
Uczniowie z 
Dzierżoniowa odebrali 

nagrody za bardzo dobre 
wyniki w nauce.

Do najlepszych uczniów 
kończących podstawówkę 
i gimnazjum trafiły przy-
znawane już po raz drugi 
„Smoki Edukacji”. To spe-
cjalne wyróżnienie wraz 
nagrodą w wysokości 380 zł 
otrzymali uczniowie z naj-
wyższą średnią ocen, bar-
dzo dobrze napisanym eg-
zaminem kończącym oraz 
z sukcesami w olimpiadach 
szkolnych. Złotego Smoka 
Edukacji otrzymali: Mar-
cin Nguyen Ngoc (G1) oraz 
Anna Miedziak i Justyna 
Majchrzak (ZG3). Statuetki 
„Srebrnych Smoków” trafi-
ły do Hanny Maciątek (SP 
3), Sylwii Smęt (SP5), Mi-
chała Kądzioła (SP), Agaty 
Rychter (SP9), Aleksandry 
Koba (SP9) i Krystyny Mi-

Koniec roku szkolnego

Smoki Edukacji dla najlepszych

chalak (Zespół Szkół Sióstr 
Salezjanek). 

Nagrody za wyniki w na-
uce w wysokości od 100 do 
200 zł otrzymali wszyscy 

uczniowie, których średnia 
ocen wyniosła od 5,0 do 6,0.  
Na zakończenie roku szkol-
nego wyróżniono również 
uczniów, którzy indywidu-

alnie lub drużynowo zajęli 
wysokie miejsca w zawodach 
sportowych na szczeblu wo-
jewódzkim i krajowym.

Justyna Majchrzak (z lewej) i Anna Miedziak z Zespołu Gimnazjów nr 3 odbierają w obec-
ności rodziców statuetki Złotego Smoka

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

przy współpracy z 
dzierżoniowską policją 
prowadzi monitoring 
rodzin dysfunkcyjnych, 
w których istnieje 
podejrzenie 
występowania problemu 
alkoholowego oraz 
przemocy domowej.

 Bardzo często dotar-
cie do osób krzywdzonych 
możliwe jest tylko właśnie 
dzięki informacjom uzyski-
wanym od mieszkających w 
sąsiedztwie osób. Dlatego 

OPS zwraca się do Państwa 
z prośbą, by nie pozostawać 
obojętnym i powiadamiać 
policję lub pracowników 
ośrodka o wszelkich niepo-
kojących sytuacjach, które 
mogą świadczyć o zagroże-
niu dobra i bezpieczeństwa 
dzieci. Gwarantując ano-
nimowość zapewniamy, że 
każdy sygnał zostanie wni-
kliwie sprawdzony. Telefony 
kontaktowe prowadzonej 
przez OPS kampanii „Prze-
moc można zatrzymać” to 
(74) 831-13-20 lub 514-180-
740. 

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej

Przerwij milczenie

Dzierżoniów ma nową 
stronę internetową. 

Choć elektroniczna 
wizytówka miasta jest 
jeszcze w fazie testów 
i wymaga rozbudowy, 
to już zachęcamy do 
odwiedzania adresów 
www.dzierzoniow.pl lub 
www.dzierzoniow.eu. 
Docelowo strona miasta 
będzie rozbudowanym 
portalem, zawierającym 
wszystkie informacje o 
mieście oraz instytucjach 
rozwijających 
Dzierżoniów. 

– Strona internetowa jest 
według dzisiejszych standar-
dów najważniejszym narzę-
dziem promocji i ma zawierać 
wszelkie informacje, których 
szukają mieszkańcy, zachę-
cać do odwiedzenia miasta 
i być pomostem dla wszyst-
kich, którzy kiedyś mieszkali 
i czują się z Dzierżoniowem 
związani – mówi naczelnik 
wydziału Infrastruktury 
Społecznej Marzenna La-
sota-Darowska. Zmiany 
jakie zaszły w porównaniu 
z poprzednią, wysłaną już 
na zasłużoną emeryturę 
stroną dotyczą zastosowa-
nia najnowszych rozwiązań 
technicznych oraz zupełnie 
innej szaty graficznej. – I o 

