Gala Prezentacji Dzierżoniowskich
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Wygrała skodę
Sylwia Markiewicz z Dzierżoniowa została
nową właścicielką skody – głównej nagrody
Dzierżoniowskich Prezentacji. Właścicielka
szczęśliwego kuponu została wylosowana spośród
czterech kandydatów na gali 25 października.
Wizyta głowy państwa

Dzierżoniowska deklaracja
Prezydenta RP
Prezydent RP Bronisław
Komorowski wraz
z małżonką odwiedził
29 października
Dzierżoniów. Prezydent
spotkał się z burmistrzem
Markiem Piorunem
i samorządowcami oraz
działaczami z powiatu
dzierżoniowskiego
w Muzeum Miejskim,
złożył kwiaty pod
pomnikiem papieża
i był gościem na
sesji Rady Miejskiej
Dzierżoniowa, podczas
której radni przyjęli
uchwałę w sprawie
przystąpienia do
opracowania Programu
„Dzierżoniowska
Karta Dużej Rodziny”.
Zapowiedział podczas
niej, że doprowadzi
do zmian w systemie
podatkowym, które
będą sprzyjały dużym
rodzinom.

W obecności Prezydenta RP dzierżoniowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”
Potwierdzeniem słuszności korzystać z pewnych rozwią- nej ulgi podatkowej na wychotej decyzji jest m.in. uchwała, zań ułatwiających spełnianie wanie dziecka) kwoty wolnej
którą Rada Miejska przyjęła różnorakich funkcji rodziny od podatku uzależnionej od
podczas sesji w sprawie przy- także w zakresie kształtowania liczby dzieci, wprowadzenie
stąpienia do opracowania Pro- postaw obywatelskich, uczest- ogólnopolskiej „Karty Dużych
W trakcie wizyty Para gramu „Dzierżoniowska Karta nictwa w kulturze i edukacji.
Rodzin” uprawniającej do zniPrezydencka odwiedziła naj- Dużej Rodziny”.
pierw sąsiednią gminę Dzier– W mnogości wyzwań
żoniów, która została laure- warto podjąć wątek rodziny,
atem ogłoszonego przez nią bo jest to inwestycja w przykonkursu „Dobry Klimat dla szłość – mówił podczas sesji
Rodziny” w kategorii „Ini- Prezydent RP. – Warto podejcjatywy międzypokolenio- mować wysiłek, by obywateli
we”. Dzierżoniów wprawdzie było jak najwięcej, dobrych
tego konkursu nie wygrał, ale obywateli, którzy potrafią
znalazł się w gronie 15 finali- dźwigać ciężar własnego życia
stów wybranych spośród 250 na własnych plecach i jeszcze
zgłoszeń. Ogłoszenie wyni- dawać coś od siebie. Oprócz
ków konkursu odbyło się 15 „Kart Dużych Rodzin”, które
maja, czyli w Międzynarodo- są przyjmowane przez samowym Dniu Rodzin, w Pałacu rządy, w moim przekonaniu
Prezydenckim w Warszawie. absolutnie podstawowym wyDzierżoniów wyróżniono za zwaniem jest przyjęcie rozwią- Jednym z elementów wizyty Prezydenta RP Bronisława
działania na rzecz klientów zań w systemie podatkowym, Komorowskiegow Dzierżoniowie było spotkanie z burmipomocy społecznej i odwagę tak aby osoby dźwigające strzem Markiem Piorunem
w kreowaniu wizerunku po- ciężar wychowywania przyPrezydent RP podzięko- żek oraz wdrożenie programu
mocy społecznej.
szłych polskich pokoleń mogły wał dzierżoniowskim radnym mieszkań czynszowych.
za jedność w głosowaniu nad
Przewodniczący Rady
uchwałą. Mówił o niżu de- Miejskiej Dzierżoniowa Anmograficznym powodującym drzej Wiczkowski dziękuproblemy w każdej dziedzinie jąc parze prezydenckiej za
życia – od systemu emerytal- przybycie na sesję, podaronego począwszy aż po funk- wał w prezencie specjalnie
cjonowanie rodzin i osobiste oprawioną uchwałę w spraszczęście. – Jest więc bardzo wie „Dzierżoniowskiej Karważne, byśmy tworzyli klimat ty Dużej Rodziny”. Potem
sprzyjający podejmowaniu Prezydencka Para udała się
tego rodzaju wyzwań – mówił na obiad i spotkanie z działaBronisław Komorowski.
czami z terenu powiatu dzierW maju prezydent przed- żoniowskiego w Muzeum
stawił przygotowany w jego Miejskim. Zdjęcia z wizyty
Para Prezydencka złożyła kwiaty pod pomnikiem Jana kancelarii program polityki Pary Prezydenckiej w DzierPawła II i rozmawiając z mieszkańcami miasta przeszła rodzinnej, który zakłada m.in. żoniowie można oglądać na
wprowadzenie (zamiast obec- stronie www.dzierzoniow.pl.
do ratusza

