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Od jakiegoś czasu Kino 
„Zbyszek wkroczyło 
w epokę 3D. Zmiany 
czekają również wnętrze 
samego obiektu. 
Powstaje właśnie projekt 
remontu, dzięki któremu 
„Zbyszek zyska lepszą 
akustykę, nowe okna 
i drzwi, podjazdy dla 
osób niepełnosprawnych, 
małą salkę filmową 
i nową elewację. Kino 
będzie wyglądało jak 
część nowego ośrodka 
kultury. Dokumentacja, 
przygotowywana przez 
firmę z Wrocławia, 
będzie gotowa do końca 
października.

Bryła kina zostanie docie-
plona, wymieniona zostanie 
stolarka okienna i drzwiowa, 
rynny i rury spustowe. Wej-
ście do kina od ul. Świdnic-
kiej i wyjścia ewakuacyjne 
zostaną przebudowane. Tak 
jak wejście na salę widowisko-
wą wraz z nowymi bramkami 
i kasami biletowymi oraz hol 
na parterze, który wraz z ho-
lem na piętrze zostanie ada-

ptowany na galerię fotografii 
i plakatu. Pomieszczenia pod 
sceną zostaną wyremontowa-
ne i skomunikowane z pozio-
mem sceny. Technika sce-
niczna zostanie wymieniona, 
a obok wejścia na sale powsta-
nie ścianka akustyczna. Dzięki 
nim wchodzący i wychodzący 
podczas seansu czy koncertu 
nie będą przeszkadzali wi-
dzom. Widownia na balkonie 
też będzie wyglądała inaczej 
– zmienią się fotele i ciągi 
komunikacyjne. Bar na balko-

nie zostanie zaadoptowany na 
pomieszczenie gospodarcze. 
Remont czeka też garderoby, 
szatnie i sanitariaty.

W kinie powstanie nowa, 
mała sala kinowa przeznaczo-
na dla 60-80 osób. Duża sala 
widowiskowa będzie klimaty-
zowana, a wszystkie pomiesz-
czenia wentylowane. „Zby-
szek” będzie miał zewnętrzny 
i wewnętrzny monitoring oraz 
instalacje domofonową, a tak-
że podjazdy i toalety dla osób 
niepełnosprawnych. Wymie-

nione zostaną wszystkie in-
stalacje – wodna, sanitarna, 
gazowa i elektryczna.

Na czas remontu kino-
teatru filmy będzie można 
oglądać w sali widowiskowej 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury dzięki projektorowi 
HD, którego zakup został do-
finansowany ze środków Fil-
moteki Narodowej w ramach 
programu e-cinema Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych. 
Remont „Zbyszka” ruszy 
w przyszłym roku.

– Przyszłoroczny budżet 
będzie specyficzny. 
Wejdziemy w nowy okres 
programowania UE, a to 
ponownie otworzy nam 
możliwość zdobywania 
pieniędzy z zewnątrz. 
Musimy się do tego 
dobrze przygotować 
– mówił podczas 
poniedziałkowej sesji 
Burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun.

Sierpniowe obrady roz-
poczęły gratulacje. Na ręce 
burmistrza złożył je przewod-
niczący Rady Miejskiej Dzier-
żoniowa Andrzej Wiczkowski. 
Dotyczyły one zajęcia przez 
Dzierżoniów pierwszego 
miejsca w tegorocznym Ran-
kingu Gmin Rzeczpospolitej. 
W tej części sesji dyrektorom 
dwóch dzierżoniowskich pod-
stawówek wręczono akty po-
wierzenia stanowisk, a pięciu 
nauczycielkom akty nadania 
tytułów „nauczyciela miano-
wanego”.

Przygotowane na sesję pro-
jekty uchwał zostały zatwier-
dzone przez Radę Miejską 
Dzierżoniowa. Najważniejsze 

dotyczyły zasad sprzedaży 
towarów na dzierżoniow-
skim targowisku, uchwalenia 
wieloletniego planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych oraz zmian 
w budżecie i wieloletniej pro-
gnozie finansowej miasta.

Po podjęciu uchwał bur-
mistrz Dzierżoniowa Ma-
rek Piorun zaprezentował 
najważniejsze założenia do 
przyszłorocznego budżetu. – 

Będzie on oparty na Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju 
Lokalnego, której konsekwent-
na realizacja pozycjonuje nas 
tak wysoko w rankingu samo-
rządów i wpływa na ciągły 
rozwój miasta – mówił bur-
mistrz. Ważne zadania, jakie 
będą miały odzwierciedlenie 
w projekcie przyszłorocznego 
budżetu dotyczą m.in. działań 
związanych z cyfryzacją urzę-
du, zmian w oświacie oraz ko-

lejnych ważnych dla rozwoju 
miasta inwestycji.

