Iluminacja ratusza

1

Magia kolorów na Rynku

Internetowa nagroda dla miasta

Dzierżoniów eMiastem Google
Najbardziej
przedsiębiorczym
miastem online
w województwie
dolnośląskim pod
względem aktywności
małych i średnich
przedsiębiorców w sieci
został Dzierżoniów.
Tym samym, jako
1 z 16 miast w Polsce
liczących poniżej 100
tys. mieszkańców,
zyskał prestiżowe miano
Google eMiasta. Nagrodę
wręczono we wtorek
17 września podczas
uroczystej konferencji
prasowej w biurze Google
Polska we Wrocławiu.
Dzierżoniów może być
wzorem do naśladowania
dla innych miast w regionie
pod kątem rozwoju małych
i średnich firm w internecie.
Jako zdobywca nagrody Google eMiasta należy do ścisłej czołówki miast w Polsce
liczących poniżej 100 tysięcy
mieszkańców, które wyróżniają się wysokim poziomem
aktywności przedsiębiorców
w sieci.
Ranking eMiast powstał
w oparciu o wyniki badania
przeprowadzonego przez firmę
badawczą IPSOS, w którym
przedsiębiorcy odpowiadali na
pytania związane z ich działalnością biznesową online.
Kryteria, jakimi kierowano
się przy tworzeniu zestawienia
Google eMiasta, to m.in. fakt
posiadania przez firmy własnej strony internetowej, dostosowania jej do użytkowników urządzeń mobilnych (np.
smartfonów, tabletów), prowadzenie działań sprzedażowych
za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenie działań reklamowych w internecie
czy obecność w serwisach społecznościowych.

Badanie Google eMiasta przeprowadzono w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców we
wszystkich województwach w Polsce, mierząc poziom aktywności w internecie lokalnych firm z sektora MŚP. Dzierżoniów wypadł w tym badaniu najlepiej na Dolnym Śląsku
-Dzierżoniów
znalazł się na
Czym jest nagroda Google eMiasta?
szczycie rankingu
Nagroda Google eMiasta to wyróżnienie przyznawane 16 miastom
Google eMiasta
w Polsce liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców, które odznaczają
w województwie
się największym poziomem przedsiębiorczości online w sektorze
dolnośląskim.
małych i średnich przedsiębiorstw. W każdym województwie wy– Biorąc pod uwagę fakt,
różniane jest jedno takie miasto, które uznawane jest za wzór do
że takich miast jak nasze jest
naśladowania dla innych miast w regionie pod kątem wykorzystaw całej Polsce ponad 800, tytuł
nia narzędzi internetowych przez przedsiębiorców. Celem nagrody
eMiasta ma dla nas szczególjest też podkreślenie roli, jaką pełni dziś internet w prowadzeniu
ne znaczenie. Rozwój lokalnej
działalności biznesowej.
przedsiębiorczości to ważny
punkt w programie działań
Tymczasem, jak wynika rzystaniem jedynie poczty
prowadzonych przez miasto. z badania „Internetowa Re- elektronicznej (ponad 90%),
Wierzymy, że to właśnie dzięki wolucja bez Granic” przepro- podczas gdy stronę interneinfrastrukturze i narzędziom wadzonego przez Millward tową posiada niewiele ponad
internetowym usprawniającym Brown SMG/KRC, przed- połowa polskich MŚP (54%).
prowadzenie firmy, przedsię- siębiorcy w Polsce nadal nie Niewielu przedsiębiorców ma
biorcy z Dzierżoniowa mogą postrzegają internetu jako też świadomość możliwości,
zwiększać swoją konkuren- narzędzia ekspansji i rozwo- jakie daje internet w obszarze
cyjność na rynku krajowym, ju własnej firmy, choć coraz dotarcia do klientów międzya nawet zdobywać rynki za- częściej wykorzystują global- narodowych czy ekspansji zagraniczne. Chcemy ich w tym ną sieć w działalności bizne- granicznej.
wspierać – mówi Marek Pio- sowej. Niestety, wiąże się to
– Polscy przedsiębiorcy
run, burmistrz Dzierżoniowa.
przede wszystkim z wyko- wykorzystują internet jako narzędzie pracy – to dobrze. Ale,
niestety, nadal większość z nich
W jaki sposób wyłoniono laureatów nagrody Google eMiasta?
nie wykorzystuje potencjału inBadanie Google eMiasta przeprowadzono w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców we wszystkich
ternetu w kontekście dotarcia
województwach w Polsce, mierząc poziom aktywności w internecie lokalnych firm z sektora MŚP. Krydo szerokiego grona klientów
teria uwzględnione w badaniu to m.in. posiadanie własnej strony internetowej, również w wersji na
czy skutecznych działań reklaurządzenia mobilne (np. smartfony, tablety), prowadzenie działań sprzedażowych za pośrednictwem
mowych. A ten jest ogromny.
sklepu internetowego, prowadzenie działań reklamowych w internecie, posiadanie własnego bloga czy
Internet jest dziś dla Polaków
obecność w serwisach społecznościowych. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych od przedsiębiorców
głównym źródłem informacji
stworzono ranking eMiast. Te, które uzyskały najwyższą łączną punktację i, tym samym, znalazły się na
na temat interesujących ich zapierwszym miejscu w rankingu, otrzymają nagrodę i tytuł eMiasta.
gadnień, w tym poszukiwanych
Dodatkowo, poza małymi miastami do 100 tys. mieszkańców, przebadano również miasta wojewódzkie,
produktów czy usług. Firma,
wyłaniając w osobnym rankingu najbardziej „internetowe pod względem przedsiębiorczości” wojewódzktóra dostarczy im te informakie eMiasto.
cje w przyjemny i przystępny
sposób,
automatycznie wygryRealizacją badania, wyłonieniem eMiast z 16 województw oraz wyłonieniem wojewódzkiego eMiasta
wa
z
konkurencją
– mówi Piotr
zajęła się firma badawcza IPSOS.
Zalewski z Google Polska.

