
Na dzierżoniowskim 
Rynku jest już główna 
nagroda wrześniowych 
prezentacji. Nowa 
skoda czeka na 
właściciela bonu 
sponsorskiego ze 
szczęśliwym numerem. 
W ostatnich latach 
dosyć często auto 
trafiało do szczęśliwca, 
który kupił tylko jeden 
„los”. Być może i w 
tym roku do zdobycia 
nowej skody wystarczy 
5 zł. Bony sponsorskie 
sprzedawane są na 
Rynku.

Dzierżoniowskie Pre-
zentacje połączone będą 
w tym roku z piętnastole-
ciem powstania w Dzier-
żoniowie podstrefy Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W sobotę 
(29 września) lokalnych 
biznesmenów zapraszamy 

XVIII Dzierżoniowskie Prezentacje 

Dla kogo nowa skoda?

Kupon konkursowy o wartości pięciu złotych i trochę szczęścia wystarczy, by stać się 
właścicielem nowej skody

do uczestniczenia w „Dniu 
Przedsiębiorczości”. Po 
raz drugi w historii impre-

zy odbędą się „Prezentacje 
muzyczne”. Więcej szcze-
gółów niebawem. 

Informacje o prezenta-
cjach znajdą Państwo na 
czwartej stronie.

Początek roku 
szkolnego to ważny 
i czasami niełatwy 
dla młodych ludzi 
moment. Warto więc 
w najbliższych dniach, 
zwłaszcza w przypadku 
pierwszoklasistów, 
porozmawiać o 
wiążących się ze szkołą 
obowiązkach. Nie 
zapominajmy także o 
przyjemnych stronach 
szkoły. 

3 września naukę w 
dzierżoniowskich szkołach 
podstawowych i gimnazjach 
rozpoczęło 2682 uczniów. 
Najwięcej - 1679 w pod-
stawówkach. 255 uczniów 
(w tym 46 sześciolatków) 
zaczęło swoją wieloletnią 
przygodę ze szkolną edu-
kacją. Naukę w pierwszych 
klasach gimnazjów  rozpo-
częło 328 uczniów. Począ-
tek roku szkolnego to także 
zmiany w przedszkolach, do 
których uczęszczać będzie 
1052 dzieci. 

W Dzierżoniowie są trzy 
przedszkola publiczne, pięć 
niepublicznych, cztery miej-
skie podstawówki, szkoła 
podstawowa Sióstr Sale-

Dzierżoniowscy uczniowie wrócili do szkół

Rok szkolny pełen wyzwań

zjanek oraz dwa prowadzo-
ne przez miasta gimnazja i 
gimnazjum niepubliczne w 
Zespole Szkół Sióstr Salezja-
nek. 

W nadchodzącym roku 
szkolnym uczniowie mogą 
skorzystać z prowadzonych 
przez placówki oświatowe 
oraz miasto programów edu-
kacyjnych, dożywiania, po-
mocy materialnej udzielanej 

w ramach stypendiów socjal-
nych oraz z wyprawki szkol-
nej. Dodatkowe zajęcia dla 
uczniów prowadzone będą 
m.in. w ramach Samorządo-
wej Szkoły Środowiskowej, 
programów jak np. „Edu-
kacyjna przygoda wszystko 
zaczyna się w przedszkolu” 
oraz z miejskich programów 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkoma-
nii.

Inauguracja roku szkol-
nego to również początek 
ciężkiej pracy pedagogów. 
Ostatnie lata w dzierżoniow-
skiej edukacji to ciągła ten-
dencja wzrostowa wyników 
osiąganych przez uczniów. 
Jej utrzymanie to jedno z 
większych wyzwań na nad-
chodzący rok.

3 września naukę w dzierżoniowskich szkołach podstawowych i gimnazjach rozpocznie 
2682 uczniów. Początek roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach, do których 
uczęszczać będzie 1052 dzieci

Przejezdny jest już 
odcinek ul. Piastowskiej 
od skrzyżowania z ul. 
Złotą do połączenia 
ulicy Piastowskiej z 
Świdnicką. 