Na zakończenie sesji za-
stępca burmistrza Ryszard 
Szydłowski zaprezentował 
szczegółowo raporty z realiza-
cji zadań oświatowych w mi-
nionym roku i stan przygoto-
wań do rozpoczynającego się 
niebawem nowego roku szkol-
nego. Kolejna sesja odbędzie 
się w ostatni poniedziałek 
września.

Sierpniowa sesja

O budżecie i oświacie

Awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego odebrało podczas sesji pięć pań

Kino „Zbyszek” czeka gruntowny remont. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej

Remont „Zbyszka

Kino zyska nowe oblicze

38 sesja RM

Oświatowe nominacje
Pięć nauczycielek dzierżoniowskich podstawówek 
odebrało z rąk burmistrza podczas sesji 26 sierpnia 
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Urszula Skoczek i Bożena Strzelczyk otrzymały 
zaś akty powierzenia im po raz kolejny stanowisk 
dyrektorek SP nr 5 i 6.

Po zdanym egzaminie awans zawodowy ze stopnia nauczycie-
la kontraktowego na mianowanego otrzymały Małgorzata Krze-
mińska ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Ewa 
Olejarz z Zespół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego, 
Wioleta Szymczak i Katarzyna Bielesz ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 
oraz Marta Kalbarczyk ucząca w Szkole Podstawowej nr 6 im. 
Wandy Chotomskiej.

Po trwającej pięć lat kadencji w maju br. burmistrz Dzierżo-
niowa ogłosił dwa obligatoryjne konkursy na dyrektorów SP nr 5 
i SP nr 6. Na pierwszy z nich wpłynęła jedna oferta, na drugi – 
dwie, ale jedna została odrzucona ze względu na braki formalne. 
Oba konkursy wygrały dotychczasowe dyrektorki.

Program rządowy

Wyprawka szkolna
Uczniowie klas I-III oraz V szkół podstawowych, klas 
II gimnazjów oraz uczniowie niepełnosprawni mogą 
otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników na 
rok szkolny 2013/2014 w ramach rządowego programu 
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna. Wnioski 
u dyrektorów szkół można składać do 13 września.

Kwoty dofinansowania są różne, od 225 zł dla uczniów naj-
młodszych klas szkoły podstawowej do 770 zł w przypadku 
uczniów z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych 
szkół podstawowych.

Pomoc jest przeznaczona głównie dla uczniów niepełnospraw-
nych oraz uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie prze-
kracza w przypadku pierwszoklasistów 539 zł i 456 zł netto na 
osobę w rodzinie w przypadku uczniów klas II, III i V szkół pod-
stawowych oraz II klas gimnazjalnych. Mogą na nią liczyć także 
uczniowie pochodzący m.in. z rodzin niepełnych, wielodzietnych, 
lub dotkniętych problemami uzależnień, bezdomności, bezrobo-
cia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zda-
rzenia losowego czy sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe informacje nt. programu i wnioski do pobrania 
można znaleźć na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl w za-
kładce URZĄD.

Nowa nazwa

Rondo przy synagodze
Właśnie taką nazwę będzie miało rondo przy… 
dzierżoniowskiej synagodze. O nazwanie ronda w ten 
sposób wnioskowali przedstawiciele fundacji Beiteinu 
Chaj-2004 prowadzącej synagogę i dzierżoniowianie 
mieszkający dziś głównie w Izraelu. Do propozycji 
przychyliło się poproszone o opinię Towarzystwo 
Miłośników Dzierżoniowa.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Krasickiego, Prochowej i Mierni-
czej powstało w minionym roku w ramach rewitalizacji ul. Kra-
sickiego. Nowa nazwa będzie obowiązywać po podjęciu uchwały 
przez Radę Miejską Dzierżoniowa, co nastąpiło 26 sierpnia oraz 
opublikowaniu podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Gra Miejska

Przenieś się w czasie
„Nie od razu Polskę zbudowano” – tak nazywa się 
historyczno-terenowa gra miejska, którą można będzie 
rozegrać w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.

Uczestnicy gry przeniosą się do powojennego Dzierżoniowa, 
zmierzą się z problemami pierwszych osadników i poznają miasto 
z perspektywy pionierów.

Aby wziąć udział w grze, należy do 9 września zgłosić 5-oso-
bową drużynę i wypełnić formularz uczestnictwa. Gra rozpocznie 
15 września o godz. 15.00.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Muzeum 
Miejskiego Dzierżoniowa. Gra organizowana jest w ramach ob-
chodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
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Pod Pomnikiem Pamięci 
Losów Ojczyzny 
tradycyjnie 1 i 17 
września odbędą się 
obchody 74. rocznicy 
wybuchu II wojny 
światowej i agresji 
sowieckiej na Polskę.