W trakcie imprezy 29 września spośród losów wrzucanych
do urn na stoiskach wystawców wylosowano pięć kuponów. Ich
właściciele mieli szansę na nagrodę główną. Do Urzędu Miasta
zgłosiło się jedynie czterech z nich – jedna osoba z Dzierżoniowa, dwie z Bielawy i jedna z Ludwikowic Śląskich. Podczas gali
imprezy przedstawiciel firmy Systemy Grzewcze AR (zdobywca
Smoka Publiczności) wylosował jeden z nich.
Właścicielka kuponu Sylwia Markiewicz odpowiedziała na
konkursowe pytanie i odebrała kluczyki do samochodu. Zdradziła, że wprawdzie nie ma prawa jazdy, ale uczy się jeździć. Jej
mąż zapewnia, że uczennicą jest pojętną. Ale to nie on namówił
ją na kupno konkursowego bonu, lecz syn. I był to jeden jedyny
los, który okazał się szczęśliwy.

Właścicielką tegorocznej głównej nagrody Dzierżoniowskich Prezentacji została Sylwia Markiewicz
Właściciele pozostałych trzech kuponów – Marta Borkowska, Przemysław Wojtas i Rafał Krukar otrzymali nagrody
pocieszenia – rowery.
Wyniki konkursu

Oni już mają biznesplan
Adrianna Dąbrowska z II Liceum Ogólnokształcącego
w Dzierżoniowie otrzymała nagrodę w konkursie
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy
biznesplan. Konkurs został zorganizowany w ramach Dni
Przedsiębiorczości, a jego wyniki ogłoszono podczas
gali Dzierżoniowskich Prezentacji 25 października.
Najpierw uczniowie uczyli się, jak prawidłowo przygotować
biznesplan podczas warsztatów w Centrum Aktywizacji Społecznej. Potem mieli dwa tygodnie na stworzenie własnych koncepcji
biznesowych działań. Prace oceniało jury w składzie: Elżbieta
Wróblewska – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, przewodnicząca komisji konkursowej, Marcin Pawełek
– prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. i Jerzy Komorowski – kierownik Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie, Fundacja „Manufaktura
Inicjatyw”.
Nagrodę za najlepszy biznesplan otrzymała uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Adrianna Dąbrowska. Wyróżnienia
natomiast jurorzy przyznali
Wojciechowi Wlaźlakowi z I Liceum Ogólnokształcącego
w Dzierżoniowie za dobrą analizę rynku konkurencji i potencjalnych klientów oraz opis finansowy przedsięwzięcia, a także oraz
Agnieszce Śleziak z II LO za wykorzystanie pomysłu zgodnego
z własnymi zainteresowaniami.

Laureaci konkursu na najlepszy biznesplan otrzymali w nagrodę bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym mp3 i radiem oraz gadżety miejskie
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Arsenał do usamodzielniania
Otwarcie CAS-u i ŚDS

Oficjalnego otwarcia
Centrum Aktywizacji
Społecznej
i Środowiskowego
Domu Samopomocy przy
ul. Nowowiejskiej 88
dokonał 30 października
burmistrz Dzierżoniowa
wraz z kierownikami
tych jednostek. W obu
pomoc znajdują ludzie
zagrożeni wykluczeniem
społecznym, niezaradni
życiowo i z problemami.

– Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest bardzo ważna. Instytucje, takie jak te, pomagają
im stanąć na nogi – mówił podczas otwarcia burmistrz Marek
Piorun. Kierowniczka ŚDS
Agnieszka Petruk-Mika i kierownik CAS-u Jerzy Komorowski przybliżyli zebranym
działalność zarządzanych przez
siebie jednostek i wyobrażenia

www.dzierzoniow.pl

Młodzi siłą Europy

Polsko-ukraińska
wideokonferencja
Młodzież z Zespołu Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie
i z ukraińskich miast Sverdlovsk oraz Lugansk wzięła
udział w wideokonferencji, podczas której podzieliła
się opiniami na temat możliwości rozwoju młodych
ludzi w Unii Europejskiej.
Spotkanie miało charakter okrągłego stołu. 90-minutową wideokonferencje przeprowadził Lugansk Center of Post Graduate
Education z Ukrainy. Młodzi ludzie podzielili się spostrzeżeniami
na temat perspektyw, jakie daje Polsce członkostwo w UE oraz
plusów i minusów tego członkostwa. Językami, którymi posługiwali się uczestnicy konferencji, są angielski, rosyjski i ukraiński.