Zakończone prace znaczą-
co poprawiły płynność ruchu 
przy wjeździe do miast od 
strony Świdnicy. Wcześniej 
wyremontowano odcinek 
ul. Świdnickiej od ul. Kasz-
tanowej do połączenia z ul. 
Piastowską. Inwestycję w po-

łowie sfinansowało miasto i 
Województwo Dolnośląskie. 
W ramach zadnia wykonano 
nową nawierzchnię, wyre-
montowano chodnik, zjazdy 
i zatokę autobusową. Wzdłuż 
odcinka ul. Piastowskiej bu-
dowana jest ścieżka rowero-
wa. Wciąż trwają prace przy 
remoncie drogi wjazdowej 
od strony Wrocławia. Inwe-
stycje drogowe prowadzone 
są także na ul. Krasickiego i 
Spacerowej. 

Inwestycje drogowe 2012

Piastowska wreszcie 
gotowa

Remont ul. Piastowskiej to jedna z wielu inwestycji dro-
gowych realizowanych w tym roku przez miasto

W lepszych warunkach

Zakończyły się remonty w  dzierżoniowskich placówek 
oświatowych. Przez ostatnie tygodnie drobne i więk-
sze prace przeprowadzano we wszystkich przedszko-
lach i szkołach prowadzonych przez miasto. O efek-
tach wakacyjnych remontów czytaj na stronie 2.

Nauka poprzez zabawę
Poznaniu przepisów, podstawowych zasad zachowa-
nia na drodze, uświadomieniu zagrożeń oraz zabawie 
będzie służyło budowane w Dzierżoniowie miasteczko 
ruchu drogowego. 
Pierwszy tego typu obiekt w naszym powiecie powsta-
je na terenie parku, pomiędzy osiedlami Błękitnym, 
Jasnym i Różanym. Więcej na stronie 4.

Piękna Fasada 2012
Od września wspólnoty mieszkaniowe i właściciele 
dzierżoniowskich budynków mogą składać wnioski do 
tegorocznego konkursu „Piękna Fasada”. 
To już trzeci rok, w którym miasto nagradza za re-
monty budynków niewpisanych do rejestru zabytków. 
Szczegóły na stronie 3.
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Przedszkole Publiczne nr 1 (16.000 zł) – renowacja podłogi, wymiana oświetlenia oraz malowanie w sali dla dzieci sześcioletnich; 
naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej; remont pomieszczenia gospodarczego oraz przygotowanie pomieszczenia dla 
logopedy; likwidacja gazowych podgrzewaczy wody i podłączenie bieżącej ciepłej wody z kotłowni.
Przedszkole Publiczne nr 2 (12.000 zł) – renowacja drewnianych podłóg w dwóch salach zajęciowych; wymiana rur co w części 
przykuchennej. 
Przedszkole Publiczne nr 7 (8 tys. zł) – wymiana lamp oświetleniowych, sufitów w kuchni; malowanie korytarza w ciągu dydaktycz-
nym; wymiana baterii w łazienkach dla dzieci; naprawa fragmentu dachu.
Szkoła Podstawowa nr 3 (39.554 zł) – remont łazienki dla pracowników szkoły; remont dwóch szatni przy sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa nr 5 (37.338 zł) – remont i konserwacja parkietu małej sali gimnastycznej, remont fragmentu sufitu sali; 
ułożenie płytek na schodach dwóch klatek schodowych budynku głównego; drobne prace malarskie w sześciu klasach edukacji 
wczesnoszkolnej, pomieszczeniu świetlicy i w sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa nr 6 (19.205 zł) – prace ogólnoremontowe. 
Szkoła Podstawowa nr 9 (47.614 zł) – wymiana parkietu w małej sali gimnastycznej, malowanie ścian i wymiana wykładziny w 
bibliotece, naprawa instalacji elektrycznej.
Gimnazjum nr 1 z (21.000 zł) – wymiana wykładzin w klasach, modernizacja biblioteki szkolnej; remont pomieszczeń nauczycieli 
wychowania fizycznego.
Zespół Gimnazjów nr 3 (66.656 zł) – wymiana wykładzin w klasach, wykonanie ocieplenia na łączniku sali gimnastycznej, malowanie 
klatki schodowej, korytarza na parterze i trzech klas. 

Przygotowanie do roku szkolnego

W lepszych warunkach
Zakończyły się remonty 
w dzierżoniowskich 
placówek oświatowych. 
Przez ostatnie tygodnie 
drobne i większe prace 
przeprowadzano we 
wszystkich przedszkolach 
i szkołach prowadzonych 
przez miasto. 