1 września zapraszamy 
mieszkańców na godz. 9.00 na 

mszę św. w kościele pw. Ma-
ryi Matki Kościoła. Po mszy 
uformuje się w rynku pochód, 
który przemaszeruje na Skwer 
Solidarności pod Pomnik Pa-
mięci Losów Ojczyzny. Tam 
zostanie odśpiewany hymn 
państwowy, wygłoszone oko-
licznościowe przemówienia 
i złożone kwiaty. Dodatko-

wym punktem programu 
będzie poświęcenie podczas 
mszy sztandaru Międzyza-
kładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Ziemi Dzierżoniow-
skiej. Z tej okazji zaplanowano 
przemówienie Mateusza Ce-
giełki i przewodniczącej orga-
nizacji Kazimiery Sygulskiej 
oraz symboliczne przybicie 
sztandarowego gwoździa.

Zachęcamy wszystkich 
dzierżoniowian do wzięcia 
udziału w upamiętnieniu hi-
storycznej rocznicy i uczcze-
nia pamięci poległych pod-
czas wojny.

17 września program uro-
czystości pod pomnikiem bę-
dzie podobny (z wyjątkiem 
części dotyczącej poświęce-
nia sztandaru). Msza 17 wrze-
śnia odbędzie się w kościele 
pw. św. Jerzego.

Obchody 1 i 17 września

Przyjdź pod pomnik

Festiwal folkloru

Ślężanie w Macedonii
W ubiegłym roku Zespół Pieśni i Tańca „Ślężanie” 
z Dzierżoniowa promował nasze miasto w Turcji, 
w tym roku w Macedonii, gdzie otrzymał wyróżnienie 
podczas festiwalu organizowanym w Bitoli. 
Występował razem z zespołami z Brazylii, Turcji, 
Słowenii, Chorwacji i z Izraela.

Do Macedonii w dniach 28 lipca – 4 sierpnia pojechało 40 
osób – 14 par tancerzy, 6-osobowa kapela oraz obsługa technicz-
na. Przyjmował ich zespół CEF „Aleksandar Turundzer”.

Pięć dni nasi tancerze spędzili w Bitoli. Zaprezentowali tam 
nasz taniec narodowy – poloneza, tańce Górnego Śląska i żywiec-
kie. – Macedonia wyglądała na bardzo biedny kraj, a mimo to 
rodziny, u których mieszkaliśmy, postarały się, by nikomu niczego 
nie brakowało – mówili po powrocie Ślężanie.

Wyjazd będzie się jednak kojarzył Ślężanom nie tylko z cią-
głymi występami. Odpoczęli bowiem nad jeziorem Ohrid w Ma-
cedonii i zwiedzili grecką Kastorię.

Placówki wsparcia dziennego

Środki dla 
Caritasu i TPD
Dotacje w łącznej wysokości 46.800 zł dla dwóch 
placówek wsparcia dziennego – Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i Caritas Diecezji Świdnickiej – 
otrzyma Dzierżoniów z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Fundusze zostaną przeznaczone na 
zakup nowego sprzętu i wyposażenia i przyczynią 
się do wzbogacenia oferty zajęć prowadzonych 
w tych jednostkach.

Dzierżoniów złożył w lipcu dwa wnioski o dofinansowanie 
placówek wsparcia dziennego prowadzonych w Dzierżonio-
wie. Minister pracy i polityki społecznej przyznał 16 sierpnia 
dotacje w ramach „Resortowego programu dofinansowania 
standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Kilińskiego 8 otrzy-
ma 23.700 zł (m.in. na ekran projekcyjny, projektor multi-
medialny, stolik pod rzutnik, komputer, urządzenie wielo-
funkcyjne, telewizor, mini wieża, DVD, piłki sensoryczne, 
gry świetlicowe, krzesła, stoły świetlicowe, meble do szatni 
i dywany). Organizacja prowadzi w Dzierżoniowie świetlicę 
dla dzieci i młodzieży (15 osób). Dzięki doposażeniu każde 
dziecko otrzyma swoją szafkę na ubranie oraz obuwie. Zakup 
nowego sprzętu pozwoli na wprowadzenie zajęć z socjoterapii 
i muzykologii. Dzieci uczęszczające na świetlice pochodzą 
z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego niezbędne są również do-
datkowe indywidualne zajęcia, które pozwolą na podniesienie 
ich samooceny.