Nowa strona internetowa Dzierżoniowa

Twoj@ strona miasta

ile przyjęta szata graficzna 
jest kwestią gustu i nie będzie 
już zmieniana, to chętnie 
czekamy na wszelkie uwagi 
dotyczące funkcjonalności 
oraz treści, których oczekują 
mieszkańcy – mówi kierow-
nik Wydziału Informatyzacji 
Rafał Szymczak. Ważnym 
elementem przy tworzeniu 
nowej strony było możliwie 
największe dostosowanie jej 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, stąd wprowa-
dzone wersji tekstowej, regu-
lowanie wielkości czcionki i 

kontrastu oraz integracja z 
elektronicznymi lektorami. 
Proste i sprawdzone roz-
wiązania, jak np. kalenda-
rium wydarzeń, powiązanie 
z multimediami czy kanały 

RSS ułatwiają dostęp do in-
formacji i pozwalają na cią-
głą rozbudowę adresu, który 
mamy nadzieję będzie Twoją 
stroną miasta.

WWW.DZIERZONIOW.PL – Twoja strona miasta

Nową stronę www.dzierzoniow.pl można oglądać korzy-
stając z bezpłatnego Internetu, którego zasięg obejmuje 
Rynek oraz część ulicy Wrocławskiej, Świdnickiej, Krasi-
ckiego i Ząbkowickiej. Dzięki darmowym hotspotom moż-
na korzystać z tych najbardziej popularnych portali, stron 
samorządowych, kulturalnych i serwisów informacyjnych. 
Z bezpłatnego Internetu mogą także korzystać użytkow-
nicy telefonów komórkowych.

Budowa i remonty parkingów 
na Różanym

Dzierżoniów rozpoczyna największą tegoroczną inwesty-
cję związaną remontami istniejących oraz budową nowych 
miejsc parkingowych. Przez najbliższych kilka tygodni miesz-
kańcy osiedla Różanego muszą się liczyć ze sporymi utrud-
nieniami. Szczegóły na stronie 3

Unijne pieniądze
dla dzierżoniowskich uczniów

Dzierżoniów zakończył pierwszy etap projektu mającego 
na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży. Stwarzanie większych edukacyjnych możliwe jest dzięki 
pozyskaniu przez dzierżoniowski urząd ponad 700 tys. zł. O 
realizacji programu czytaj na stronie 4

Przed nami dwa
miesiące wakacji

Jak dzieci i młodzież z Dzierżoniowa mogą ten czas spędzić 
w mieście, zobacz na stronie 2

Sukces przyciągnie
kolejnych inwestorów?

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, do której nale-
ży dzierżoniowska podstrefa, to jedno z trzech najlepszych 
miejsc do inwestowania w Europie. O raporcie przygotowa-
nym przez „fDi Magazine” (grupa „Financial Times”) czytaj 
na stronie 4
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Uczniowie 
dzierżoniowskich 

szkół bardzo 
dobrze wypadli w 
tegorocznym egzaminie 
szóstoklasistów. 

Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Szkoła Podsta-
wowa nr 5, której podopiecz-
ni uzyskali średnią 27,8 pkt. 
To wyraźnie lepszy wynik od 
średniej krajowej (24,5 pkt.) i 
wojewódzkiej (24 pkt.).

Ze średnią 26,2 pkt. 
dzierżoniowscy uczniowie 
napisali egzamin na pozio-
mie rówieśników uczących 
się w miastach liczących po-

wyżej 100 tys. mieszkańców. 
Kilkuletnie porównania 
krajowych wyników wyraź-
nie wskazują na tendencję 
– im większe miasto, tym 
wyższy poziom edukacji. – 
Uzyskany wynik potwierdza 
wysoki poziom nauczania, 
bo równie dobrze uczniowie 
dzierżoniowskich szkół pi-
sali ten egzamin w poprzed-
nich latach – mówi zastępca 
burmistrza Dzierżoniowa 
ds. społecznych Ryszard 
Szydłowski. W najbliższych 
dniach będą znane wyniki 
testów uczniów klas trzecich 
gimnazjów.

