksmisji z lokali gminnych.
Program wystartował
w 2012 r. Dług odpracowywały wówczas 83 osoby. W 2013 było ich już 93.
Część z nich odpracowała
wszystkie swoje zobowiązania. W 2012 r. zrobiło to 21,

rok później 19 mieszkańców.
Przepracowali w sumie ponad
45,5 tys. godzin.
Dzięki temu w 123 lokalach mieszkalnych, lokalach
usługowych oraz w częściach
wspólnych budynków wykonano prace porządkowe.
Uczestnicy programu zaangażowani byli też w przeprowadzki, odnawianie mieszkań
komunalnych, malowanie
i mycie ścian. Zimą w odśnieżanie chodników i ulic,
a w pozostałe pory roku –
w ich sprzątanie.
Materiały niezbędne do
pracy zapewnia miasto. Przez
dwa lata kosztowały one ponad 20 tys. zł. Prawie 74 tys.
zł kosztował wynajem kontenerów i samochodów dostawczych.

Wszystkie osoby, które
przystąpiły do programu odpracowywania długów, przechodzą szkolenie BHP i innych przepisów prawa oraz są
objęte ubezpieczeniem. Spłata
zaległości czynszowych w tej
formie realizowana jest na
wniosek zainteresowanego
i wymaga uzyskania pozytywnej opinii dyrektora OPS-u
i prezesa DZBM-u.
Wszyscy najemcy, którzy
nie mają dochodów, a chcą
w ten sposób uregulować zaległości, mogą się zgłaszać do
DZBM-u przy ul. Bielawskiej
15, tel. 74 646 46 00.
Na koniec 2013 roku zadłużenie w czynszu miało 418
osób. Łączna kwota zaległości wobec miasta wyniosła
1.694.930,37 zł.
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Podziękowania dla sztabu WOŚP

Zagrali na 104
– trzeci wynik na Dolnym Śląsku
Przedstawiciele
dzierżoniowskiego
sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
otrzymali od burmistrza
i radnych podziękowania
za zaangażowanie
i efekty tegorocznej
akcji. Trafiły one również
do szkół, w których
organizowano minifinały.
– Kolejny raz jestem tutaj
w roli szefa sztabu, jestem
z tego powodu niezwykle dumny. W samym Dzierżoniowie
zebraliśmy 104 tys. zł. To fantastyczny wynik. Zapracowali
na niego mieszkańcy, sztabowcy i wiele, wiele osób, które
od lat pomagają nam na różne sposoby. Dziękuję bardzo
panu burmistrzowi i wszystkim, którzy w Dzierżoniowie
pracują dla Orkiestry – mówił
podczas sesji 24 lutego Jarosław Rudnicki.

Jarosław Rudnicki – szef dzierżoniowskiego sztabu WOŚP – odbiera gratulacje i podziękowania za pracę i efekty tegorocznego finału
Szef dzierżoniowskiego urządzenie – „automatyczna
Podziękowania trafiły
sztabu przekazał też informacje fototerapia” – dotarła już do również do DOK-u dbającego
o sprzęcie, jaki za „orkiestrowe” szpitala, do końca lutego dotrze o zaplecze techniczne i obsłupieniądze trafił i trafi do dzier- bardzo potrzebne stanowisko do gującego scenę podczas Wielżoniowskiego szpitala. Pierwsze resuscytacji noworodków.
kiego Finału.

Honorowi gospodarze wieży

Ojciec z córką dostali wieżę ratusza
Maciej Stojanowski
z córką Niną otrzymali
z rąk burmistrza
Marka Pioruna
i przewodniczącego rady
Andrzeja Wiczkowskiego
certyfikat Honorowego
Gospodarza
Średniowiecznej
Wieży Ratuszowej. To
efekt licytacji, jaka
odbyła się podczas
dzierżoniowskiego finału
WOŚP.
Certyfikat symbolicznego
posiadania wieży uprawnia
jego właściciela do całorocznych, nieodpłatnych odwiedzin
wraz z osobami towarzyszącymi. Fakt ten każdego roku

odnotowywany jest w Kronice Miasta oraz w „Roczniku
Dzierżoniowskim”.
Rok temu honorowym rezydentem ratuszowej wieży
była firma SKC Haas Polska Sp. z o.o., a w 2012 r. –
pracownicy Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie. Przed trzema laty wieżę wylicytowała
Fundacja ROPUH Rozwoju
Organizacji Pozarządowych
Upowszechniających Harcerstwo im. Harcmistrza Radosława Turzańskiego, w 2010 r.
zaś pan Maciej Lubiecki.
Wcześniej przez dwa lata
z rzędu honorowymi gospodarzami wieży byli państwo
Dymkowscy.