Działającemu przy ul. Nowowiejskiej 73 Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Dzierżoniowie, przy-
znano 23.100 zł (m.in. na programy komputerowe do nauki j. 
angielskiego, słowniki polsko-angielskie, komputery, biurka 
i stoliki, krzesła, szachy, stół do tenisa, stół do piłkarzyków, 
aparaty fotograficzne, tablice korkowe, antyramy i materiały 
biurowe). TPD prowadzi ognisko wychowawcze (dla dzieci 
w wieku 3-5 lat – 18 dzieci oraz dla dzieci w wieku szkolnym 
– 45 dzieci) oraz świetlicę dla dzieci w wieku szkolnym dla 
15 dzieci. Organizuje też zajęcia podwórkowe z wychowawcą. 
Dzięki dofinansowaniu placówka wzbogaci swą ofertę m.in. 
o zajęcia komputerowe i naukę j. angielskiego oraz warsztaty 
fotograficzne.

„Ślężanie” wystąpili na festiwalu w macedońskiej Bitoli

Wybór odpowiednich kolorów, montaż urządzeń, 
przewóz mebli i poznawanie wprowadzających się 
sąsiadów – to zadania, na których skupieni są nowi 
mieszkańcy kolejnego TBS-u w Dzierżoniowie.

W położonym przy ul. Kopernika budynku są mieszkania dla 
19 rodzin. Tu również znajdować się będzie biuro Dzierżoniow-
skiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Kosztującą dwa miliony czterysta tys. złotych budowę sfi-
nansowało miasto i DTBS. Dofinansowanie miasta zamknęło się 
kwotą milina złotych. W Dzierżoniowie jest dziesięć budynków 
TBS, mieszka w nich łącznie 262 rodziny.

Dobiegają końca 
przygotowania do nowej, 
specjalnej wystawy 
Muzeum Miejskiego 
Dzierżoniowa. Od 14 
września będziemy mogli 
oglądać niemal każdy 
z produkowanych przez 
„DIORĘ” odbiorników 
radiowych.

Otwarcie wystawy połą-
czono z panelem dyskusyj-
nym, odsłuchem archiwalnych 
nagrań i wywiadów z „dio-
rowcami” oraz prezentacją bli-
sko 300 modeli odbiorników. 
Wystawa organizowana jest 
w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa.

Diora była pierwszą polską 
fabryką produkującą odbior-
niki radiowe w okresie po II 
wojnie światowej. Rozpoczę-

ła działalność 8 listopada 1945 
roku pod nazwą Państwowa 
Fabryka Odbiorników Radio-
wych (PFOR). Kolejne nazwy 
fabryki to DZWUR (Dolno-
śląskie Zakłady Wytwórcze 
Urządzeń Radiowych), T-6 
a w końcu Diora.

Uruchomieniem zakła-
du i organizacją produkcji 
pierwszych odbiorników kie-
rował Wilhelm Rotkiewicz. 
Pierwszą produkcją był mon-
taż prostych odbiorników re-
akcyjnych z poniemieckich 
podzespołów. Oprócz odbior-
ników radiofonicznych Diora, 
na przełomie lat 50. i 60., pro-
dukowała radiostacje dla woj-
ska, a także odbiorniki telewi-
zyjne (m.in. Aladyn, Tosca, 
Szeherezada), a w połowie lat 
90. magnetowidy.

Oprócz dofinansowania 
zakupu podręczników 
i pomocy dydaktycznych 
w ramach programu 
„Wyprawka szkolna 
i dożywiania, 
dzierżoniowscy 
uczniowie mogą także 
korzystać z innej 
pomocy, jaką są 
stypendia socjalne. Kto 
i jak może je otrzymać?

Wysokość stypendiów uza-
leżniona jest od miesięcznego 
dochodu przypadającego na 
jednego członka rodziny. Nie 
może on przekroczyć 456 zł 
netto. Takie stypendium szkol-
ne może być udzielane w for-
mie pieniężnej albo całkowite-
go lub częściowego pokrycia 

kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych wykraczających 
poza te realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania. 
Dotyczy to także zajęć od-
bywających się poza szkołą. 
Może to być np. nauka języ-
ków obcych, zajęcia muzycz-
ne, komputerowe, sportowe 
czy na basenie, ale także zaję-
cia współorganizowane przez 
szkołę poza jej siedzibą, np.: 
wyjście klasy do kina, teatru 
lub na inną imprezę, wyjazd 
uczniów danej klasy na wy-
cieczkę.

Stypendium można prze-
znaczyć zakup podręczników, 
lektur, encyklopedii, słowni-
ków, multimedialnych pro-
gramów edukacyjnych, zeszy-

tów, długopisów, piórników, 
plecaków i innych artykułów 
szkolnych, stroju sportowego 
i innego wyposażenia ucznia 
wymaganego przez szkołę. 
Może ono również pokryć 
koszty związane z pobiera-
niem nauki poza miejscem za-
mieszkania w odniesieniu do 
słuchacza kolegium, a także 
ucznia szkoły ponadgimna-
zjalnej, w tym kosztów trans-
portu do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, za-
kwaterowania.