Wyniki egzaminu dla uczniów klas szóstych 

„Piątka” na piątkę
Wyniki egzaminu szóstoklasistów

 

Nazwa szkoły
Uzy-
skana 

średnia
Liczba 

uczniów

Szkoła Podstawo-
wa nr 5 27,8 pkt. 127

Zespół Szkół 
Sióstr Salezjanek 27,6 pkt 22

Szkoła Podstawo-
wa nr 9 25,8 pkt. 73

Szkoła Podstawo-
wa nr 3 21,2 pkt. 40

WAKACJE W MIEŚCIE 2010
Lato z Pegazem, czyli „Słoneczny wycieczkowicz”
13 sierpnia – Jaskinia Punkevni, Przepaść Macochy, Litomyśl
18 sierpnia – Western City w Ścięgnach koło Karpacza
20 sierpnia – Kraliky, Sumperk, Velke Losiny – Czechy
Zapisy na wycieczki do 28 lipca w DOK-u, I piętro, tel. 74 64 
64 629
„Lato w bibliotece” – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publicz-
na (filia przy ul. Sikorskiego)
12 lipca, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
13 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie – projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
14 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie- projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
15 lipca, godz. 11.00 – projekcja filmu, blok gier i zabaw; 
godz. 10.00-15.00 – Zajęcia Klubu Komputerowego, 
16 lipca, godz. 10.00-15.00 – Zajęcia Klubu Komputerowego. 
19 lipca, godz. 10.00-15.00 – Zajęcia Klubu Komputerowego. 
20 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie – projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
21 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie- projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
22 lipca, godz. 11.00 – projekcja filmu, blok gier i zabaw; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
23 lipca godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
26 lipca, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
27 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie – projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
28 lipca, godz. 11.00 – literatura na ekranie – projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
29 lipca, godz. 11.00 – projekcja filmu, blok gier i zabaw; 
-  pogadanka o szkodliwości spożywania alkoholu, używania 
narkotyków oraz palenia papierosów – konkurs plastyczny 
„Nie piję , nie palę”; godz. 9.00-12.00 – konkurs piłki nożnej i 
pogawędka na temat szkodliwości palenia papierosów i spoży-
wania alkoholu połączona z prezentacją multimedialną.  
30 lipca, godz. 10.00-15.00 -– zajęcia Klubu Komputerowego.
Sierpień
2 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego 
3 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie- projekcja filmu.
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
4 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie- projekcja filmu; 
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
5 sierpnia, godz. 11.00 – projekcja filmu, „W świecie origami- 
zajęcia plastyczne”.
godz. 10.00-15.00 - zajęcia Klubu Komputerowego.
6 sierpnia, godz. 10.00-15.00 - zajęcia Klubu Kompute-
rowego.
9 sierpnia, godz. 10.00-15.00 - zajęcia Klubu Kompute-
rowego.
10 sierpnia, godz. 11.00 - literatura na ekranie- projekcja 
filmu
godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
11 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie - projekcja 
filmu; godz. 10.00-15.00 - zajęcia Klubu Komputerowego.
12 sierpnia, godz. 11.00 – projekcja filmu, „W świecie origa-
mi- zajęcia plastyczne”; godz. 9.00 – plac zabaw- gry i konkurs 
komputerowy dla najmłodszych.
13 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
16 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego. 
17 sierpnia, godz. 11.00 Literatura na ekranie- projekcja 
filmu; godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
18 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie - projekcja 
filmu; godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
19 sierpnia, godz. 11.00 – projekcja filmu, „W świecie 
origami- zajęcia plastyczne”; godz. 12.00 - rozstrzygnięcie 
konkursu graficznego dla dziewcząt.
20 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Kompute-
rowego. 
23 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Kompute-
rowego.
24 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie – projekcja 
filmu, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
25 sierpnia, godz. 11.00 – literatura na ekranie- projekcja fil-
mu; godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Komputerowego.
26 sierpnia, godz. 11.00 – projekcja filmu, „W świecie origa-
mi- zajęcia plastyczne”, pogadanka o szkodliwości spożywania 
alkoholu, używania narkotyków oraz palenia papierosów- kon-
kurs plastyczny „Nie piję , nie palę”; godz. 10.00-15.00 – za-
jęcia Klubu Komputerowego.
27 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Kompu-
terowego. 
30 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Kompu-
terowego. 
31 sierpnia, godz. 10.00-15.00 – zajęcia Klubu Kompu-
terowego. 
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Odchodzącą na 
emeryturę dyrektor 