Choć ŚDS działa w wyremontowanym budynku już od wakacji, a CAS ruszył w październiku, oficjalnego otwarcia nowych siedzib obu placówek dokonano 30 października
mieszkańców miasta na temat
Na uroczystość przybyli Środowiskowym Domu Saaktywizacji. To właśnie oni przedstawiciele środowisk sa- mopomocy w Dzierżoniowie
przecięli na początku uroczy- morządowych i oświatowych. wparcie znajdują i usamostości symboliczną wstęgę, Obejrzeli program artystycz- dzielniają się osoby z zabudokonując otwarcia nowych ny przygotowany przez pod- rzeniami psychicznymi i niesiedzib ŚDS i CAS-u. Budynki opiecznych Środowiskowego pełnosprawni intelektualnie.
poświęcił ks. kan. Krzysztof Domu Samopomocy i oba wyCentrum Aktywizacji SpoAmbrożej, proboszcz parafii remontowane obiekty – sale łecznej zaprasza zaś mieszpw. Chrystusa Króla.
do zajęć, gabinet psychologa, kańców na ciekawe spotkania
łazienki, a nawet mieszkania i kursy mogące pomóc w rozinterwencyjne dla osób zagro- wiązaniu problemów dnia cożonych przemocą domową na dziennego. Prowadzi je Funnajwyższym piętrze Centrum dacja Manufaktura Inicjatyw.
Aktywizacji Społecznej oraz Zadaniem centrum jest pomoc
pokój wyciszeń, salę fizjote- mieszkańcom Dzierżoniowa,
rapii, łazienki, kuchnię i dużą zwłaszcza tym znajdującym
świetlicę ŚDS, gdzie na gości się w trudnej sytuacji życiowej
czekał smaczny poczęstunek.
i zagrożonych wykluczeniem
W powstałym w 2005 r. społecznym.

Do Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie zawitali
w dniach 9-11 października nauczyciele ze szkół
partnerskich z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji
i Holandii

Centrum Aktywizacji Społecznej

Harmonogram zajęć w CAS-ie:

PONIEDZIAŁKI
godz. 9.00-12.00 – „Na spokojnie w poniedziałek”
godz. 12.30-14.00 – „Pogawędki dla babci i dziadka”
WTORKI
godz. 15.00-16.00 – „Tato, tato, obserwuję Cię”
godz. 8.30-14.30 – „Rozwijalnia osobista” oraz „Szczególny czas
rodziny”
ŚRODY
godz. 10.00-11.30 – „Znajdź pomysł na siebie” – 10.00-11.30
godz. 13.30-15.00 – „Mamo, mamo, to ja”
godz. 14.00-15.00 – „Zadbaj o siebie” – 14.00-15.00
CZWARTKI
Spotkania związane z poszukiwaniem pracy i umiejętności interpersonalnych:
godz. 10.00-12.00 – „Praca i ja...” – warsztaty uniwersalnych
kompetencji zawodowych
13.00-15.00 – „W grupie siła...” – warsztaty kompetencji społecznych i osobistych
CAS ma za zadanie świadczyć kompleksowe, zintegrowane usługi
dla mieszkańców Dzierżoniowa – rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej, z zakresu integracji, reintegracji społecznej, aktywizacji
społecznej i zawodowej, pomocy społecznej i animacji społecznej.
Oprócz cyklicznych spotkań, Centrum zaprasza do codziennego
korzystania z indywidualnego poradnictwa, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń komputerowych, a także do punktu informacji
i stanowisk komputerowych w celu skorzystania z maila, wydrukowania CV, pism oraz konsultacji z zakresu możliwości uzyskania
wsparcia na terenie Dzierżoniowa.
Można też zgłaszać w CAS-ie chęć udziału w szkoleniu z podstaw
przedsiębiorczości, które zostanie uruchomione po zebraniu grupy
chętnych.