Przewiduje się, że z tej 
formy pomocy w roku szkol-
nym 2013/2014 skorzysta 
ponad 200 uczniów. Wnio-
ski o przyznanie stypendium 
należy składać do 13 wrze-

śnia w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. W szczególnych 
przypadkach przyznawane są 
one przez cały rok. Wniosek 
może złożyć rodzic, opiekun 
prawny, pełnoletni uczeń lub 
dyrektor szkoły. Należy do 
niego dołączyć dokument, 
na podstawie którego można 
określić dochód przypadający 
na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje 
dotyczące stypendiów so-
cjalnych, wniosek, zaświad-
czenie o zarobkach, oświad-
czenie i wykaz artykułów, 
które może pokryć stypen-
dium szkolne można zna-
leźć na stronie internetowej 
http://www.opsdzierzoniow.pl 
w zakładce sekcja świadczeń.

19 rodzin urządza się w nowym budynku TBS-u przy ul. Ko-
pernika

Wszystkie eksponaty „diorowskie” zostały zakonserwo-
wane i przygotowane do wystawy

Oświata

Stypendia socjalne dla uczniów

Czas przeprowadzek

Powstał kolejny TBS

xxxxxxxxx

Poznaj legendy polskiej elektroniki
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X Memoriał Jerzego Klempela

Motor bezkonkurencyjny
Ukraiński Motor Zaporoże został zwycięzcą X 
Memoriału Jerzego Klempela. Drugie miejsce zajął 
Gaz-System Pogoń Szczecin. Memoriał przeszedł do 
historii, podobnie jak pierwsza internetowa transmisja 
live. Kibice piłki ręcznej dzięki naszej stronie 
www.dzierzoniow.pl mogli śledzić przebieg spotkań na 
ekranach swoich komputerów.

Organizatorami memoriału byli Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Dzierżoniów – miasto z inicjatywą. Najsilniej obsadzony dru-
żynowy turniej w piłkę ręczną mężczyzn rozgrywano w hali OSi-
R-u. Od czwartku do niedzieli rywalizowało w nim dwanaście 
drużyn z zagranicy oraz z Polski.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Siergiej Onufrijenko 
(Motor Zaporoże), najlepszym strzelcem – Wiktor Zajcew, który 
dla swojej drużyny (SKA Mińsk) zdobył 36 bramek. W bram-
ce najlepiej spisywał się Eugeny Andrijev (Gaz-System Pogoń 
Szczecin). Nagroda Fair Play zawodów trafiła do drużyny Wy-
brzeża Gdańsk.

Dzierżoniowska Straż 
Miejska od początku 
września zyskała nowy 
obowiązek – obsługę 
stanowiska miejskiego 
monitoringu. Zostało ono 
przeniesione z Komendy 
Powiatowej Policji. 
Policjanci nadal będą 
mieli podgląd na to, co 
się dzieje w jego zasięgu. 
Panel sterowania będzie 
pozostawał jednak 
w rękach strażników. – 
Na pewno wpłynie to na 
szybkość, a tym samym 
skuteczność reakcji 
na przejawy łamania 
prawa, zwłaszcza na 
akty wandalizmu – mówi 
Andrzej Mich, komendant 
Straży Miejskiej 
w Dzierżoniowie.

Stanowisko do obsługi 
miejskiego monitoringu do 
tej pory znajdowało się w Ko-
mendzie Powiatowej Policji, 

w pomieszczeniu oficerów dy-
żurnych. Na monitorach obraz 
z 20 kamer (12 w nowym sys-
temie przeniesionych do Stra-
ży Miejskiej i 8 w starym sys-
temie dostępnych tylko policji) 
przez całą dobę obserwował 
oficer dyżurny wraz z zastęp-
cą. Monitorowane są newral-
giczne miejsca w centrum mia-
sta, planty miejskie i osiedla. 
Kamery pracują w trybie wa-
hadłowym. W razie potrzeby 
policjant mógł przełączyć na 
sterowanie ręczne, by obser-
wować konkretny rejon miasta 
czy podejrzane osoby i wysłać 
na interwencję patrol.

Teraz robi to strażnik 
miejski. Dlaczego jest to lep-
sze rozwiązanie? Na policji 
dyżurni nie mieli czasu na 
ciągłą obserwację monitorów. 
Odbierają też telefony, wyda-
ją broń, śledzą na monitorze 
obraz z izby zatrzymań. Obo-
wiązkiem jednego ze strażni-

ków będzie ciągłe śledzenie 
sytuacji w mieście przy pomo-
cy monitoringu. Reakcje na 
wykroczenia czy przestępstwa 
będą szybsze, a tym samym 
skuteczniejsze. Straż Miejska 
będzie oczywiście współpra-
cowała w tym zakresie z po-
licją, która będzie obserwo-
wała obraz z kamer nocą, gdy 
strażnicy nie pracują, a także 
obraz z 8 kamer działających 
jeszcze w starym, analogo-
wym systemie.