dzierżoniowskiej 
biblioteki uhonorowano 
„Medalem za 
Zasługi dla Miasta 
Dzierżoniowa”.

Aktu nadania miejskie-

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

Medal dla Marii Zarzyckiej-Chołody

go wyróżnienia dokonano 
podczas 60 sesji. Medal jest 
nagrodą za 40 lat wyjątko-
wej pracy na rzecz miasta. 
Maria Zarzycka-Chołody 
przez 36 lat była dyrekto-
rem Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Pod 
koniec czerwca odbyło się 
wyjątkowe spotkanie, w 
trakcie którego dziękowano 
bohaterce wielu sukcesów 
biblioteki i miasta za udział 
w życiu kulturalno-społecz-
nym Dzierżoniowa. 

Maria Zarzycka-Choło-
dy jest absolwentką Biblio-
tekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. We wrześ-
niu 1969 r. rozpoczęła pracę 
zawodową w dzierżoniow-
skiej bibliotece publicznej 
jako instruktor. Od 1974 r. 

pracowała na stanowisku 
dyrektora. Osiągnęła naj-
wyższe stanowisko zawodo-
we starszego kustosza. Jest 
autorką wielu ważnych dla 
miasta, regionu i kraju ini-
cjatyw. Dzięki jej zaangażo-
waniu, w Dzierżoniowie w 
latach 1969-1989 odbywały 
się ogólnopolskie „Dni Li-
teratury”. Organizowane 
naprzemiennie z „Dniami 
Literatury”, „Dni Fanta-
styki” również wzbudzały 
zainteresowanie i przycią-

gały do Dzierżoniowa wielu 
znanych twórców. W latach 
1970-1988 odbywał się 
„Konkurs Recytatorski im. 
K. K. Baczyńskiego” – pa-
trona biblioteki. Konkurs 
ten reaktywowany został z 
inicjatywy pani Zarzyckiej 
w 2002 roku. Zasługą pani 
Zarzyckiej jest także pro-
wadzona od lat 70 ub. wie-
ku akcja popularyzowania 
książkę i czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży „Lato w 
bibliotece”. Umiejętności 
motywowania i kierowania 
dobrze dobranym zespo-
łem pracowników umoż-
liwiły sprawne działanie 
biblioteki przez dziesiątki 
lat. Pobudzaniu zaintere-
sowań miastem i regionem 
służyły konkursy literackie 
i plastyczne organizowane 
od lat 80 z okazji corocz-
nych obchodów święta mia-
sta. W 2008 roku jako plon 
konkursów poetyckiego i 
fotograficznego wydany zo-
stał tomik z okazji 750. lecia 
miasta. Mieszkańcy miasta 
i powiatu mogli uczestni-
czyć w spotkaniach z pisa-
rzami i twórcami kultury 
podczas imprez „Z książką 
na walizkach” i „Cała Polska 
czyta dzieciom”.  W latach 
2004-2006 r. biblioteka 
skutecznie występowała po 
środki z funduszów euro-
pejskich i Ministra Kultu-
ry. Pani Maria od wielu lat 
działa społecznie w „Sto-
warzyszeniu Bibliotekarzy 
Polskich”, „Towarzystwie 
Miłośników Dzierżoniowa”, 
„Towarzystwie Miast Part-
nerskich Dzierżoniowa” 
czy „Towarzystwie Oświa-
towym”. Na forum każdej z 
wymienionych organizacji 
popularyzuje czytelnictwo, 

