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Fundusz Poręczeń 
Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego Sp. 
z o. o. wraz z Bankiem 
Spółdzielczym 
w Dzierżoniowie 
przygotowały efektywne 
wsparcie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. Bank 
Spółdzielczy od 15 czerwca 
oferuje kredyt na rozwój 
dla małych i średnich 
przedsiębiorstw pod nazwą 
Lokalna Inicjatywa. 

Kredytem tym można sfi-
nansować między innymi: inwe-
stycje na zakup nieruchomości, 
nabycie środków trwałych, za-
kup wyposażenia firmy, rozwój 
firmy poprzez wprowadzenie 
nowego produktu/usługi, wzrost 
sprzedaży, wzrost kwalifikacji 
zawodowych pracowników, 
tworzenie miejsc pracy oraz inne 
cele. Wysokość kredytu sięga 
do 100% finansowanego celu. 

Podstawowym zabezpieczeniem 
kredytu jest poręczenie Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych 
Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. 
z o. o., którego finansowanie 
Fundusz pozyskał w ramach 
środków unijnych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego. 
Poręczenie może obejmować 
do 80% wartości kapitału kre-
dytu, nie więcej niż 125 tysięcy 
złotych. Kredyt udzielany jest na 
uproszczonych zasadach, sposób 
spłaty dopasowywany jest indy-
widualnie.

Bliższe informacje o kredy-
cie można uzyskać w centrali 
Banku Spółdzielczego przy ul. 
Daszyńskiego 24 lub pod nume-
rem telefonu 74 831 29 10, wew. 
26 lub 27, a informacje o zasa-
dach poręczenia w Funduszu 
Poręczeń Kredytowych Powiatu 
Dzierżoniowskiego pod nr. tel. 
74 645 04 31.

28 uczniów z Dzierżoniowa, 28 
uczniów z Kluczborka oraz 15 z 
Serocka biorących udział w projekcie 
„Każdy może zostać Omnibusem” 
wyjedzie w sierpniu nad Morze 
Bałtyckie w nagrodę za najlepsze 
osiągnięcia w nauce. Wyjazd będzie 
dla nich całkowicie bezpłatny.

W zaplanowanym na trzy lata projekcie 
biorą udział uczniowie z klas I-V szkoły 
podstawowej i I, II gimnazjalnej z terenu 
Dzierżoniowa, Serocka i Kluczborka. Od 
dwóch lat  uczniowie z 31 szkół są aktywi-
zowani do rozwijania swojego potencjału 
intelektualnego. W ramach projektu utwo-
rzono w szkołach Kluby Omnibusa, które 
pełnią rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyj-
nych dla uczniów chcących rozwijać swoje 
kompetencje i zainteresowania. Głównym 
założeniem Klubów Omnibusa jest dosko-
nalenie i rozwój kompetencji w zakresie 

nabycia umiejętności logicznego myślenia, 
podstawowych kompetencji naukowo-przy-
rodniczych, informatycznych, umiejętności 
uczenia się ze zrozumieniem oraz znajomo-
ści języków obcych,.

Zajęcia dla dzieci są podzielone na cztery 
bloki zajęciowe:„Z językiem obcym na Ty”, 
„Od matematyki do przyrody”, „Komputer 
źródło wiedzy” oraz „Młody biznesmen”. 
Ci, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty w 
pogłębianiu swej wiedzy, zostali wytypo-
wani w ramach nagrody przez opiekunów 
Klubów Omnibusa na podstawie konsultacji 
z trenerami i lektorami prowadzącymi zaję-
cia do udziału w letnich zajęciach wyjazdo-
wych w Niechorzu w terminie od 13 do 27 
sierpnia.