Efektem wakacyjnych re-
montów jest m.in. nowy par-
kiet w małej sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 9, od-
nowienie sal w przedszkolach, 
remont pomieszczeń bibliote-
ki w Gimnazjum nr 1 i nowe 
wykładziny w klasach Zespołu 
Gimnazjów nr 3. Tegoroczne 
remonty kosztowały ponad 
140 tys. zł. Pieniądze pochodzą 
z budżetu miasta oraz z do-
chodów wypracowanych przez 
placówki. W ramach inwestycji 
prowadzonych przez miasto 
zakończono prace przy pierw-

szym etapie zagospodarowania 
terenu Szkoły Podstawowej nr 
5.  Obejmował on część fronto-
wą i boczną największej dzier-

żoniowskiej podstawówki. W 
przyszłym roku nowe oblicze 
zyska teren za szkołą. Poni-
żej prezentujemy wykaz prac 

zrealizowanych w tym roku w 
ramach remontów w dzierżo-
niowskich placówkach oświa-
towych. 

Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 9

Odremontowana mała sala gimnastyczna Szkoły Podsta-
wowej nr 9

Sala zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 1

Przedstawiciele miasta oraz 
kupców handlujących na targo-
wisku ustalili nowe stawki opłat 
oraz zasady sprzedaży na jed-
nym z największych targowisk 
w regionie. Zatwierdzona przez 
Radę Miejską wysokość opłat 
zależeć będzie od dnia tygodnia i 
ma ożywić targowisko we wtor-
ki i czwartki. Dlatego właśnie 
handlujący najtaniej za stoiska 
zapłacą we wtorki, najwyższa 
cena będzie obowiązywać w so-
botę. Nie ulegnie zmianie dzien-
na stawka opłaty targowej przy 
sprzedaży towarów okolicznoś-
ciowych za 1m2 powierzchni za-
jętej pod punkt handlowy i nadal 
wynosić ona będzie 20 zł.

Przedmiotem spotkań ze-
społu było uzgodnienie cen, 
zapisów umowy najmu na 

pawilony oraz stawki najmu i 
dzierżawy gruntu pod pawilo-
nami stanowiącymi własność 
kupców. Ostatecznie uzgod-
niono, że opłata targowa we 
wtorki, czwartki i soboty wy-
nosić będzie dla pawilonów 
handlowych po 1 zł, natomiast 
miesięczny czynsz najmu pa-
wilonu o module 3 m x 3 m, 
wyniesie 311 zł brutto. Z uwagi 
na utrudnienia spowodowane 
modernizacją targowiska, do 
jej zakończenia stawka czyn-
szu najmu zostanie obniżona 
o 10%. Razem z przedstawi-
cielami kupców ustalono także 
typy pawilonów handlowych, 
sposób ich ustawienia, oraz 
fakt, że będą one wynajmo-
wane kupcom przez zarządcę 
targowiska (OSiR). Na targo-

wisku wciąż nie będzie można 
handlować w święta państwo-
we i kościelne.

Stawki opłat za handel na 
dzierżoniowskim targowisku 
(wtorek-czwartek-sobota):

- przy sprzedaży zwierząt 
domowych za 1m2 zajmowanej 
powierzchni (3 zł, 4 zł, 5 zł);

- przy sprzedaży mebli za 1 
m2 zajmowanej powierzchni (3 
zł, 4 zł, 6 zł);

- przy sprzedaży z samo-
chodu o ładowności do 1,5 
ton o module 3x6 m (10 zł, 
20 zł, 28 zł);

- przy sprzedaży z samo-
chodu ładowności powyżej 1,5 
ton plus 5 zł za każdy dodat-
kowy m2 powyżej modułu 3x6 
m (50 zł niezależnie od dnia 
tygodnia);

- przy sprzedaży obnośnej 
z ręki, kosza, wiadra płodów 
rolnych 

(2 zł, 3 zł, 4 zł);
- przy sprzedaży z kosza, 

skrzynki - artykułów przemy-
słowych i runa leśnego (7 zł 
niezależnie od dnia tygodnia);

- przy sprzedaży ze stołu 
niezależnie od branży za każde 
2 m2 stołu (8 zł, 10 zł, 14 zł);

- przy sprzedaży z namio-
tów o module 3x3 m plus 2 zł 
za każdy m2 powyżej modułu 
(10 zł, 20 zł, 28 zł);

- przy sprzedaży nieza-
leżnie od branży z pawilonu 
handlowego o module 3x3 m 
nietrwale związanego z grun-
tem, stanowiącego własność 
OSiR (1 zł niezależnie od dnia 
tygodnia).