Ogień, barwne stroje tancerzy w świetle lamp
ultrafioletowych, błyski flashów, dziesiątki aparatów
fotograficznych i kamer oraz tłum ludzi, którzy
z niecierpliwością oczekiwali prezentacji nowej
iluminacji wyremontowanego ratusza – tak wyglądał
wieczór 7 września na dzierżoniowskim Rynku. Ratusz
i kamienice naprzeciwko niego rozbłysły feerią świateł.
Tego wieczoru przed ratuszem pojawili się nie tylko miłośnicy fotografii, ale także wielu mieszkańców miasta i okolicy.
Przyciągnęły ich nie tylko pokazy tańca z ogniem UV show, ale
przede wszystkim inauguracja iluminacji najważniejszego w mieście budynku, na którym zamontowano 129 punktów świetlnych
oferujących pełną paletę kolorów. Ratusz nocą nie będzie więc
musiał przez cały rok wyglądać tak samo. Iluminacja może być
zmieniana wraz z porą roku i na specjalne okazje. Jej użytkowanie będzie kosztowało w skali roku tylko 3 tys. zł.
Po raz pierwszy iluminacja rozbłysła oficjalnie dzięki wybranej z publiczności małej Wiktorii, która z pomocą burmistrza
Marka Pioruna uruchomiła oświetlenie ratusza. Jego modernizacja wraz z trwającą renowacją kilku kamienic to jedne z ostatnich prac przy rewitalizacji Rynku. Respondenci pytani o efekty
rewitalizacji w naszym mieście właśnie tę inwestycję ocenili
najwyżej.
Specjalnie dla uczestników konkursu fotograficznego „Dzierżoniów nocą” powtórzyliśmy pokaz wariantów iluminacji ratusza.
Niestety, w strugach deszczu. Ale nawet zła pogoda nie przeszkodziła miłośnikom dobrych zdjęć w utrwaleniu feerii barw na ratuszowej elewacji. Dla autorów najlepszych przewidzieliśmy nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu już niebawem na stronie www.
dzierzoniow.pl i na profilu Dzierżoniów miasto na Facebooku.

Uroczystej iluminacji wyremontowanego ratusza towarzyszyły pokazy artystyczne

Na budynku ratusza zamontowano 129 punktów świetlnych, które oferują pełną gamę kolorów

Galerię zdjęć z obu iluminacji można obejrzeć na stronie
www.dzierzoniow.pl
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Rewitalizacja

Czwarta odsłona
„Pięknej Fasady”