Comenius

Europejska wizyta
w SP 9

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, niezaradne
życiowo i z problemami znajdą pomoc w nowo otwartych
siedzibach Centrum Aktywizacji Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy

ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów
tel. 74 834 25 05, faks 74 834 24 79
cas.dzierzoniow@gmail.com, sekretariat@cas-dzierzoniow.pl
www.cas-dzierzoniow.pl

Młodzi dzierżoniowianie wraz z ukraińskimi rówieśnikami
wzięli udział w dyskusji nt. członkostwa w UE

Podczas uroczystego otwarcia goście obejrzeli pomieszczenia obu jednostek, kończąc na świetlicy ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Nowowiejska 88a, 58-200 Dzierżoniów
tel. 74 830 39 97, kom. 507 343 448
sds@sdsdzierzoniow.pl, www.sdsdzierzoniow.pl
ŚDS zaprasza w swe podwoje wszystkich, którzy mają problemy
natury psychicznej lub chcieliby się dowiedzieć więcej na temat
zaburzeń psychicznych. Jest to ośrodek wsparcia dziennego dla
osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok
życia i zamieszkują na terenie Dzierżoniowa.
Dom usytuowany jest w zacisznym miejscu z ogrodem. Do dyspozycji uczestników pozostają wyposażone w niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych sprzęty sale, tj. pracownia kulinarna,
komputerowa, plastyczna, telewizyjna, rehabilitacyjna, pokój wyciszeń pełniący jednocześnie funkcje pokoju rozmów z psychologiem oraz świetlica.
Budynek wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, domownicy mogą w nim korzystać z pralki czy prysznica. Uczą się w nim najprostszych czynności higienicznych i domowych. Sami też sprzątają.
W Środowiskowym Domu Samopomocy podopieczni przebywają
w godz. od 7.00 do 15.00, a w środy do godziny 16.00. Uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, imprezach czy wycieczkach,
korzystają z pomocy psychologa.
Organizowane są tu również warsztaty integracyjne dla uczestników zajęć, ich rodzin i bliskich. Domownicy, których jest na co
dzień 30, bezpłatnie otrzymują fachowe wsparcie lekarskie i turnusy lecznicze.

Goście zostali powitani na uroczystym apelu. Uczestniczyli
w niektórych zajęciach lekcyjnych, odwiedzili Zamek Książ i poznali skomplikowaną historię Dolnego Śląska. Wzięli też udział
w jednym z działań projektu. Każda szkoła przygotowywała tzw.
„Kapsułę czasu” dla przyszłych pokoleń, a potem uroczyście ją
zakopywała. Tak zrobili również uczniowie SP 9. Zagraniczni
goście zwiedzili szkołę, odwiedzając kolejne pracownie, a potem
pojechali do Wrocławia.
Ostatni dzień pobytu rozpoczął się od quizu dotyczącego
SP 9 – drużyny złożone z gości oraz uczniów szkoły musiały
porozumieć się w języku angielskim i odpowiedzieć na 10 pytań, 5 w języku angielskim i 5 w języku polskim. Czteroosobowe
drużyny bardzo szybko znalazły wspólny język. Po quizie i lekcji przyrody uczestnicy projektu Comenius udali się do ratusza,
gdzie dowiedzieli się nieco o Dzierżoniowie, obejrzeli go z wieży
ratuszowej oraz samodzielnie wybili pamiątkowe monety w miejskiej mennicy.
Po obiedzie i spacerze po mieście goście zakończyli wizytę
w Polsce.

Nauczyciele ze szkół partnerskich z Wielkiej Brytanii,
Włoch, Francji i Holandii odwiedzili SP 9 w Dzierżoniowie,
z którą realizują wspólnie projekt Comeniusa. Zawitali też
do ratusza
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Konkurs dla mieszkańców