promuje twórców w kraju i 
za granicą. Dzięki jej pasji 
dzierżoniowska bibliote-
ka jako jedna z pierwszych 
rozpoczęła komputeryzację 
zbiorów oraz zorganizowała 
stanowiska internetowe dla 
czytelników. Pani Dyrektor 
doprowadziła do nawiąza-
nia współpracy z bibliote-
kami i stowarzyszeniami 
kilku krajów: Lanškroun 
w Czechach, Crewe and 
Nantwich w Wielkiej Bryta-
nii, Bischofsheim w Niem-
czech, Serocka i Kluczbor-
ka w Polsce. Współpraca 
owocuje wymianą wystaw, 
wspólnymi konkursami 
wiedzy, plastycznymi i foto-
graficznymi, odwiedzinami, 
współpracą bibliotekarzy i 
popularyzacją naszej historii 
i kultury. Dzięki staraniom 
Pani Dyrektor Biblioteka w 
2008 r. uzyskała Certyfikat 
ISO. 12 października 2009 
r. Maria Zarzycka-Cho-
łody otrzymała Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, nada-
ną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie. Przez 40 lat 
pracy zawodowej i społecz-
nej dała się poznać jako 
osoba życzliwa, wspierająca 
wiele akcji, dbająca o dobro 
placówki i pracowników, re-
prezentującą godnie zawód 
bibliotekarza. Jest wzorem 
człowieka oddanego pracy 
zawodowej i społecznej, jej 
postawa zasługuje na sza-
cunek i uznanie. Działania 
Pani dyrektor sprawiają, że 
dzierżoniowska biblioteka 
postrzegana jest jako no-
woczesna instytucja kultu-
ry i jako jedna z wiodących 
placówek na Dolnym Ślą-
sku.

Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun dziękuje pani Marii Zarzyckiej-Chołody (z prawej) za olbrzymi wkład w propago-
wanie czytelnictwa i doskonałe zarządzanie dzierżoniowską biblioteką

Maria Zarzycka-Chołody przez 36 lat była dyrektorem 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Dzierżoniów 
rozpoczyna 

największą tegoroczną 
inwestycję związaną z 
remontami istniejących 
oraz budową nowych 
miejsc parkingowych. 

Przez najbliższe kilka ty-
godni mieszkańcy osiedla 
Różanego muszą się liczyć ze 
sporymi utrudnieniami. To 
za sprawą wielkości zadania, 
obejmującego także remont 
jednej z osiedlowych dróg. 
– Czas na naprawdę dużą 
inwestycję na Różanym. Jej 
efektem będą nowe miejsca 
parkingowe i uporządkowanie 
terenu osiedla – mówi bur-
mistrz Dzierżoniowa Marek 
Piorun. Gruntownemu re-
montowi poddane zostaną 
parkingi przed wieżowcami 
nr 18 i 19. Nowy wygląd i 
większą funkcjonalność zy-
ska także parking usytuo-
wany pomiędzy Biedronką i 
blokiem nr 10. Na drodze od 
Biedronki do kościoła ułożo-
na zostanie nowa nawierzch-
nia, a po obu jej stronach 
– wyremontowane i wybu-
dowane dodatkowe miejsca 

parkingowe. Wzdłuż budyn-
ków 10 i 11 zmodernizowane 
zostanie także oświetlenie 
uliczne. Roboty budowlane, 
wykona wyłoniona w drodze 
przetargu dzierżoniowska 
firma BETON-BRUK. Koszt 
ich wykonania zamknął się 
kwotą 1 mln 782 tys. zł (100 
tys. zł dołożyła Spółdzielnia 
Mieszkaniowa). Ze względu 
na fakt, iż przeprowadzenie 
prac wiąże się zamknięciem 
terenu inwestycji, zwraca-
my się do mieszkańców z 
prośbą o cierpliwość i wy-
rozumiałość. Informacja o 
rozpoczęciu prac została tak-
że wywieszona na klatkach 
schodowych. Wcześniejsze 
inwestycje, jakie miasto wy-
konało na osiedlu Różanym, 
to remont ulicy i budowa 
miejsc parkingowych wzdłuż 
bloku nr 1, budowa chodnika 
i miejsc parkingowych przed 
budynkami TBS-u. Dużym 
zadaniem był remont parkin-
gu przy budynkach 12 i 16. 
Kilka dodatkowych miejsc 
miasto wybudowało także na 
drodze wyjazdowej z osiedla 
(obok budynku nr 11). 