Przeniesienie i zainstalo-
wanie panelu sterowania mo-
nitoringiem miejskim w Stra-
ży Miejskiej kosztowało ok. 
40 tys. zł. Zapis, już trybie 
HD, w którym nie ma trudno-
ści z rozpoznaniem szczegó-
łów, takich jak twarze czy re-
jestracje, jest nagrywany i, tak 
jak dotychczas, będzie prze-
chowywany przez miesiąc. 

Strażnicy śledzą monitoring 
miejski na ekranie kompute-
ra i na dużym podwieszanym 
ekranie w swej siedzibie, na 
którym projekcję tego, co się 
dzieje w mieście, umożliwia 
rzutnik.

Monitoring jest ważnym 
narzędziem w walce w szcze-
gólności z występkami chuli-
gańskimi czy spożywaniem 
alkoholu w miejscach pu-
blicznych. Wielokrotnie przy-
czynił się do szybkiej reakcji 
służb mundurowych na ujaw-
nione zdarzenia i do wykrycia 
sprawców przestępstw.

Utrzymanie techniczne 
sprzętu należy do zadań Wy-
działu Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miasta. Na bieżąco 
prowadzone są naprawy i wy-
miana kamer co 4-5 lat, a także 
sukcesywna wymiana okablo-
wania na światłowodowe.

Choć nadal utrzymuje się niż 
demograficzny, wszystkie miejsca 
w dzierżoniowskich przedszkolach 
i żłobku są wykorzystane. 100% 
obłożenia nie mają jednak szkoły 
podstawowe nr 3,6 i 9 oraz 
gimnazja, za to w SP nr 5 liczba 
i uczniów przewyższa nieco 
optymalną liczbę miejsc. Ilu 
uczniów i ich młodszych kolegów 
wkroczyło 2 września w mury 
placówek oświatowych?

 - Przedszkola

Na terenie Dzierżoniowa sieć placó-
wek oświatowych w porównaniu do roku 
ubiegłego uległa nieznacznej zmianie. 
W mieście funkcjonują trzy przedszkola 
publiczne oraz pięć przedszkoli niepu-
blicznych. 28 sierpnia ewidencji szkół 
niepublicznych Dzierżoniowa wpisano 
jeszcze Przedszkole Językowe „Euro-
pejska Akademia Dziecka”. Dodatkowo 
od 1 września uruchomiony zostanie 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej nr 6.

We wrześniu do dzierżoniowskich 
przedszkoli (dane bez nowej placówki) 
pójdzie 1091 dzieci (o 51 więcej niż rok 
wcześniej), w tym 9 spoza Dzierżoniowa 
i 13 niepełnosprawnych.

Od ubiegłego roku dzieci pięcioletnie 
mają obowiązek odbycia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego, natomiast 
rodzice dzieci sześcioletnich mogą zde-
cydować jeszcze, czy ich dziecko będzie 
uczęszczało do przedszkola, czy do szkoły 
podstawowej. Z możliwości wcześniejsze-
go rozpoczęcia edukacji szkolnej w Dzier-
żoniowie skorzysta w tym roku szkolnym 
48 dzieci sześcioletnich (rok temu było ich 
46, dwa lata wcześniej 68). Dopiero od 1 
września 2014 roku dzieci sześcioletnie 
urodzone w pierwszej połowie roku obo-
wiązkowo pójdą do szkoły.

 - Żłobki

Liczba dzieci zapisanych do Żłobka 
Miejskiego na ten rok szkolny wynosi 72. 
Utworzono trzy grupy. Dzieci do 14 mie-
siąca życia jest 20, maluchów od roku do 
24 miesięcy jest 24, natomiast od 2 lat do3 
lat – 28. Zapotrzebowanie na ten rodzaj 
usług zmniejsza się. Od 2013 r. urlop ma-
cierzyński został wydłużony do roku. Ro-
dzicom dzieci urodzonych po 31 grudnia 
2012 r., przysługiwać będzie 20-tygodnio-
wy urlop macierzyński (w tym 14 zarezer-
wowanych tylko dla matki), 6-tygodniowy 
urlop dodatkowy i 26-tygodniowy urlop 
rodzicielski. Z urlopu dodatkowego oraz 
rodzicielskiego będą mogli korzystać oj-

ciec i matka. Rodzice chętnie skorzystają 
z tej formy opieki nad dzieckiem. Dodat-
kowo dzieci, które ukończyły 2,5 roku 
przyjmowane są również do grup przed-
szkolnych. W dalszym ciągu utrzymuje 
się zjawisko niżu demograficznego. Mimo 
to w Dzierżoniowie powstał nowy Niepu-
bliczny Żłobek „Akademia Maluszka”.