Oficjalne otwarcie DOK-u

Zakochani w kwiatach i zieleni

Nowe oblicze kultury

Uczestnicy konkursu „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas” podczas gali w Muzeum Miejskim
miłośników pięknych roślin. jowi Kronenbergowi, Anecie Zwycięzcami zostały: Żłobek
Znamy już wyniki
kolejnej, już 18, edycji
Komisja konkursowa miała Wicherek i Piotrowi Winnic- Miejski, Szkoła Podstawowa
konkursu „Piękno
niełatwe zadanie, bo ogródki, kiemu. Wyróżnienia otrzyma- nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 9.
kwiatów i zieleni
okna i balkony dzierżonio- li Władysława Czarnik oraz
Uczestnicy konkursu otrzywokół nas”. Ogłoszono
wian z roku na rok pięknieją, Krystyna Zimmermann.
mali cebulki kwiatów od Towaje podczas gali
co bardzo cieszy. Jurorami
Z 11 zgłoszeń w kategorii rzystwa Miłośników Dzierżow Muzeum Miejskim 16
byli: Maria Leśniak, Dorota „Ogródki i skwery przy blo- niowa, cyklameny i wrzosy od
października. Jurorzy
Pieszczuch, Agnieszka Janas, kach mieszkalnych” pierwszą Rodzinnej Firmy Kwiaciarskiej
wybrali laureatów
Anna Polowczyk, Eliza Ora- nagrodę przyznano Krystynie „Maria”, a laureaci sadzonki od
spośród 54 zgłoszeń
wiec oraz Jarosław Perlak.
Kasprzyk, drugą Janinie Mi- Arboretum w Wojsławicach,
w czterech kategoriach.
W kategorii „Okna i bal- chalak, a trzecią – Czesławie bony do Centrum OgrodniHonorowy patronat nad kony” pierwsze miejsce za- Skibie. Wyróżnienia otrzymali czego Kardamon i kwiaciarni
konkursem organizowanym jęli Ewa i Kazimierz Sza- Krystyna Jeżak, Maria i An- „Maria” oraz nagrody od poprzez burmistrza Dzierżonio- batowie, drugie – Marianna drzej Franczukowie, Zofia zostałych sponsorów – senatora
wa, Towarzystwo Miłośników i Stanisław Głuchowie, Strzelczyk i Teresa Chara- Stanisława Jurcewicza, firmy
Dzierżoniowa oraz Rodzinną a trzecie – Anna Pilch. Wy- simiuk oraz Teresa Stegner.
ogrodniczej „Rydz” z NowiFirmę Kwiaciarską „Maria” ob- różnienie przyznano KrystyW kategorii „Ogródki zny, sklepu nasienno-ogrodjęło w tym roku wojsławickie nie Ostrowskiej.
i skwery przy placówkach niczego przy ul. Ząbkowickiej
Arboretum, którego dyrektor
Za „Ogródki i skwery przy oświatowych, pawilonach w Dzierżoniowie, Polskiego
prof. Tomasz Nowak wygłosił domkach jednorodzinnych” handlowych, usługowych i in- Związku Szkółkarzy i księgarwykład inaugurujący spotkanie nagrody jury przyznało Macie- nych” zgłosiło się 6 instytucji. ni Muza z Dzierżoniowa.
Dni Przedsiębiorczości

Dni Przedsiębiorczości

Wyszkoleni biznesmeni

Mądrość tłumu
i platformy komunikacji

Kilkunastu dzierżoniowskich przedsiębiorców lub
ludzi, którzy planują założyć działalność gospodarczą,
zdobywało umiejętności na bezpłatnych szkoleniach
zorganizowanych przez Urząd Miasta w ramach
Dni Przedsiębiorczości. Uczyli się, jak skutecznie
motywować i zarządzać zespołem, jak dbać o dobry
wizerunek firmy i jak strategicznie nią zarządzać.
Szkolenia odbywały się 10, 11 i 17 października w Urzędzie
Miasta. Prowadziła je firma Centrum Psychologii i Rozwoju
Osobistego MILVUM. Kompetencje menadżerskie i znajomość biznesowych mechanizmów psychologicznych pomagali
uczestnikom zdobywać Wioletta Kania i Krzysztof Pawlak. –
Uczestnikom podobało się, że zajęcia prowadzone były w formie
warsztatów, na konkretnych przypadkach, i że opierały się na
wymianie dobrych praktyk. To pozwoli im wykorzystać nabyte
umiejętności w codziennej pracy i prowadzeniu biznesu – mówi
Wioletta Kania.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w nim.

W trakcie trzech szkoleń zorganizowanych przez Urząd
Miasta w ramach Dni Przedsiębiorczości można się było
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy dotyczących prowadzenia własnej firmy

Minister kultury Bogdan Zdrojewski, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj i burmistrz
Dzierżoniowa Marek Piorun przecięli 5 października
wstęgę, otwierając oficjalnie nowy obiekt
Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.
Choć mieszkańcy mogli z niego korzystać już od końca ubiegłego roku, gdy uzyskał pozwolenie na użytkowanie, uroczyste
otwarcie placówki nastąpiło dopiero teraz, z okazji jubileuszu
55-lecia DOK-u. Uroczystość uświetniła swym występem w otoczeniu laserowych i pirotechnicznych efektów specjalnych skrzypaczka Katarzyna Szubert oraz nastrojowy i stylowy jak zawsze
Mariusz Lubomski.
Rozbudowa DOK-u była kolejnym zadaniem realizowanym
w ramach rewitalizacji miasta. Aż 70% kosztów inwestycji udało
się pokryć z pozyskanych środków zewnętrznych.
W nowym obiekcie Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych są m.in.
sala widowiskowa, studio nagrań oraz pomieszczenia na warsztaty artystyczne. Dzięki pieniądzom Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego obiekt zyskał także nowe wyposażenie.