Zmiany na dzierżoniowskim targowisku

Właściciele budynków 
zabytkowych mogą 
uzyskać finansową 
pomoc miasta przy 
remontach. Dotacje na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru 
zabytków przyznawane 
są, jeśli zabytek spełnia 
określone kryteria. 

Najważniejsze to usytuo-
wanie obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków na terenie 
Dzierżoniowa. Budynek musi 
posiadać istotne znaczenie 
historyczne, artystyczne lub 
naukowe oraz być w złym 
stanie technicznym. Dostępny 

na stronie w Biurze Obsługi 
Klienta oraz na stronie www.
dzierzoniow.pl wniosek po-
winien zawierać: decyzję o 
wpisie do rejestru zabytków, 
dokument potwierdzający 
tytuł prawny wnioskodaw-
cy do zabytku, pozwolenie 
właściwego organu ochrony 
zabytków na przeprowadzenie 
prac, harmonogram i koszto-
rys przewidzianych prac lub 
robót ze wskazaniem źródeł 
ich finansowania. Wnioski na 
zadania realizowane w przy-
szłym roku można składać do 
końca września 2012 r. Więcej 
informacji można uzyskać w 
Wydziale Spraw Lokalowych 
Urzędu Miasta. 

Rewitalizacja

Dotacje do zabytków

W czasie lata, kiedy 
częściej niż zwykle 
przeprowadzamy 
mniejsze bądź większe 
remonty, wraca problem 
nielegalnych wysypisk i 
porzucanych przy drodze 
śmieci. 

Dzieje się tak mimo fak-
tu, że od kilku lat mieszkańcy 
mogą bezpłatnie i ekologicz-
nie pozbyć się starych mebli, 
lodówek czy gruzu. Zużyty 
sprzęt AGD, odpady wiel-
kogabarytowe i gruz można 
oddawać w każdą sobotę w 
mieszczącym się przy ul. Bie-

lawskiej 15 Przedsiębiorstwie 
Komunalnym. Przyjmowany 
jest tu również posegregowany 
plastik, szkło i makulatura. 

Punkt dobrowolnego od-
dawania odpadów stworzono 
właśnie w celu przeciwdzia-
łania niekontrolowanemu 
i nielegalnemu porzucaniu 
śmieci. Na przestrzeni ostat-
nich lat mieszkańcy zostawili 
tutaj prawie 1800 ton gruzu, 
ponad 320 ton odpadów wiel-
kogabarytowych oraz prawie 
200 ton odpadów zielonych, 
szmat czy zużytych pojemni-
ków po farbach. 

Ekologia

Letnie wysypiska – 
dlaczego?

Minął rok od kiedy odszedł 
Henryk Kwiatkowski – kroni-
karz miasta, pierwszy miesz-
kaniec wyróżniony medalem 
„Zasłużony dla Dzierżoniowa”. 
Współzałożyciel Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa 
oraz jego honorowy prezes, 
ceniony członek zarządu Dol-
nośląskiego Towarzystwa Spo-
łeczno- Kulturalnego. 

Pedagog, historyk, twórca 
wielu publikacji, autor konkur-
sów. Pasjonat edukacji regio-
nalnej i prawdziwy miłośnik 
naszego miasta. Współtwórca 

„Rocznika Dzierżoniowskie-
go”, a także współautor „Mo-
nografii Dzierżoniowa”. Czło-
wiek wielkiej pasji i szczególny 
obywatel tej ziemi. 

Henryk Kwiatkowski zmarł 
28 lipca 2011 r. W pierwszą 
rocznicę śmierci chcemy przy-
pomnieć Jego postać - jako 
człowieka skromnego, cie-
płego, życzliwego, ale przede 
wszystkim naszego przyjacie-
la, bo minął rok od Jego śmier-
ci, ale pamięć o Nim wciąż 
żyje.