 - Szkoły podstawowe i gimnazja

We wrześniu w dzierżoniowskich pod-
stawówkach i gimnazjach naukę rozpocznie 
łącznie 2603 uczniów, z tego 1649 uczniów 
w pięciu szkołach podstawowych (w tym 
jedna w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek) 
oraz 954 uczniów w trzech gimnazjach 
(w tym jedno w Zespole Szkół Sióstr Sa-
lezjanek). Po raz pierwszy progi szkół pod-
stawowych przekroczy 261 uczniów klas 
I (o 13 więcej niż rok temu). Wśród gim-
nazjalistów pierwszaków będzie 292 (o 6 
mniej w porównaniu do roku ubiegłego).

Porównując dane z ostatnich czterech 
lat widać powolny spadek liczby uczniów 
w szkołach. W gimnazjach byłby on jesz-
cze większy, gdyby nie została utworzona 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ze-
spole Gimnazjów nr 3, w której odbył 
się już trzeci nabór. Uczęszcza do niej 67 
uczniów, 45 z nich jest zakwaterowanych 
w internacie.

Raport oświatowy

Wkroczyli w nowy rok szkolny

Sterowanie obrazem z 12 kamer miejskiego monitoringu 
przejęła od początku września Straż Miejska

– Mamy już pierwsze efekty przeniesienia sterowania mo-
nitoringiem do Straży Miejskiej – mówi jej komendant An-
drzej Mich 

Bezpieczeństwo publiczne

Strażnicy przejmują monitoring miejski
Zajęcia sportowe

Zapasy pokonają otyłość
MULKS Junior Dzierżoniów zaprasza dzieci i młodzież 
na zajęcia sportowe pomagające walczyć z otyłością. 
Treningi zapasów, submission wrestlingu i jiu-jitsu 
prowadzone są przez doświadczonych trenerów 
dbających nie tylko o aspekt sportowy, ale także 
wychowawczy.

Zajęcia organizowane przez klub odbywają się w sali przy 
ul. Kościelnej 32 (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 9) 
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MULKS Ju-
nior Dzierżoniów lub dzwoniąc pod numer 667 675 626 lub 693 
981 359. Zajęcia współfinansowane są przez Dzierżoniów – mia-
sto z inicjatywą.

Zawody sportowe

Mistrzowie BMX
45 zawodników rywalizowało 10 sierpnia w pierwszej 
rundzie Mistrzostw Polski BMX. Miała ona za zadanie 
wyłonić najlepszych zawodników w kraju.

Zawody, z powodu nocnych intensywnych opadów deszczu, 
odbyły się z blisko 3-godzinnym opóźnieniem. Każdy uczestnik 
miał za zadanie przejechać tor w jak najlepszym czasie, co po-
zwalało sędziom ustawić wyrównane biegi podczas wyścigów 
eliminacyjnych. Po ich zakończeniu przyszedł czas na biegi fi-
nałowe, które dostarczyły licznie zgromadzonej liczności wielu 
emocji. Wyniki mistrzostw na stronie www.hotelosir.pl. 

X Memoriał Jerzego Klempela zwyciężyła drużyna Motor 
Zaporoże z Ukrainy, a jej zawodnik Siergiej Onufrijenko 
został najlepszym zawodnikiem turnieju 

1. HC Motor Zaporoże
2. Gaz-System Pogoń Szczecin
3. KS Azoty Puławy
4. SKA Mińsk
5. Zarija Astrachań
6. Portowik Jużny

7. ZTR Zaporoże
8. Zagłębie Lubin
9. HC Gomel
10. Wybrzeże Gdańsk
11. MMTS Kwidzyn
12. Meshkov Brześć

Tabela końcowa Memoriału:
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W ubiegłym roku pierwszy dzień 
Dzierżoniowskich Prezentacji odbył się 
pod hasłem Dnia Przedsiębiorczości. 
W tym roku będą to Dni 
Przedsiębiorczości, które potrwają od 4 
do 25 października 2013 roku.

Ich założeniem jest zapewnienie szerokiego 
wachlarza szkoleń z zakresu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, a także propagowanie 
postaw przedsiębiorczych.

Dni Przedsiębiorczości rozpoczną się 4 paź-
dziernika inauguracyjnym wystąpieniem „Firma 
XXI wieku” znanej osobistości ze świata bizne-
su – prof. Andrzeja Blikle.

 - Co ferujemy?

Kolejnym etapem Dni Przedsiębiorczości 
będą bezpłatne panele szkoleniowe dla przed-
siębiorców i osób chcących założyć własną 
działalność gospodarczą.