Uroczystego przecięcia wstęgi nowej siedziby DOK-u dokonali minister kultury Bogdan Zdrojewski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj i burmistrz
Dzierżoniowa Marek Piorun

Minister pogratulował placówce jubileuszu 55-lecia
i z uwagą obejrzał nowe obiekty

Wykład prof. Blikle rozpoczął Dni Przedsiębiorczości –
cykl wydarzeń poświęconych biznesowi

– Nie będę ukrywał, że prowadzenie w obecnych czasach
firmy nie jest łatwe. Ale chciałbym, żeby wam się to
udało – mówił prof. Andrzej Jacek Blikle podczas wykładu
inaugurującego Dni Przedsiębiorczości towarzyszące
XIX Dzierżoniowskim Prezentacjom. 4 października
opowiadał o tym, jak zarządzać firmą XXI wieku.
Wystąpienie w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury prof. Blikle, matematyka prowadzącego od 20 lat rodzinną cukiernię powstałą w 1869 r., rozpoczęło cykl działań o i dla przedsiębiorców,
choć nie tylko. Na wykładzie obecnych było wielu młodych ludzi
planujących w przyszłości rozkręcenie własnego biznesu. Dowiedzieli się oni, na czym polegają różnice w prowadzeniu firmy
tradycyjnej, opartej na modelu hierarchicznym, a firmy zarządzanej procesowo i czym jest tzw. mądrość tłumu oraz platformy
komunikacyjne w firmie.
Po wystąpieniu profesora przedstawiciele ZUS w Dzierżoniowie zaprezentowali Platformę Usług Elektronicznych ZUS – zestaw nowoczesnych usług dla ubezpieczonych, płatników składek
i świadczeniobiorców. Chętni mieli okazję do zarejestrowania się
na portalu i skorzystania przy tym z pomocy pracownika ZUS-u.

Lasery i efekty pirotechniczne towarzyszyły występowi
skrzypaczki Katarzyny Szubert

W listopadzie DOK zaprasza na:

8.11, godz. 19.00 – przesłuchania konkursowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Śpiewanej
9.11, godz. 18.00 – koncert galowy, występ Renaty Przemyk
i Akustik Trio
13.11, godz. 18.00 – monodram „Patryk K.”
17.11, godz. 16.00 – Teatralna Niedziela – „Tomcio Paluszek”
22.11, godz. 18.00 – Projekt Szafa
24.11, godz. 15.00 – BZIK – rodzinne warsztaty artystyczne
29.11, godz. 18.00 – komedia „Single i remiksy”
30.11, godz. 15.00 – rozstrzygnięcie Dolnośląskiego Przeglądu
Twórczości Ludowe i Artystyczne Rękodzieło
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Gala Prezentacji Dzierżoniowskich

Kobiety o kobietach na Forum

Smoki Biznesu wręczone

– Nie bójcie się marzyć,
bo los pomaga spełniać
marzenia – przekonywała
uczestniczki Forum
Kobiet Przedsiębiorczych
posłanka Halina
Szymiec-Raczyńska.
– Marzenia nic nie
kosztują – wtórowała
jej prezes Banku
Spółdzielczego Elżbieta
Nowakowska-Akkermans.
Panie spotkały się
18 października
w Dzierżoniowskim
Ośrodku Kultury na Forum
Kobiet Przedsiębiorczych
– imprezie w ramach
Dni Przedsiębiorczości
towarzyszących
tegorocznym
Prezentacjom
Dzierżoniowskim.

W dwóch kategoriach o tytuł i statuetkę
Smoka Biznesu walczyli w tym roku wystawcy
Dzierżoniowskich Prezentacji. Werdykt Kapituły
konkursu poznaliśmy 25 października podczas gali
Dzierżoniowskich Prezentacji. W kategorii „Debiut
Roku” nagrodę otrzymała Palarnia Kawy EL-KAwa,
a w kategorii „Przedsiębiorstwo Roku” PHU Eltus –
Hotel Niemcza SPA.