Zarząd TMD

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

Wspomnienie o Henryku 
Kwiatkowskim

W tym roku w ramach dotacji do zabytków przyznawanych 
przez urząd wyremontowane zostaną m.in. kamienice 28, 
29 i 30 w Rynku
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Od września wspólnoty 
mieszkaniowe i właściciele 
dzierżoniowskich budynków mogą 
składać wnioski do tegorocznego 
konkursu „Piękna Fasada”. 

To już trzeci rok, w którym miasto 
nagradza za remonty budynków nie-
wpisanych do rejestru zabytków. Do 
pierwszego konkursu zgłosiło się sie-
dem, do ubiegłorocznego dwadzieścia 
jeden wspólnot. Wysokość ubiegło-
rocznych nagród przekroczyła 114 tys. 
zł. Przyznawane w formie konkursu 

środki umożliwiają pomoc w renowacji 
tych obiektów, które nie są wpisane do 
rejestru zabytków, lecz ze względu na 
położenie, detale architektoniczne lub 
historię stanowią cenne obiekty kultury 
materialnej Dzierżoniowa. 

Nagrody przyznawane są w dwóch 
kategoriach: elewacja i detal architek-
toniczny. Wartość pierwszej nagrody w 
kategorii „elewacja” wynosi 25 tys. zł, 
w kategorii „detal architektoniczny” to 
kwota 10 tys. zł. 

Zgłoszenie, którego druk można uzy-

skać w Wydziale Spraw Lokalowych 
oraz na stronie www.dzierzoniow.pl 
w zakładce „Rewitalizacja”, powinno 
zawierać m.in. informacje dotyczące 
remontu i dokumentację fotograficzną 
pokazującą budynek przed i w trakcie 
prowadzenia prac. Termin składania 
wniosków upływa 15 października. Pro-
gram Piękna Fasada jest tylko jednym z 
elementów rewitalizacji Dzierżoniowa. 
Informacje o wszystkich zadaniach przez 
miasto w ramach rewitalizacji dostępne 
są na stronie www.dzierzoniow.pl.   

Elektroniczne karty otrzymają rodzice, których 
dzieci uczęszczają do dzierżoniowskich przedszkoli 
publicznych. Wprowadzenie czytników ma ułatwić 
wyliczenie opłaty za przedszkole, pozwoli też na 
lepsze zarządzanie. 

W przedszkolach publicznych wysokość miesięcznej opłaty 
uzależniona jest od liczby godzin, które dziecko spędziło pod 
opieką placówki. Elektroniczne czytniki usprawnią ewidencję 
godzin. Pozwolą także na błyskawiczne sprawdzanie liczby 
dzieci w poszczególnych grupach. – Ma to niemałe znaczenie, 
ponieważ w grupie nie może być więcej niż 25 dzieci. Jeśli ta 
liczba zostanie przekroczona, potrzebny jest kolejny nauczyciel. 
Dzięki czytnikom kart pojawi się on w grupie znacznie wcześ-
niej – mówi naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej 
Marzenna Lasota-Darowska. System kart elektronicznych 
będzie testowany do końca września. 

Poznaniu przepisów, 
podstawowych zasad 
zachowania na drodze, 
uświadomieniu 
zagrożeń oraz 
zabawie będzie 
służyło budowane 
w Dzierżoniowie 
miasteczko ruchu 
drogowego. 

Pierwszy tego typu 
obiekt w naszym powiecie 
powstaje na terenie parku, 
pomiędzy osiedlami Błękit-
nym, Jasnym i Różanym. 

– W skali zadań reali-
zowanych przez miasto to 
niewielka, ale ważna in-
westycja. Realizujemy ją 
z myślą o bezpieczeństwie 
najmłodszych mieszkańców 

– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Marek Piorun. W 
miasteczku ruchu drogo-
wego będą mogły odbywać 
się m.in. szkolenia, egza-

miny na kartę rowerową i 
motorowerową oraz zajęcia 
instruktażowe dla nauczy-
cieli zajmujących się tak 
zwanym wychowaniem ko-

munikacyjnym. Na to, że 
taki obiekt jest potrzebny, 
wskazują statystyki wypad-
ków, w których poszkodo-
wanymi są młodzi ludzie. 