www.dzierzoniow.pl

Medale dla małżonków

Złote gody mieszkańców

149 tys. zł na
dofinansowanie remontów
mogą otrzymać wspólnoty
mieszkaniowe w ramach
„Pięknej Fasady”.
Organizowany od czterech
lat przez Dzierżoniów
konkurs umożliwia pomoc
w renowacji budynków,
które nie są wpisane do
rejestru zabytków, lecz ze względu na położenie,
detale architektoniczne lub historię stanowią
cenne obiekty kultury materialnej naszego miasta.
Miasto zachęca przy tym właścicieli, by jeszcze przed remontem skonsultowali jego założenia z pracownikami urzędu.
Nie chodzi o decydowanie za nich np. o kolorze elewacji czy
rozwiązaniach technicznych, ale o to, by sąsiadujące ze sobą
obiekty tworzyły estetyczną całość.
Co należy zrobić, by otrzymać jedną z ufundowanych
przez miasto nagród? – Każdego roku od początku września
do połowy października czekamy na zgłoszenia, które powinny
zawierać m.in. adres budynku, nazwę zarządcy, informacje
dotyczące remontu i dokumentacje fotograficzną pokazującą
budynek przed i w trakcie prowadzenia prac – mówi kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Wiesława Krzemińska.
Do pierwszego konkursu zgłosiło się 7, do drugiego – 21,
a do trzeciego – 16 wspólnot. W tym roku za pierwsze miejsce
można otrzymać nagrodę w wysokości 25 lub 10 tys. zł. Przyznawane są one w kategorii „elewacja” i „detal architektoniczny”. Konkurs „Piękna Fasada” jest tylko jednym z wielu elementów kompleksowej rewitalizacji Dzierżoniowa, o której
można przeczytać na BIP-ie w zakładce REWITALIZACJA.
Gospodarka nieruchomościami

Kup lokal komunalny
z bonifikatą

Najemcy lokali komunalnych mogą wykupić
zajmowane przez siebie mieszkania za 30,
15 lub nawet 5% ich wartości do końca 2014
roku. Wysokość bonifikaty uzależniona jest
od formy zapłaty za lokal, a także od liczby
lokali komunalnych w budynku. Sprawdź, kogo
obowiązują zniżki.
Najemcy posiadający tytuł prawny do lokalu przy jego wykupie otrzymają 70% bonifikaty w stosunku do ceny ustalonej
przez rzeczoznawcę. Dodatkową 15-procentową bonifikatę
otrzyma nabywca lokalu, który złoży wniosek o wykup lokalu
i wpłaci jednorazowo całą kwotę pozostającą do zapłaty przed
podpisaniem aktu notarialnego.
Jeśli w budynku pozostały dwa lub jeden lokal stanowiący
własność gminy, jego nabywca może liczyć na kolejne 10%
zniżki. Na tych warunkach swe mieszkania może kupić ponad
100 najemców.
Za 5% ceny mogą wykupić mieszkania również ci, którzy
umówią się na wykup wszystkich pozostałych w budynku lokali gminnych, złożą w tym samym terminie wnioski o wykup
i w tym samym dniu podpiszą akty notarialne.
Wykaz nieruchomości zarówno przeznaczonych, jak i wyłączonych ze sprzedaży, dostępny jest w Urzędzie Miasta
w Biurze Obsługi Klienta i w Dzierżoniowskim Zarządzie
Budynków Mieszkalnych.
Kardioaerobik

Zadbaj o serce

Co poniedziałek na hali im. Jerzego Klempela na
Dzierżoniowskim OSiR-ze odbywają się zajęcia
z kardioaerobiku. Spotkania zaczynają się o godz
9.30. Prowadzi je wykwalifikowany instruktor.
Kardioaerobik to ćwiczenia, dzięki którym możesz w łatwy
i przyjemny sposób zadbać o swoje serce oraz ogólną kondycję. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zapraszamy.

Złote Gody świętowało 15 września w Kinoteatrze 18 par
żoniowa Marek Piorun i wójt gminy
Dzierżoniów Marek Chmielewski. Symboliczną lampką szampana uczcili wspólnie przeżyte 60 lat Janina i Wojciech
Nowakowie. 56 lat świętowali Marianna
i Mieczysław Trelowie, 55 lat Urszula
i Władysław Florkowie, a 51 lat – Bronisława i Dionizy Pawłowscy.
Medale za długoletnie pożycie małMedale za 50 lat przeżytych razem
żeńskie jubilaci odebrali w Kinoteatrze odebrali: Kazimiera i Ludwik Omyło„Zbyszek”. Wręczali je burmistrz Dzier- wie, Henryka i Edmund Słabkowiczo-

Małżeństwa, które przeżyły
razem ponad 50 lat, otrzymały 15
września Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie nadane przez
Prezydenta RP. W Złote Gody dla
mieszkańców Dzierżoniowa i gminy
Dzierżoniów miasto organizuje od
lat specjalną uroczystość.

wie, Helena i Józef Stolarkowie, Cecylia
i Zygmunt Stecowie, Agnieszka i Jerzy
Mozolewscy, Janina i Henryk Siodlaczkowie, Teresa i Romuald Ejsymontowie,
Stanisława i Piotr Petrukowie, Rozalia
i Józef Krzewscy, Laura i Czesław Falendrowie, Janina i Stanisław Zbrojowie,
Alfreda i Telesfor Walczakowie, a także
zamieszkali na terenie gminy Dzierżoniów
Janina i Czesław Czerwonkowie oraz
Aniela i Władysław Markulakowie.