Rola kobiet w życiu społecznym i gospodarczym na
świecie, tak jak w Polsce
i na naszym lokalnym rynku,
wciąż rośnie. Miasto Dzierżoniów chce wspierać i promować inicjatywy podejmowane
przez kobiety, a także zintegrować środowisko kobiet po
to, aby wzajemnie pobudzały się do działania. To właśnie dlatego zorganizowano
w Dzierżoniowie pierwsze
Forum Kobiet Przedsiębiorczych. Jego inicjatorką i pomysłodawczynią była Diana
Kaczyńska, właścicielka
Agencji Reklamowej DiArt,
która została nominowana
w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo w konkursie Aktywność Kobiet 2012 organizowanym przez Stowarzyszenie
Aktywność Kobiet na Dolnym
Śląsku.

Kobiety mają siłę i potrafią sobie radzić w zdominowanym przez mężczyzn świecie – udowadniały rozmówczynie Agaty Dzikowskiej
Prezes tego właśnie stowa- ki Zdrowotnej Sal Med s.c., bluzka (Anna Zarzycka, Jorzyszenia Beata Pierzchała, Elżbieta Nowakowska-Ak- anna Topolska), 2 bransoletki
wręczyła zastępczyni burmi- kermans – prezes Banku Spół- koralikowe (Anna Strzelecstrza Dzierżoniowa Wandzie dzielczego w Dzierżoniowie ka Niteczki sanji), 2 zestawy
Ostrowskiej akt nominowania i wiceprezes Społecznej Rady pierników ozdobnych (Ewa
jej na ambasadora aktywności Przedsiębiorców Ziemi Dzier- Holiczek-Niedbała – „Pierniki
kobiet w życiu publicznym.
żoniowskiej przy burmistrzu Ozdobne”), zestaw kosmetyDzierżoniowa, a także Pau- ków Planet Spa (Avon Róża
-Kobiece wywiady
lina Brzeźna-Bentkowska – Rakowska), Zestaw kosmetyZ kobietami aktywnymi reprezentantka Polski na Let- ków firmy Organika (Mydlarw naszym powiecie przepro- nich Igrzyskach Olimpijskich nia „Lawendowy zakątek”,
wadziła zaś wywiady Dzienni- 2008, wielokrotna medalistka ręcznie postarzana szkatułka,
karka TVP3 Wrocław Agata Mistrzostw Polski w kolar- podstawka i skrzyneczka (JoDzikowska. O przeszkodach stwie szosowym oraz Beata lanta Maruszak – „Z pasją”),
lub ich braku, o plusach i mi- Roczon – dyrektor zakładu zestaw artykułów kosmetycznusach bycia kobietą w róż- Cooper Standard Polska Sp. nych (FM Group „Praktyczna
Pani”), obraz od Stowarzyszenych zawodach i działając z o.o. oddział Dzierżoniów.
nia „Bielawa Plus” i 5 kalendaw różnych dziedzinach oporzy książkowych na rok 2014
wiadały posłanka Halina -- Na pamiątkę
Symbolem dzierżoniow- od DiArt Diana Kaczyńska.
Szymiec-Raczyńska – dr.
Forum zakończyło wspólne
nauk medycznych, współwła- skiego Forum Kobiet Przedścicielka i wiceprezes zarzą- siębiorczych były usta, będące zdjęcie przedsiębiorczych pań.
du rozgłośni „Radio Sudety”, wyznacznikiem kobiecości Zanim to jednak nastąpiło, mowspółwłaścicielka Prywatnej oraz siły głosu kobiet. Dla- gły one wysłuchać wystąpień
Specjalistycznej Przychodni tego każda z pań otrzymała działających na naszym terenie
Lekarskiej i Hotelu VER- wizytówkę – kartonik, na organizacji. Były to StowarzySANT Spa, Jolanta Oliwa którym mogła odcisnąć swoje szenie Aktywność Kobiet na
– przewodnicząca Zarządu usta i pozostawić dane kon- Dolnym Śląsku, Klub MaPolskiego Stowarzyszenia Na taktowe. Wśród uczestniczek muśki, Uniwersytet Trzeciego
Rzecz Osób z Upośledzeniem forum, które to zrobiły, zo- Wieku, Stowarzyszenie Kobiet
Umysłowym, właścicielka stały wylosowane atrakcyjne Amazonki” i Stowarzyszenie
Niepublicznego Zakładu Opie- nagrody – ręcznie malowana „Bielawa Plus”.