Inwestycje 2010

Budowa i remonty 
parkingów na Różanym

Miasto rozpoczyna remonty parkingów na osiedlu Róża-
nym. Inwestycja o wartości prawie 2 mln zł wiąże się z 
czasowymi utrudnieniami dla kierowców

Nową nawierzchnię i zagospodarowanie terenu zyska par-
king koło bloku nr 10

Trwająca do listopada inwestycja obejmuje remont drogi i 
oświetlenia od Biedronki do kościoła
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Wyniki egzaminu klas trzecich gimnazjum 
Część humanistyczna
Dzierżoniów – 33,5 pkt.
Średnia krajowa – 30,34 pkt
Średnia wojewódzka – 30,3 pkt
Gimnazjum nr 1 – 33 pkt (145 uczniów)
Zespół Gimnazjów nr 3 – 34 pkt (202 uczniów)
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek – 33,2 pkt (32 uczniów)
Cześć matematyczno-przyrodnicza
Dzierżoniów – 26,4
Średnia krajowa – 23,90 pkt
Średnia wojewódzka – 23,4 pkt
Gimnazjum nr 1 – 24,9 pkt (145 uczniów)
Zespół Gimnazów nr 3 – 27,4 pkt (202 uczniów)
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek – 26,9 pkt (32 uczniów)

Wyniki egzaminu klas trzecich gimnazjum

Wysoki poziom
w gimnazjach

Uczniowie 
dzierżoniowskich 

gimnazjów bardzo dobrze 
napisali egzamin klas 
trzecich.

Podobnie jak w przypadku 
szkół podstawowych, śred-
nia punktacja z egzaminu w 
Dzierżoniowie była wyższa 
niż dolnośląska i krajowa.  

Z prowadzonych przez mia-
sto gimnazjów najlepiej wy-
padł Zespół Gimnazjów nr 3, 
ale warto zaznaczyć wyraźną 
poprawę w stosunku do po-
przednich lat w Gimnazjum 
nr 1. Egzamin ostatnich klas 
gimnazjalnych składa się z 
część humanistycznej i mate-
matyczno-przyrodniczej.

Czynny jest już 
dzierżoniowski basen 

odkryty. 
Z obiektu Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji korzystać 

można od godziny 10.00 do 
19.00. Bilet uprawniający 
do całodziennego korzysta-
nia z basenu kosztuje 7 zł, 
ulgowy 5 zł.

Bezpieczne wakacje 2010

Zapraszamy na basen 
przy Strumykowej

Każdego lata z dzierżoniowskiego basenu chętnie korzystają 
mieszkańcy powiatu

Ślubowanie uczniów Zespołu Gimnazjów nr 3 opuszcza-
jących szkołę

Wałbrzyska 
Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, do której 
należy dzierżoniowska 
podstrefa, to jedno 
z trzech najlepszych 
miejsc do inwestowania 
w Europie. 

W raporcie przygotowa-
nym przez „fDi Magazine” 
(grupa „Financial Times”) 
wałbrzyska strefa uplasowała 
się także na siedemnastym 
miejscu na świecie. – To dla 
nas niebywałe osiągnięcie, 
szczególnie że większość z wy-
różnionych w rankingu stref 
nie jest naszą bezpośrednią 
konkurencją – komentuje 

Wałbrzyska strefa atrakcyjna dla inwestorów

Sukces przyciągnie kolejnych 
inwestorów?

zajęcie tak wysokich pozycji 
prezes WSSE Invest-Park Mi-
rosław Greber. 