Ułatwienia dla klientów

Kartą w kasie UM
Chcesz zapłacić lokalne
podatki lub dokonać
opłaty skarbowej
i nie masz przy sobie
gotówki? Nie musisz.
Od 11 września
w kasie Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie
dokonasz opłaty kartą.
Umożliwia to zamontowany w kasie terminal. Miasto
zdecydowało się na wprowadzenie takiej usługi dla komfortu klientów.
W kasie dokonasz następujących opłat:
 podatek od nieruchomości

od osób fizycznych i od osób
prawnych,
 podatek rolny od osób fizycznych i prawnych,
 podatek od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych,
 opłata za psa,
 opłata dodatkowa za parkowanie (w przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie
w dzierżoniowskiej Strefie
Płatnego Parkowania),
 opłata skarbowa za wydanie
m.in. decyzji, pozwoleń i odpisów,
 mandaty wystawiane przez
straż miejską Dzierżoniowa.

W kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie opłat dokonasz
także kartą płatniczą

Program edukacyjny

Pomoc dla uczniów

Skuteczne poprawki

Dostaną wyprawki

Dzięki V edycji autorskiego programu „Wakacje z poprawką” realizowanego przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielawie udzielono pomocy 52
uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy rok
szkolny 2012/2013 zakończyli z jedną lub z dwiema ocenami
niedostatecznymi (uczniowie mieli w sumie 66 poprawek).
Wakacyjne zajęcia psychoedukacyjne przygotowały ich do
egzaminów poprawkowych. Zdało je 40 uczniów, którym
serdecznie gratulujemy. Niestety, 12 uczniów nie uzyskało
promocji do następnej klasy.
Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli, psychologów
i pedagogów mających doświadczenie w bezpośredniej pracy
z dziećmi wykazującymi trudności w nauce i w zachowaniu.
Odbywały się w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

Wnioski można było składać do 13 września. Kwoty dofinansowania są różne, od 225 zł dla uczniów najmłodszych
klas szkoły podstawowej do 770 zł w przypadku uczniów
z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych. Refundacja kosztów nastąpi po wydaniu decyzji przez dyrektorów
szkół.
Kryterium dochodowe wynosiło 539 zł w przypadku
pierwszoklasistów i 456 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku uczniów klas II, III i V szkół podstawowych oraz II
klas gimnazjów. Pomoc, oprócz uczniów spełniających te
kryteria, uzyskają także uczniowie pochodzący m.in. z rodzin niepełnych, wielodzietnych, lub dotkniętych problemami uzależnień, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego
czy sytuacji kryzysowej.

40 uczniów dzierżoniowskich podstawówek
i gimnazjów, którzy wzięli udział w V edycji
autorskiego programu „Wakacje z poprawką”
i w wakacje uczestniczyło w zajęciach
psychoedukacyjnych, zdało egzaminy poprawkowe.
Program kosztował gminę miejską Dzierżoniów
6.500 zł.

355 uczniów, w tym 130 uczniów
niepełnosprawnych, otrzyma dofinansowanie do
zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014
w ramach rządowego programu pomocy uczniom
„Wyprawka szkolna”. Dotyczył on klas I-III
oraz klas piątych szkół podstawowych, klas II
gimnazjów i uczniów z niepełnosprawnością.

Wystawa w Muzeum Miejskim

Edukacja

Diora w eksponatach i wspomnieniach
W dzierżoniowskim
Muzeum Miejskim
można już oglądać stałą
wystawę poświęconą
Diorze. Specjalne
miejsce dla legendy
polskiej elektroniki
otwarto z okazji
Europejskich Dni
Dziedzictwa. 7 września
odbył się wernisaż,
podczas którego nie
zabrakło wspomnień
współtworzących tę
legendę ludzi.

Legenda polskiej
elektroniki
W sumie na wystawie, która będzie już stałym elementem w muzeum, zgromadzono
ponad 100 egzemplarzy różnego rodzaju sprzętu, który
Diora produkowała przez lata.
Była pierwszą polską fabryką produkującą odbiorniki
radiowe w okresie po II wojnie światowej. Rozpoczęła
działalność 8 listopada 1945
roku pod nazwą Państwowa
Fabryka Odbiorników Radiowych (PFOR). Kolejne nazwy
fabryki to DZWUR (Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze
Urządzeń Radiowych), T-6,
a w końcu znana nam wszystkim Diora.
Uruchomieniem zakładu
i organizacją produkcji pierwszych odbiorników kierował
Wilhelm Rotkiewicz. Pierwszą produkcją był montaż
prostych odbiorników reakcyjnych z poniemieckich podzespołów. Oprócz odbiorników radiofonicznych Diora na
przełomie lat 50. i 60. produkowała radiostacje dla wojska,
a także odbiorniki telewizyjne
(m.in. Aladyn, Tosca, Szeherezada), a w połowie lat 90.
magnetowidy.