Gmina miejska Dzierżoniów zapew-
nia uczestnikom transport, ubezpieczenie, 
noclegi wraz z wyżywieniem, bilety wstę-
pu, opiekę wychowawców i ratownika. W 

programie zaplanowano zajęcia z native 
speaker’s (obcokrajowcami mówiącymi 
po angielsku i niemiecku), wybory miss i 
mistera obozu, stworzenie trójjęzycznego 
biuletynu multimedialnego każdego z miast 
i ich okolic, integrację z innymi członkami 
Klubów Omnibusa z miast partnerskich, 
plażowanie, rejs statkiem, rejs po kanale 
portowym tramwajem wodnym, zwiedzenie 
Latarni Morskiej, Szmaragdowego Jeziorka, 
Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome 
wydmy), przejażdżkę kolejką wielotorową, 
konkurs rzeźby w piasku, spotkania przy 
ognisku, dyskoteki, karaoke, chrzest morski, 
gry i zabawy rekreacyjne, kalambury, tur-
nieje i rozgrywki sportowe oraz wiele wy-
cieczek i innych atrakcji turystycznych. 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami 
dzieci wyjeżdżających do Niechorza odbyło 
się 20 czerwca w Sali Rycerskiej dzierżo-
niowskiego ratusza.

Już po raz 17 firmy z 
terenu całego regionu 
staną w szranki w 
walce o tytuł i statuetkę 
„SMOKA BIZNESU” 24 
i 25 września podczas 
17 Dzierżoniowskich 
Prezentacji na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie.

Prezentacje są świętem lokal-
nego i ponadlokalnego biznesu. 
Są one połączeniem Prezentacji 
Gospodarczych i Prezentacji 
Kulturalnych. 

Firmy i organizacje pozarzą-
dowe biorące udział w Dzierżo-
niowskich Prezentacjach będą 
prezentować swoją działalność i 
osiągnięcia na stoiskach wysta-
wienniczych. Stoiska rozmiesz-
czone będą w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i na 
zewnątrz. 

Jak co roku, zostanie zorgani-
zowany dla wystawców. Najlep-
szym z nich, ocenionym przez 
specjalnie wybraną komisję, 
zostanie przyznany prestiżowy 
tytuł SMOKA BIZNESU 2011 

oraz statuetka. Laureaci konkur-
su będą promowani przez orga-
nizatora na stronie internetowej 
i materiałach promocyjnych wy-
dawanych przez Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie oraz w Rocz-
niku Dzierżoniowskim. Nazwa 
wystawcy, który otrzyma tytuł 
SMOKA BIZNESU, zostanie 
umieszczona w alei „SMOKÓW 
DZIERŻONIOWSKICH PRE-
ZENTACJI” znajdującej się w 
pasażu wejścia do Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.

Ponadto głosami publiczno-
ści w ramach konkursu „SMOK 
PUBLICZNOŚCI” wybrany 
zostanie wystawca, który ma naj-
atrakcyjniejsze stoisko, prowadzi 
ciekawą kampanię promocyjną 
własnej działalności, najlepiej i 
najbardziej pomysłowo będzie 
zabiegał o głosy gości imprezy. 
Jeden głos to jeden kupon kon-
kursowy. Kupony sprzedawane 
będą tradycyjnie przez organi-
zatora imprezy i wrzucane przez 
gości odwiedzających imprezę 
do urn znajdujących się na każ-
dym stoisku wystawienniczym. 

Wystawca, który zgromadzi 
najwięcej głosów, zostanie na-
grodzony statuetką „SMOKA 
PUBLICZNOŚCI”. Spośród 
wszystkich głosów oddanych 
przez odwiedzających gości zo-
stanie wylosowany szczęśliwy 

kupon zwycięzcy. Udzielenie po-
prawnej odpowiedzi na pytanie 
konkursowe związane z tematy-
ką konkursu Smoka Publiczno-
ści uprawni właściciela kuponu 
do odbioru atrakcyjnej nagrody 
– samochodu osobowego.

Prawie 350 tys. zł ze 
środków Unii Europejskiej 
pozyskał Dzierżoniów na 
realizację projektu pn. 
„Edukacyjna przygoda 
– zajęcia dodatkowe dla 
najmłodszych uczniów”. 
Projekt ruszył 1 czerwca. 
Weźmie w nim udział 885 
uczniów.