Dzierżoniowianin Maciej Stojanowski podkreślał, że wieżę
wylicytował wspólnie z córką, która na ten cel przeznaczyła swoje oszczędności. Serdecznie gratulujemy

46. sesja za nami

Do przygotowanego wcześniej porządku obrad wprowadzono dodatkowo projekt
uchwały, związany z rozwojem usług elektronicznych.
To konsekwencja współpracy
naszych samorządów i pozy-

skania przez powiat środków,
dzięki którym mieszkańcy
Dzierżoniowa więcej spraw
będą mogli już niedługo załatwiać za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.
Radni zatwierdzili program
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, programu osłonowego pn. „Pomoc w zakresie dożywiania na lata 20142020” oraz podjęli uchwałę
w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

Ulepszaj przestrzeń
wokół
siebie
Już nie tylko w ścisłym centrum miasta

mieszkańcy mogą skorzystać ze zwiększonego
dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania na
ekologiczne lub działań w zakresie powstawania
nowych oaz zieleni na terenie Dzierżoniowa.
Rozszerzono też katalog podmiotów i osób, które
mogą skorzystać z Programu Małych Ulepszeń. To
najważniejsze zmiany w programie w stosunku do
ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że w ramach PMU można otrzymać dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości posiadającej
szambo do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zakup
proekologicznego urządzenia grzewczego czy na podłączenie
lokalu do miejskiej sieci cieplnej, a także na modernizację
przestrzeni miejskiej poprzez zakup sadzonek drzew lub
krzewów.
W 2013 r. do programu wnioski złożyło 27 uprawnionych
podmiotów zmieniających nieekologiczną instalację grzewczą na proekologiczną i 5 podmiotów zakładających tereny
zielone. Tym, którzy spełnili określone warunki, wypłacono
24 dotacje na łączną kwotę 20.299,40 zł. W tym roku może
to być kwota znacznie wyższa.
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska na ten rok
nazywa wprawdzie powstawanie nowych terenów zielonych
modernizacją przestrzeni miejskiej, ale warunki korzystania z dotacji są podobne. Tyle że mogą je otrzymać także
przedsiębiorcy, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej
w nieruchomości, w której zadanie jest realizowane, a także
osoby prawne działające non profit. O dotacje mogą się też
starać mieszkańcy znacznie szerszego, niż w latach poprzednich obszaru. Obecnie jest to strefa A – ośrodek staromiejskiego miasta ograniczony ulicami Batalionów Chłopskich,
Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika.
Tegorocznym novum programu jest również wprowadzenie różnorodności kwot dotacji w zależności od rodzaju paliwa grzewczego, z preferowaniem paliwa gazowego,
olejowego i elektrycznego jako najbardziej ekologicznych
oraz skreślenie terminu odbioru prac na 15 listopada. W to
miejsce wprowadzono zasadę określania terminu odbioru
prac w umowie o dotację.
Szczegółowe informacje na temat PMU udzielane są
w Wydziale Spraw Lokalowych, tel. 74 645 08 65, pokój nr 3.
Program pomocy

Obrady Rady Miejskiej

Przygotowane na lutowe
obrady projekty uchwał
staną się niebawem
obowiązującym prawem
lokalnym. Większość
z nich dotyczyła bieżącej
działalności miasta. Radni
zajmowali się 24 lutego
kwestiami współpracy
z organizacjami
pozarządowymi, opieką
społeczną i rozwojem
e-usług.

Program Małych Ulepszeń

Uchwalili też podwyższenie kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności i pomocy w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
i rodzin objętych wieloletnim
programem „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
W programie sesji było
również ustalenie stawek
dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego, zmiana uchwały
w sprawie zasad sprzeda-

ży towarów na targowisku
oraz określenia zasad poboru
i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście, zatwierdzenie Programu
Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2014 rok, a także
zmian w budżecie miasta na
2014 rok.
Radni wysłuchali sprawozdań z realizacji Programu
Rozwoju Przedsiębiorczości,
w tym z programów pomocy publicznej, z realizacji
programu rewitalizacji oraz
Programu Samorządowej
Szkoły Środowiskowej II
w 2013 r. Można je znaleźć
w relacji z sesji na stronie
www.dzierzoniow.pl.