Nieprzejezdna jest 
ul. Spacerowa w 
Dzierżoniowie. 
Ze względu na 
trwający remont 
drogi wprowadzono 
tymczasową 
organizację ruchu. 

Prowadząca do ul. Spa-
cerowej ul. Kościelna jest 
dostępna dla samochodów, 
ale nie można nią prze-
jechać dalej. Kierowców 

prosimy o zwracanie uwa-
gi na oznakowanie drogi. 
Remont ul. Spacerowej 
prowadzony jest w ra-
mach rewitalizacji centrum 
Dzierżoniowa. Przebudo-
wana jezdnia i chodniki 
zachowają staromiejski 
charakter. Inwestycja bę-
dzie kosztować 478 tys. 
111 zł. Jej zakończenie 
planowane jest na połowę 
listopada. 

Dzierżoniowski Żłobek 
Miejski, Przedszkole 
Publiczne nr 2 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 9 mają 
nowych dyrektorów. 

Odchodzącą na emeryturę Ewę Pa-
ruch na stanowisku dyrektora żłobka 

zastąpiła Iwona Życińska. W związ-
ku z upływem pięcioletniej kadencji 
przeprowadzono także konkurs na 
dyrektora Przedszkola Publicznego nr 
2. Komisja konkursowa składająca się 
z przedstawicieli miasta i kuratorium 
oświaty wybrała kandydaturę Karoli-

ny Śmieszek, która zarządza tą pla-
cówką od dwudziestu lat. 

Po dwóch nierozstrzygniętych konkur-
sach stanowisko dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 9 burmistrz Dzierżoniowa powierzył 
Wiolettcie Uchman-Chrząszcz, pracującej 
wcześniej w Szkole Podstawowej nr 5. 

Otyłość, meteoryty, 
bezpieczeństwo w 
Internecie i rośliny 
lecznicze – to tylko 
niektóre tematy, 
które pojawią się w 
czasie tegorocznego 
Dolnośląskiego Festiwalu 
Techniki. Dzierżoniów 
jest jednym z dziewięciu 
miast biorących udział 
w tym niezwykłym 
wydarzeniu. 

Przez trzy dni (3-6 paź-
dziernika) w mieście będą od-
bywać się wykłady, warsztaty 
i dyskusje prowadzone przez 
wybitnych naukowców i pa-
sjonatów różnych dziedzin. 

Zainteresowani poszerzaniem 
swojej wiedzy w innowacyj-
ny sposób spotykać się będą 
w budynku DOK-u, Muzeum 
Miejskim, Zespole Gimna-
zjów nr 3 oraz I LO. Część 
wydarzeń festiwalowych za-
planowano także w wojsła-
wickim Arboretum. Celem 
festiwalu jest popularyzowa-
nie wiedzy i pokazanie, że 
nauka może być fascynującą 
przygodą. W Dzierżoniowie 
w atrakcyjnej i zrozumiałej 
formie będzie można dowie-
dzieć się m.in. jak trenować 
szare komórki, skąd biorą się 
nowe wirusy oraz jakie in-
formacje możemy wyczytać 

z ludzkiego włosa. Tematyka 
spotkań jest zróżnicowana, 
ale łączą je dwa aspekty: za-
interesowanie najnowszymi 
odkryciami oraz atrakcyjna 

forma przekazu. Szczegółowe 
informacje na temat festiwalu 
oraz harmonogram wydarzeń 
znajdą Państwo na stronie 
www.dzierzoniow.pl. 

Miasteczko ruchu drogowego

Nauka poprzez zabawę

Trwa budowa pierwszego w naszym powiecie miasteczka ruchu drogowego

Rewitalizacja Dzierżoniowa

Piękna Fasada 2012

Dolnośląski Festiwal Nauki 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów w oświacie

Nowi menadżerowie oświaty

Przygoda z wiedzą

Technologia w przedszkolach

Czytniki kart 
przedszkolaka

Elektroniczne karty w przedszkolach usprawnią wyliczenie 
opłaty za przedszkole, pozwolą też na lepsze zarządzanie

Inwestycje drogowe 2012

Uwaga na Kościelnej – 
zmiana organizacji ruchu

Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznako-
wanie na ul. Kościelnej, sąsiadująca z nią ul. Spacerowa 
jest nieprzejezdna
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