Aktywni i twórczy
dzięki nowej metodzie

– Chcemy wdrożyć tę metodę w naszych szkołach, zainteresować wszystkich twórczych
i poszukujących nauczycieli,
dla których ważne jest właściwe uczenie i ocenianie ucznia.
Chcemy również zaangażować
w ten proces rodziców – mówi
Marzenna Lasota-Darowska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Pierwszym etapem przygotowania do tego szkół
była konferencja „Ocenianie
kształtujące szansą na rozwój

lokalnej szkoły. Ocenianie
wspierające proces uczenia
się”. Wzięli w niej udział
dyrektorzy i nauczyciele (44
osoby) prowadzonych przez
Dzierżoniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Ocenianie kształtujące ma
pomóc w podniesieniu efektywności nauki i przygotować
młodych ludzi do świadomego, rozumnego uczenia się
przez całe życie, a przez to
wykształcenie obywateli aktywnych, twórczych i prawdziwie wolnych.
Prowadząca konferencję Grażyna Czetwertyńska omówiła właściwości
oceniania kształtującego we
współczesnej dydaktyce, wykorzystanie go do poprawy
indywidualnych osiągnięć
uczniów i szkoły oraz projektowanie sytuacji dydaktycz-

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rodziców
w całym kraju rozgrzewają dyskusje o nowej ustawie
przedszkolnej. Co się zmieniło w dzierżoniowskich
placówkach przedszkolnych?

17 września w SP 9 odbyła się konferencja „Ocenianie
kształtujące szansą na rozwój lokalnej szkoły. Ocenianie
wspierające proces uczenia się”. To pierwszy etap wprowadzania w naszych szkołach oceniania kształtującego
nych ułatwiających przebieg przygotowywania kadry pedainformacji zwrotnej nauczy- gogicznej do wdrożenia nowej
ciel-uczeń. Tematem spotka- metody oceniania w szkołach.
nia było także wykorzystanie Nie jest to łatwa praca. Wymaoceniania do poprawy osią- ga dużego zaangażowania ze
gnięć indywidualnych uczniów strony nauczyciela, ale rówi szkoły, ocenianie koleżeńskie nież ucznia, którego dobro ma
i samoocena uczniów.
na uwadze – mówi Marzenna
– Uczestnicy zorganizo- Lasota-Darowska, naczelwanego przez miasto spotka- nik Wydziału Infrastruktury
nia zdobyli informacje, które Społecznej Urzędu Miasta
pozwolą rozpocząć proces w Dzierżoniowie.

fot. pp2dzierzoniow.szkolnastrona.pl

--

Oświata

Koncepcja oceniania
kształtującego jest
w ostatnich latach
jedną z najbardziej
nowatorskich propozycji
dydaktycznych
w Europie. Przymierzają
się do niej prowadzone
przez Dzierżoniów szkoły.

Co oferują dzierżoniowskie
przedszkola?

rowskiej, opowiadając przy
okazji o jej ewolucji. Warto
tu wspomnieć, że zakładowa gazetka „Diora” stała się
w pewnym momencie wspólnym miejsko-zakładowym
narzędziem informacyjnym.
Muzeum wzbogaciło się także
o egzemplarz radioodbiornika
samochodowego przyniesionego przez jednego z mieszkańców Bielawy.