Projekt realizowany będzie 
do 30 września 2012 r. w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki przy współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim 
województwa dolnośląskiego. 
Zajęcia w ramach projektu pro-
wadzone będą od września 2011 
r. do czerwca 2012 r. Będą to za-
jęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisa-
niu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji, dla dzieci 
z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, 
logopedyczne dla dzieci z za-
burzeniami rozwoju mowy oraz 
socjoterapeutyczne i psychoedu-
kacyjne dla dzieci z zaburzenia-
mi komunikacji społecznej. Nie 
zabraknie również gimnastyki 
korekcyjnej dla dzieci z wadami 
postawy, zajęć rewalidacyjnych 
dla dzieci niepełnosprawnych, 
jak również zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów uzdol-
nionych w dziedzinie nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych oraz 
uzdolnionych polonistycznie.

W projekcie wezmą udział 
uczniowie dzierżoniowskich 
Szkół Podstawowych nr 3, nr 5, 
nr 6 i nr 9. W ramach projektu, 
na który gmina miejska Dzier-
żoniów pozyskała 347.841,26 
zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, otrzymają oni 
bezpłatnie podręczniki, zestawy 
ćwiczeń, artykuły papiernicze, 
zeszyty, długopisy, ołówki, 
gumki, nożyczki, kredki, bloki, 
teczki. Szkoły natomiast w ra-
mach projektu dostaną laptopy 
z oprogramowaniem, gry inter-
aktywne, edukacyjne, i dydak-
tyczne, programy do diagnozy 
i terapii logopedycznej, zestawy 
ćwiczeń oddechowych, maty do 
ćwiczeń, kije drewniane do gim-
nastyki korekcyjnej, zestawy 
gimnastyczne obręcze, drążki 
zaciski do obręczy i drążków, 
piankowe tory przeszkód, wy-
spy korekcyjne, lustra do gim-
nastyki oraz liczydła na zajęcia 
matematyczne, klocki i karty 
magnetyczne.

Wszystkie materiały opa-
trzone zostaną logo Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Kapitału 
Ludzkiego, Narodowej Strategii 
Spójności i Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów, a także zapisem o 
finansowaniu projektu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Kredyty dla przedsiębiorców

projeKt eduKacyjny

Dodatkowe zajęcia 
dla najmłodszych 

Lokalna inicjatywa 
dla lokalnych 
przedsiębiorcówletnie zajęcia wyjazdowe omnibusa

W nagrodę do Niechorza

XVii dzierżoniowsKie prezentacje 2011

Święto 
lokalnego 
biznesu

Do udziału w imprezie zapraszamy przedsiębiorców i 
organizacje pozarządowe, które chcą zaprezentować swoje 

usługi, wyroby i działalność oraz nawiązać kontakty gospodarcze 
i społeczne. W tym roku po raz kolejny szczególne zaproszenie 
kierujemy do firm debiutujących na rynku gospodarczym. Dla 
„DEBIUTÓW”, czyli mikro i małych przedsiębiorców z branży 
produkcyjnej lub usługowej prowadzących działalność do lat 
trzech i biorących po raz pierwszy udział w Prezentacjach zosta-

nie utworzona tzw. „ŚCIANA BIZNESU”. 
Do zaprezentowania swojej działalności zapraszamy również 
organizacje pozarządowe. Oferty wystawiennicze i szczegóły 
dotyczące udziału w Prezentacjach Dzierżoniowskich dostępne 

są na stronie www.dzierzoniow.pl.
Dla firm, którym zależy na szerokiej promocji i reklamie, 
składamy propozycję wejścia na listę sponsorów imprezy. 
Największym sponsorom Dzierżoniowskich Prezentacji 2011 

zapewniamy promocję.
Szczegółowych informacji dotyczących udziału w Dzierżoniowskich 
Prezentacjach oraz sponsoringu imprezy udziela Danuta Minkina 
– Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w 

Dzierżoniowie, Rynek 1, pok. nr 4, tel. 74 645 08 19.

Ostatni weekend września w Dzierżoniowie tradycyjnie już związany jest z Dzier-
żoniowskimi Prezentacjami 