Kapituła Smoka Biznesu obradowała 7 października. Brała
pod uwagę m.in. pomysł na działalność i pasję połączoną z konsekwencją realizacji zamierzonego celu oraz działalność na lokalnym obszarze. Po analizie informacji od wystawców Kapituła
ustaliła dwie kategorie tegorocznego konkursu. W pierwszej
z nich – „Debiut Roku” – nominacje do wyróżnienia otrzymały
Agropart – maszyny i części rolnicze z Dzierżoniowa, Prof-BudDeko z Dzierżoniowa, Fitness Club „Piękni i zdrowi” z Dzierżoniowa i Ski-Raft z Barda – spływy pontonowe Przełomem Bardzkim. Zwyciężyła Elżbieta Dzwolak, która po 12 latach pobytu
w Australii wróciła do Dzierżoniowa i otworzyła Palarnię Kawy
EL-Kawa.
Natomiast w kategorii „Przedsiębiorstwo Roku” roku 2013
wygrała firma PHU Eltus – Hotel Niemcza SPA. Wyróżnienia
Kapituła przyznała firmom: Hotel Restauracja Dwór Górny z Nowej Rudy, PHU Aftanas z Bielawy, Sklep Zoologiczny „Jelonek”
w Dzierżoniowie i Arkmed – sklepy ortopedyczne, Dzierżoniów.
W trakcie gali przypomniano i jeszcze raz wręczono Smoka
Publiczności, którego w tym roku zdobyła firma Systemy Grzewcze AR Dzierżoniów. To właśnie jej przedstawiciele wylosowali
spośród czterech kandydatów do skody – nagrody głównej Dzierżoniowskich Prezentacji – zwycięski los Sylwii Markiewicz.

W kategorii „Debiut Roku” Smoka Biznesu otrzymała Palarnia Kawy EL-KAwa

Nagrody i wyróżnienia

Gala Dzierżoniowskich Prezentacji
W piątkowy wieczór 25
października poznaliśmy
zwycięzców konkursu
Smoka Biznesu oraz
szczęśliwą zdobywczynię
samochodu osobowego
– nagrody głównej
imprezy. Podsumowano
także tegoroczne Dni
Przedsiębiorczości
towarzyszące
Dzierżoniowskim
Prezentacjom. Tak
wyglądała gala imprezy
w Dzierżoniowskim
Ośrodku Kultury.

W kategorii „Debiut Roku”
nagrodę otrzymała Palarnia
Kawy EL-KAwa, a w kategorii „Przedsiębiorstwo Roku”
Eltus – Hotel Niemcza SPA.
Kapituła przyznała także kilka
wyróżnień wystawcom. Poprosiła też o rozważenie możliwości, aby XX Dzierżoniowskie

Kapituła Dzierżoniowskich Prezentacji wręczyła Smoki
Biznesu i podziękowała biorącym udział w Dzierżoniowskich Prezentacjach organizacjom pozarządowym
Prezentacje w roku 2014 odby- pozarządowym, które uczestły się pod hasłem „społecznej niczyły w Dzierżoniowskich
odpowiedzialności biznesu”, Prezentacjach – Uniwersyzarówno w aspekcie bizneso- tetowi Trzeciego Wieku za
wym, jak i wpływu na lokal- stworzenie osobom starszym
ną społeczność. Bo ta, jak się miejsca i możliwości spędzeokazuje, aktywnie włącza się nia wolnego czasu w sposób
w życie miasta.
umożliwiający rozwijanie swoDlatego też Kapituła po- ich zainteresowań oraz odkrydziękowała organizacjom wania nowych pasji, Sztabowi
redaguje Rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18

Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Dzierżoniowie przy
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej
za zaangażowanie w działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
Klubowi Taekwon-do Tiger
za stworzenie dzieciom i młodzieży miejsca, w którym mogą
realizować i rozwijać swoje
zainteresowania oraz spędzać
czas wolny w sposób aktywny,
Stowarzyszeniu Wielka Sowa
za działanie mające na celu turystyczne ożywienie gospodarcze Gór Sowich, a także Związkowi Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego za popularyzowanie w pamięci społecznej
dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowawczym młodzieży w duchu
patriotyzmu i służby dla dobra
narodu i państwa.

W kategorii „Przedsiębiorstwo Roku” kapituła przyznała
Smoka Biznesu firmie PHU Eltus – Hotelowi Niemcza SPA

Jeszcze raz oficjalnie wręczono na scenie Smoka Publiczności. Otrzymała go firma Systemy Grzewcze AR Dzierżoniów
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