Otwarciu wystawy towarzyszył panel dyskusyjny, był czas
W trakcie wernisażu moż- na wspomnienia i prezenty
na było obejrzeć materiały decznie zapraszam – zachę- rektor ZR „Diora”, Franciszek
dotyczące Diory z zasobów cał. Wcześniej zaś, otwierając Nikiel – dyrektor ds. inwestyPolskiej Kroniki Filmowej wystawę, podkreślał: – Świa- cyjnych, Bogdan Pronobis
oraz wywiady z osobami domie wybrałem Europejskie – szef działu konstrukcyjnowspominającymi funkcjono- Dni Dziedzictwa jako termin technologicznego i dyrektor
wanie zakładów Diora, a także otwarcia ekspozycji Diora – ds. technicznych, Mieczysław
współpracę zakładu z „Radio- kolebka polskiej elektroniki” Kozak – główny konstruktor
budą” czy prace nad poszcze- uznając, że ZR Diora i spo- i dyrektor ds. technicznych,
gólnymi produktami. Dyrek- łeczność, która ją tworzyła, to płk Władysław Ostrowski –
tor muzeum Henryk Smolny bez wątpienia najważniejsza szef 99PW, Edward Budniak
zaprosił przy tym wszystkich, część dziejów tego miasta na – zastępca szefa produkcji
którzy chcieliby się jeszcze przestrzeni kilku stuleci.
i głównego technologa, Adam
podzielić wspomnieniami, do
Burzyński – kierownik działu
uczynienia tego przed kamerą. -- Diorowców długie
montażu odbiorników radio– To materiał otwarty, mamy rozmowy
wych i główny konstruktor
możliwość dogrania wywiaInaugurację wystawy po- oraz Norbert Bergneg – kondów. Jeśli ktoś miałby ochotę łączono z panelem dyskusyj- struktor i wieloletni szef dziapodzielić się swymi przemyśle- nym, w którym wzięło udział 8 łu eksportu. Panel poprowadził
niami w tym temacie, to ser- osób: Eugeniusz Nowak – dy- przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej
Wiczkowski, który ZR „Diora” nazwał wręcz kultowym
zjawiskiem i emocjonalnym
wspomnieniem.
Nie obeszło się bez prezentów dla muzeum z tej okazji. Zofia Mirek przekazała
na ręce dyrektora muzeum
archiwalne materiały dotyczące Diory, które trafiły do
syndyka, Mateusz Cegiełka
Ekspozycja diorowskich sprzętów będzie już na stałe go- podarował zaś muzeum arściła w dzierżoniowskim muzeum
chiwalne numery gazetki dio-

3

Większość zajęć dodatkowych w dzierżoniowskich publicznych przedszkolach realizowana jest w ramach budżetu placówki
W mieście działają trzy przedszkola publiczne i sześć niepublicznych. Niepubliczne nie mają ograniczeń w swoich ofertach,
w publicznych nowa ustawa wzbudza wiele emocji. Opłaty za
każdą dodatkową godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu
powyżej 5 godzin (te 5 godzin jest bezpłatne), nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę. Samorządy otrzymają dotacje państwowe
w wysokości 414 zł na dziecko do wykorzystania do końca roku,
co daje 103,50 zł na przedszkolaka miesięcznie. W ubiegłym roku
za dwadzieścia dni ośmiogodzinnego pobytu dziecka w przedszkolu rodzice płacili 208 zł, obecnie – 60 zł. Różnica wynosi
148 zł. To duża oszczędność dla rodzicielskich portfeli Jednak
zmieniły zasady prowadzenia w przedszkolach dodatkowych,
płatnych zajęć z rytmiki, muzyki, tańca, judo, itd.
Jak jest obecnie?
Większość zajęć dodatkowych w dzierżoniowskich publicznych przedszkolach realizowana jest w ramach budżetu placówki,
co oznacza, że nie są pobierane za nie opłaty. To rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia, zajęcia sportowe na hali OSiR-u, zajęcia
z logopedą i psychologiem. Dzieci mają także możliwość korzystania z zajęć na basenie w ramach miejskiego programu „Rybka”.
Co roku miasto przeznacza na ten cel 39 tysięcy złotych, opłacając
basen i autokar. Rodzice zapłacą tylko niewielkie składki na zapewnienie ratowników. Opłaty te będą pobierane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który jest realizatorem programu.
– Oferta naszych placówek jest wyraźnie większa niż ta oferowana w naszej najbliższej okolicy. Na spotkaniach organizacyjnych z rodzicami dyrektorki przedszkoli publicznych przedstawiły
ofertę zajęć programowych. W każdym przedszkolu funkcjonuje
Rada Rodziców. To ciało społeczne ma wpływ na to, co się dzieje
w danej placówce. Rodzice, którzy chcą, by ich dzieci uczęszczały na zajęcia dodatkowe – nauka języka angielskiego czy
tańce – będą mogli je organizować po zajęciach wychowania
przedszkolnego oferowanych przez przedszkola. Przedszkola udostępnią pomieszczenia – wyjaśnia Marzenna Lasota-Darowska,
naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie.
--