Przeciwko przemocy
i odrzuceniu

Dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców
z rodzin dotkniętych negatywnymi zjawiskami
społecznymi zachęcamy do skorzystania z oferty
wsparcia Centrum Aktywizacji Społecznej,
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wszystkie formy pomocy są
bezpłatne. Jedną z nich jest wdrażany właśnie
program współpracy międzysektorowej „Przeciwko
przemocy i odrzuceniu”.
Polega on na stworzeniu różnorodnej oferty wsparcia
dla mieszkańców oraz przerwaniu pokoleniowego przekazywania negatywnych zjawisk w rodzinie i społeczności
lokalnej. Wsparcie dotyczy profilaktyki, psychoedukacji,
wskazywania obszarów rozwojowych osobom zagrożonym
lub dotkniętym zjawiskami przemocy, odrzucenia i alienacji
społecznej.
Za sferę merytoryczną oraz prowadzenie spotkań dla
w sumie siedmiu grup adresatów w różnym wieku odpowiadają psycholodzy pracujący w CAS-ie oraz OIK-u. Zapisy
w sekretariacie CAS-u, tel. 74 834 25 05, ul. Nowowiejska
88, u psycholog Kai Kryś w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy wsparciu asystenta rodzinnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Szczegóły programu na stronie www.cas-dzierzoniow.pl
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Zostaw 1%
w Dzierżoniowie
W tym roku na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się 15
organizacji i stowarzyszeń z naszego miasta.
-- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „AZYL”
KRS 0000062210
Ratuje bezpańskie zwierzęta. Opiekę znalazło tu już ponad 10 tys. bezdomnych zwierząt. Dla ponad 8 tys. udało się znaleźć nowy dom. Azyl
jest często wskazywany jako bardzo dobry przykład prowadzenia takiej
działalności.
-- TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
KRS 0000099206
Gromadzi materiały archiwalne, propaguje historię Dzierżoniowa i regionu, prowadzi kroniki miasta, edukacją regionalną i przygotowuje „Rocznik Dzierżoniowski”.

Marzec w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
 7.03.2014, godz. 20.30 – spektakl
„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”.
Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: 80 zł parter,
75 zł balkon, 70 zł loże
 14.03.2014, godz. 18.00 – Solo Festiwal – Arkadiusz Kątny, marimba. Sala
„Pegaz”. Bilety: 15 zł normalny, 10 zł
ulgowy.
 16.03.2014, godz. 15.00 – 13 rodzinne warsztaty artystyczne BZIK
 22.03.2014, godz. 18.00 wstęp, start

o godz. 19.00 – koncert zespołu Happysad. Bilety: 40 zł w przedsprzedaży, 45 zł
w dniu koncertu
 23.03.2014, godz. 16.00 – Teatralna
Niedziela – „Kot w butach” w wykonaniu Teatru Moich Marzeń z Chorzowa.
Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: 12 zł parter,
10 zł balkon
 26.03.2014, godz. 19.00 – kabaret Limo. Kinoteatr „Zbyszek”. Bilety: w przedsprzedaży 40 zł na parterze

i 35 zł na balkonie, w dniu spektaklu 45
zł (parter) i 40 zł (balkon)
 27.03.2014 – Międzynarodowy Dzień
Teatru
 30.03.2014, godz. 18.00 – „Romanse w cieniu skrzypiec” – spektakl muzyczno-taneczny, recital sióstr Justyny
i Magdaleny Matkowskich. Kinoteatr
„Zbyszek”. Bilety: 25 zł normalny, 20 zł
ulgowy.

-- LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATOM” W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000103666
Popularyzuje kolarstwo. Zwodnicy „Atom-u” co roku reprezentują Polskę
w imprezach międzynarodowych, są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski. Duża grupa zawodniczek klubu jest w Kadrze Narodowej.

zany z koniecznością rozbudowy fabryki. I tak się stanie,
taka jest bowiem wieloletnia
strategia firmy. Na razie jeszcze nie można wskazać roku
rozbudowy zakładu.

-- STOWARZYSZENIE „EDUKACJA I RODZINA”
KRS 0000157403
Pomaga uczniom, organizuje wypoczynek pozalekcyjny, pomaga rozwijać
talenty najmłodszych mieszkańców. Szczególną uwagę skupia na wspomaganiu grup terapeutycznych dla dzieci wymagających indywidualnej opieki.
-- TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA
KRS 0000179638
Zajmuje się nawiązywaniem i prowadzeniem kontaktów z mieszkańcami
miast partnerskich Dzierżoniowa, propagowaniem przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych regionu.
-- STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI
KRS 0000202053
Jego członkowie ratują zdrowie i życie, przyczyniają się do promocji
krwiodawstwa oraz do zwiększenia liczby osób oddających krew.
-- „FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU”
KRS 0000202225
Udziela pomocy młodzieży, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom w podeszłym wieku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
-- TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
KRS 0000217528
Wspiera inicjatywy społeczne wzbogacające możliwości edukacyjnych
dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi też inicjatywy tworzące warunki
do pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
-- STOWARZYSZENIE „POMÓŻMY REALIZOWAĆ MARZENIA”
KRS 0000244620
Przydziela stypendia, zapomogi, opłaca dojazdy do szkoły, udziały w konkursach, olimpiadach i zawodach. Organizuje też letnie obozy nad morzem.
-- FUNDACJA „ROPUH” – ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
UPOWSZECHNIAJĄCYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA
RADOSŁAWA TURZAŃSKIEGO
KRS 0000301430
Powstała z inicjatywy instruktorów Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP
oraz przyjaciół harcerstwa. Wsparcie otrzymywane dzięki 1% umożliwia
wyjazd harcerzom na polskie i zagraniczne spotkania.
-- POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM KOŁO W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000356404
Prowadzi ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Pomaga
swoim podopiecznym w osiąganiu niezależności, samodzielności i zaradności życiowej. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i buduje obecnie dom rodzinny z mieszkaniami wspomaganymi.
-- STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JERZEGO
W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000195739
Wspiera remont i renowację najstarszej dzierżoniowskiej świątyni, gromadząc środki finansowe i wspomaga parafię w poszukiwaniu funduszy.