Tematami szkoleń będą: „Kompetencje me-
nedżerskie – jak skutecznie motywować i zarzą-
dzać zespołem?”, „Jak dbać o dobry wizerunek 
firmy? (public relations i marketing w firmie) ” 
oraz „Strategiczne zarządzanie firmą”.

Warunkiem zorganizowania szkoleń jest 
utworzenie grup 15 osobowych. Panele szko-
leniowe zostaną przeprowadzone w październi-
ku. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 
w Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1, 58-200 Dzier-
żoniów, pokój nr 4 (parter) oraz telefonicznie 
pod nr 74 646 08 19, 74 645 03 84 lub mailowo: 
mkrupska@um.dzierzoniow.pl

 - Forum Kobiet Przedsiębiorczych 
„Czas Kobiet”

18 października o godz. 17.00 w Dzierżo-
niowskim Ośrodku Kultury odbędzie się pierw-
sze Forum Kobiet Przedsiębiorczych. Jego 

celem jest próba uaktywnienia pań w zakresie 
prowadzenia własnego biznesu, rozwijania 
firmy i zainteresowanie partycypacją z innymi 
przedsiębiorczymi kobietami. Bardzo cieka-
wie zapowiada się wywiad, który dziennikarka 
TVP3 Wrocław Agata Dzikowska przeprowadzi 
z kobietami ze świata lokalnego biznesu oraz 
sportu.

Symbolem dzierżoniowskiego Forum Kobiet 
Przedsiębiorczych są usta, będące wyznaczni-
kiem kobiecości oraz siły głosu kobiet. Dlate-
go każda z pań otrzyma formularz, na którym 
będzie mogła odcisnąć swoje usta i pozostawić 
dane kontaktowe. Formularze zostaną zebrane 
i wezmą udział w losowaniu upominków. Ser-
decznie zapraszamy (nie tylko płeć piękną).

Szczegółowych informacji udzielają pracow-
nicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie – pok. nr 4 (parter), tel. 
74 645 08 19 lub 74 645 03 84.

wrzesień 2013redaguje rafał Pilśniak, tel. 74 645 08 18      e-mail: rzecznik@um.dzierzoniow.pl   www.dzierzoniow.pl

Symbolem Forum Kobiet Przedsiębiorczych 
organizowanych w ramach Dni Przedsię-
biorczości są usta, będące wyznacznikiem 
kobiecości oraz siły głosu kobiet

XIX Prezentacje Dzierżoniowskie

Dni Przedsiębiorczości

Prowadź firmę w inkubatorze
Wolnymi lokalami od 18 do ponad 100 m 2 dysponuje Dzierżo-
niowski Inkubator Przedsiębiorczości. Mogą z nich skorzystać 
osoby prowadzące już bądź rozpoczynające działalność. W inku-
batorze można prowadzić działalność związaną z produkcją, rze-
mieślnictwem czy usługami.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 74 645 08 19 
lub 74 646 47 51.

Już po raz dziewiętnasty w ostatni weekend września 
odbędą się Dzierżoniowskie Prezentacje. Impreza 
gospodarczo-kulturalna wpisała się już dawno do 
kalendarza najważniejszych wydarzeń w mieście 
i regionie.

Corocznie w organizowanych przez miasto Prezentacjach 
udział bierze około 50 wystawców promujących swoje firmy. 
Również w tym roku na przedsiębiorców czekać będą profesjo-
nalnie przygotowane miejsca wystawiennicze. Dla debiutują-
cych na rynku firm (działających nie dłużej niż 3 lata, z bran-
ży produkcyjnej lub usługowej, po raz pierwszy biorący udział 
w dzierżoniowskim święcie biznesu), oferujemy stoiska za sym-
boliczną złotówkę.

Zapraszamy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębior-
ców do zgłaszania udziału swoich firm. Zostało jeszcze kilka wol-
nych miejsc. Zapewniamy promocję, możliwość zaprezentowania 
swoich osiągnięć w Katalogu Wystawców oraz szereg atrakcji. 
W tym roku imprezie towarzyszyć będą Dni Przedsiębiorczości. 
Wszelkie informacje oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie 
internetowej www.dzierzoniow.pl w zakładce GOSPODARKA, 
podzakładce DZIERŻONIOWSKIE PREZENTACJE.

Wszystkich mieszkańców i przyjezdnych zapraszamy zaś do 
zakupu bonów sponsorskich w cenie 5 zł i udziału w głosowaniu 
na Smoka Publiczności, a tym samym do udziału w konkursie, 
w którym można wygrać samochód osobowy. Na imprezie nie za-
braknie atrakcji sportowych, koncertów i występów tanecznych.

Dzierżoniowskie Prezentacje 2013

Wrześniowe święto biznesu