Wykaz zajęć organizowanych przez dzierżoniowskie
przedszkola publiczne w ramach oferty placówki:
1. Przedszkole Publiczne nr 1
• gimnastyka korekcyjna • rytmika • religia • zajęcia w hali
OSiR-u • logoterapia • opieka specjalistów • pedagog, psycholog, logopeda
2. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym
• gimnastyka korekcyjna • religia • piłka nożna i aerobik • zajęcia komputerowe • zajęcia rewalidacyjne • logoterapia • rehabilitacja • psychoterapia • hydroterapia • hipoterapia • terapia
pedagogiczna
3. Przedszkole Publiczne nr 7
• gimnastyka korekcyjna • religia • rytmika • logopeda
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Dni Przedsiębiorczości
2013
Przedsiębiorczość

Jeszcze 13 lat stref ekonomicznych

W zeszłym roku,
pierwszy dzień
„Dzierżoniowskich Prezentacji” odbył się pod hasłem „Dzień Przedsiębiorczości”.
W tym
roku „Dzień Przedsiębiorczości” zoPrzedłużenie
możliwości
stał przemianowany na „Dni Przedsiębiorczości”,
funkcjonowania
będzie trwał od 4 do 25 października 2013
strefgdyż
ekonomicznych
roku.
Bogata
do 2026 roku
maoferta „Dni Przedsiębiorczości” skierowana
jest
zarówno do przedsiębiorców, osób
zwiększyć atrakcyjność
zamierzających
założyć
inwestycyjną Polski.
Dla własny biznes, jak i młodzieży
szkolnej.
samorządów – także dla
Cele „Dni
Przedsiębiorczości 2013” to:
Dzierżoniowa,
w którym
Podnoszenie
wiedzy i kompetencji lokalnych
funkcjonuje
podstrefa
przedsiębiorców.
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsięStrefy Ekonomicznej
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
biorcami– ito
szkołami
Invest-Park
bardzoponadgimnazjalnymi.
Rynek 1
specjalne będą
zarządzająca WSSE zyskała
ważna wiadomość.
Wspieranie młodzieży Strefy
w planowaniu
drogidziałały do 2026 r. Spółka Invest-Park
58-200 Dzierżoniów
znaczący
argument
w
rozmowach
z
przedsiębiorcami
Wydłużenie
edukacyjnejdziałalności
i zawodowej.
stref spowoduje,
że nadal
będą przedsiębiorców.
ponad 2 tys. hektarów w czte- dzierżoniowskiegoWięcej
zostałoinformacji
bez przedsiębiorcy
wydali ponad
udziela:
Integracja
środowiska

one ważną zachętą inwestycyjną, przyczyniając się do zwiększonego napływu nowych projektów do Polski. Jeszcze przez
13 lat inwestorzy mogą liczyć
na ulgi przysługujące firmom
działającym na terenie strefy
specjalnej. Poprzedni termin
funkcjonowania stref obejmował okres do 2020 roku.
Wałbrzyska Specjalna Stefa Ekonomiczna zajmuje już

rech województwach, gdzie
działa 41 podstref. Dzierżoniowska zajmuje ponad 114
hektarów powierzchnia. Funkcjonuje w niej 17 zakładów zatrudniających ponad 800 osób.
– To była długo oczekiwana
decyzja, bardzo dla nas ważna. Dzierżoniów odżył dzięki
strefie, po tym, jak po upadku przemysłu tekstylnego, 10
tysięcy mieszkańców powiatu

OTWARCIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPOTKANIE Z PROFESOREM
ANDRZEJEM BLIKLE
4 października 2013 roku godz. 12:00
Wszystkich
zainteresowanych
tematyką
przedsiębiorczości zapraszamy 4 października 2013
roku o godzinie 12:00 do Dzierżoniowskiego Ośrodka
Kultury na spotkanie z profesorem Andrzejem Blikle,
który w wystąpieniu pn. „Firma XXI wieku” podejmie
wiele ciekawych kwestii, dotyczących skutecznego
zarządzania firmą.
„Zarządzanie firmą XXI wieku nie jest łatwe, wymaga
bowiem nie tylko nabycia wielu nowych umiejętności,
ale też — a może przede wszystkim — porzucenia wielu
ugruntowanych przez lata przekonań.”
A. Blikle
(http://www.moznainaczej.com.pl/firma-xxi-wieku)