W wszystkich fabrykach 
liczącej dziś ponad 1667 hek-
tarów strefy ekonomicznej 

pracuje 29 tys. osób. Warto 
zaznaczyć, że liczba firm 
zainteresowanych ulokowa-
niem na terenie WSSE zakła-
dów wciąż rośnie. Dotyczy 
to również Dzierżoniowa, w 
którym niebawem powinien 
zagościć kolejny inwestor. 
– Zajęcie tak wysokiego miej-
sca jest olbrzymim sukcesem 
człowieka, z którym mam 
przyjemność współpraco-
wać od 13 lat, czyli od czasu 
uruchomienia WSSE – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa. – 
Mirosław Greber wraz z do-

branym przez siebie zespołem 
ludzi wykonuje świetną pracę 
na rzecz rozwoju całego re-
gionu. Ma także bardzo duży 
wpływ na dynamikę rozwój 
Dzierżoniowa – dodaje Ma-
rek Piorun. WSSE „Invest-
Park” została ustanowiona w 
1997 i będzie funkcjonować 
do 2020 roku. Przedsiębior-
cy inwestujący w tym okre-
sie na terenie WSSE mogą 
uzyskać pomoc publiczną 
z tytułu kosztów nowej in-
westycji lub utworzenia no-
wych miejsc pracy oraz ze 

zwolnienia z podatku docho-
dowego. Dodatkowo mają 
także możliwość rozpoczęcia 
działalności na specjalnie 
przygotowanym terenie, po-
siadającym pełny dostęp do 
infrastruktury technicznej. 
Wśród ponad 120 przedsię-
biorców z całego świata na 
terenie WSSE są takie firmy 
jak: Toyota, General Electric, 
Whirlpool, Electrolux, Brid-
gestone, Colgate Palmolive, 
Cadbury Wedel oraz znaj-
dujące się w Dzierżoniowie 
Metzeler, Henkel i SKC.

Mirosław Greber

Burmistrz Dzierżoniowa i prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obaj
z prawej) podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami firmy SKC Hass Polska

Dzierżoniów zakończył 
pierwszy etap 

projektu mającego na 
celu wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży pn. „Nauka to 
wyzwanie – mamy na to 
rozwiązanie”.

Od stycznia prawie pół ty-
siąca uczniów podstawówek 
i gimnazjów brało udział w 
dodatkowych zajęciach z ję-
zyka polskiego, angielskiego, 
niemieckiego, matematyki, 
fizyki i chemii. W ramach fi-
nansowanego głównie przez 
Unię Europejską projektu pro-
wadzono również specjalne 
konsultacje i zajęcia z psycho-
logiem. 

Uczestnikom projektu 
miasto kupiło niezbędne pod-
ręczniki, natomiast szkoły 
doposażono w nowe pomoce 
dydaktyczne. 

W pierwszym etapie pro-
jektu przeprowadzono pra-
wie 1700 godzin zajęć, wśród 
których największym zainte-

Unijne pieniądze dla dzierżoniowskich uczniów

Równe szanse na przyszłość

Zdobycie przez dzierżoniowski urząd prawie 7 mln zł w umożliwia realizowanie programów 
wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijanie umiejętności utalentowanej młodzieży

resowaniem cieszył się blok 
humanistyczny „Mój język” i 
matematyczny „Plus-Minus”. 
Kolejne zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze rozpoczną się 
we wrześniu. Autorski projekt 
Dzierżoniowa potrwa do lipca 

przyszłego roku. Stwarzanie 
większych szans na wyrówna-
nie poziomu edukacji możliwe 
jest dzięki pozyskaniu przez 
dzierżoniowski urząd ponad 
700 tys. zł z „Europejskiego 
Funduszu Społecznego” oraz 

z budżetu państwa. Szczegó-
łowe informacje o wszystkich 
programach edukacyjnych, na 
które Dzierżoniów pozyskał 
w ostatnim czasie prawie 7 
mln zł, znajdują się na stronie 
www.dzierzoniow.pl.