Zapraszamy

Nowe miejsca pracy?
Czy uruchomienie nowej
linii produkcyjnej wiąże się
z dodatkowym zatrudnieniem? – Pierwsza połowa roku
będzie rozruchowa, zatem nie
będziemy zatrudniać dodatkowych pracowników, ale jak
linia już ruszy z pełną mocą,
to z pewnością nastąpi wzrost
zatrudnienia – zapewnia dyrektor Pentaira. – Nasz plan
to rok do roku zwiększanie
sprzedaży naszych produktów
i ciągła poprawa rentowności
– zeszły rok był bardzo dobry
pod tym względem. Pierwszy
kwartał tego roku jest najlepszy w historii istnienia firmy.
Dyrektor podkreśla, że rozwój
Pentair w Dzierżoniowie jest
możliwy dzięki pracownikom,
którzy widzą wspólny cel.
Gdy na koniec roku zakład
przeprowadził ankietę dotyczącą satysfakcji z pracy, aż
75% ludzi zadeklarowała, że
jest zadowolona.
– To duży sukces wszystkich ludzi, którzy tworzą firmę
– pracownicy doceniają ciągłą poprawę warunków pracy
i możliwości rozwoju – nie
ukrywa Paweł Celmer.
--

Funkcjonująca
w dzierżoniowskiej
podstrefie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej firma
Pentair Poland, jeden
z liderów w dziedzinie
produkcji szaf
i obudów dla przemysłu
maszynowego,
elektrycznego,
elektronicznego i IT,
uruchomi w drugim
kwartale tego roku
nową linię produkcyjną
– w Dzierżoniowie
powstanie produkt
dedykowany gównie
rynkowi Europy
środkowo-wschodniej –
grupa szaf naściennych
ze stali nierdzewnej
oraz w dalszym okresie
roku szafy naścienne dla
przemysłu maszynowego
i elektrycznego w wersji
malowanej.
– Nasza firma do tej pory
produkowała w Dzierżonio-

Gospodarka

Pentair
uruchamia nową
linię produkcyjną
wie obudowy do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych
głównie na rynek Europy Zachodniej. Te nowe szafy będą
przede wszystkim dedykowane na rynki wschodzące,
szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Będą produkowane w wielu wersjach
wymiarowych z całą grupą
niezbędnych akcesoriów – ze
stali nierdzewnej oraz stali
czarnej – wyjaśnia dyrektor
Pentair Poland w Dzierżoniowie Paweł Celmer.
Najlepszy kwartał
w historii zakładu
Pentair w Dzierżoniowie
cały czas się rozwija. W mi--

nionym roku zwiększył sprzedaż o 20% w stosunku do
poprzedniego. Zatrudnienie
wzrosło o 20 osób i dziś firma zlokalizowana w naszym
mieście zatrudnia 150 osób.
Kooperuje też z innymi firmami strefowymi, które produkują dla niej komponenty.
Jest więc ważnym punktem na gospodarczej mapie
Dzierżoniowa. – To dla nas
rok przełomowy, w ciągu
najbliższych trzech miesięcy
wyposażymy firmę w osiem
dodatkowych maszyn, tym
samym wypełnimy już cały
budynek fabryki – mówi dyrektor. Dalszy rozwój Pentair
Poland będzie więc już zwią-

ANAG

-- FUNDACJA „SALUS PRO FAMILIA”
KRS 0000311436
Zajmuje się ochroną zdrowia, profilaktyką i zwiększaniem świadomości
społecznej w zakresie zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
-- UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ISKRA”
W DZIERŻONIOWIE
KRS 0000344004
Szkoli dzieci i młodzież pasjonującą się kolarstwem BMX, pomaga zawodnikom przygotować się do uprawiania tej dyscypliny również na poziomie wyczynowym.
-- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERŻONIOWSKIEGO
EKONOMIKA
KRS 0000274502
Upowszechnia i chroni prawa dziecka. Prowadzi działalność w zakresie
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy oraz wymiany doświadczeń między absolwentami
i szkołą.

redaguje Wydział Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 18
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