Po wystąpieniu Profesora Blikle, przedstawiciele
ZUS w Dzierżoniowie zaprezentują Platformę Usług
Elektronicznych ZUS - zestaw nowoczesnych usług
dla
ubezpieczonych,
płatników
składek,
świadczeniobiorców.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale
w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2013 r.:
→ Osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – pokój nr 4.
→ Telefonicznie pod numerami telefonów –
74 645 03 84, 74 645 08 20, 74 645 08 79
→ Mailem na adres: mkrupska@um.dzierzoniow.pl

pracy.Małgorzata
Teraz strefa
się rozwija,
mld zł.
Podobnie jest
Krupska
- Inspektor 15,5
w Wydziale
Rozwoju
- pokój
nr 4 z zatrudnieniem. Pracę miało
w tej Gospodarczego
chwili budują swoje
hale
03 84ze Skandwie Tel.:
firmy,74a645
z jedną,
dostać 21 tys. osób. RzeczywiE-mail:
mkrupska@um.dzierzoniow.pl
dynawii,
prowadzimy
bardzo ste zatrudnienie przekroczyło
zaawansowane rozmowy – jednak 34 tysiące pracownizdradza burmistrz Dzierżo- ków. W tym roku zezwoleniowa Marek Piorun.
nia na rozpoczęcie działalOd początku funkcjonowa- ności otrzymało już 18 firm,
nia WSSE aż do dziś dekla- a w Ministerstwie Gospodarki
rowane nakłady inwestycyjne czeka na rozpatrzenie wniosek
określano na kwotę ponad o zwiększenie obszaru strefy
9 mld zł. W rzeczywistości do ok. 2480 ha.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Dni Przedsiębiorczości
Dni Przedsiębiorczości
4 –25 października
2013
2013 roku

W zeszłym roku,
pierwszy dzień
„Dzierżoniowskich Prezentacji” odbył się pod hasłem „Dzień Przedsiębiorczości”.
W tym roku „Dzień Przedsiębiorczości” został przemianowany na „Dni Przedsiębiorczości”,
gdyż będzie trwał od 4 do 25 października 2013
Wspieramy
lokalną
roku. Bogata oferta
„Dni przedsiębiorczość
Przedsiębiorczości” skie- !
rowana jest zarówno do przedsiębiorców, osób
zamierzających założyć własny biznes, jak i młodzieży szkolnej.
Cele „Dni Przedsiębiorczości 2013” to:
Podnoszenie wiedzy i kompetencji lokalnych
przedsiębiorców.
Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i szkołami ponadgimnazjalnymi.
Wspieranie młodzieży w planowaniu drogi
edukacyjnej i zawodowej.
Integracja środowiska przedsiębiorców.

FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH
„Czas kobiet”
Pod patronatem Beaty Pierzchały - Prezes
Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku”

10, 11 i 17 października 2013 roku
„Kompetencje menedżerskie – jak skutecznie
motywować i zarządzać zespołem?”
Termin szkolenia: 10 października 2013 roku,
godz. 10:00
„Jak dbać o dobry wizerunek firmy?”
Termin szkolenia: 11 października 2013 roku,
godz. 10:00
„Strategiczne zarządzanie firmą”
Termin szkolenia: 17 października 2013 roku,
godz. 10:00
Szkolenia będą prowadzone w grupach 25 osobowych
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Forma prowadzenia szkolenia: warsztaty
Miejsce szkolenia: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, sala nr 14
(sala konferencyjna)
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta, pokój nr 4 w terminie
do 8 października 2013 roku.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniach mają firmy
działające / osoby mieszkające na terenie Dzierżoniowa!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
o udziale w szkoleniu decyduje kolejność
zgłoszeń!!!

redaguje Rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18

18 października 2013 roku godz. 17:00
Forum Kobiet odbędzie się 18 października
2013 roku o godzinie 17:00 w Dzierżoniowskim
Ośrodku Kultury.
Celem Forum jest podkreślenie rosnącej roli
kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, poprzez
pokazanie przykładów kobiet aktywnych i przedsiębiorczych z terenu Dzierżoniowa.
Dlatego też w ramach Forum zostaną przeprowadzone wywiady z lokalnymi liderkami biznesu
oraz kobietami aktywnymi społecznie przez znaną
prezenterkę TVP Wrocław – Panią Agatę Dzikowską.
Znakiem rozpoznawczym wydarzenia będą czerwone usta – bardzo kobiecy znak, symbolizujący
jednocześnie głos kobiet.

W holu zlokalizowane będą stoiska promocyjne dla sponsorów imprezy oraz propagujące
profilaktykę zdrowotną. W ramach wydarzenia planujemy także prezentację wyrobów wykonywanych
przez lokalne artystki (ręcznie malowane ubrania,
biżuteria etc.). Spotkanie uświetnią występy muzyczne, a uwieńczy je wspólna pamiątkowa fotografia.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, płeć
czy wykonywany zawód!!! Każdy uczestnik weźmie
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród !!!
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2013 r.:

→
→
→

Osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie – pokój nr 4.
Telefonicznie pod numerami telefonów – 74 645 03 84,
74 645 08 20, 74 645 08 79
Mailem na adres: mkrupska@um.dzierzoniow.pl

e-mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.pl
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