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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Głogów moje miasto, czyli jak zwiększyć dochody miasta i
przyciągnąć inwestorów lub turystów
PWSZ · 16 stycznia 2012

Szanowni Państwo
W imieniu studentów II roku kierunku Ekonomia specjalizacji manager
administracji publicznej pragnę zaprosić Państwa na prezentację prac studentów pod
tytułem “Głogów moje miasto, czyli jak zwiększyć dochody miasta i przyciągnąć
inwestorów lub turystów” Głogów plasuje się na 10 miejscu na terenie Dolnego
Śląska pod względem udziałów w podatkach dochodowych. Jesteśmy lepsi jak Wrocław
, Zielona Gora czy Leszno. Jednak w przypadku, gdy zabraknie najważniejszego
pracodawcy na terenie Głogowa, dochody własne w tym udziały w podatkach PIT i CIT
spadną. Oznacza to także, że miasto przestanie się rozwijać. Studenci przez cały
semestr bacznie badali i studiowali swoje przypadki, aby zaproponować rozwiązania
na wskazane przez nich problemy.
Obok typowych rozwiązań turystyczno-kulturalnych mających na celu uatrakcyjnienia
grodu oraz przyciągnięcia turystów, a co za tym idzie zagwarantowania dalszego
rozwoju miasta i przedsiębiorczości, po zwykłe problemy lokalne, jak co zrobić z
Mayday i jego spadkiem czy bariery dla osób niepełnosprawnych oraz braki
komunikacyjne aglomeracji głogowskiej z okolicznymi miejscowościami. Nie zabraknie
także propozycji wskazania możliwość dalszej współpracy Uczelni z Urzędem Miasta
oraz wskazania wsparcia wzajemnego zarówno ze strony PWSZ dla miasta jak i miasta
dla PWSZ-tu. Dzięki atutom Głogowa, jego bogatej historii i tradycji oraz
współczesnych osiągnięć pragną studenci wskazać na te możliwości, o których często
zapominamy lub poprzez to, że są tak oczywiste, po prostu ich nie zauważamy.
Spotkanie to otwarte jest dla wszystkich i każdy może przyjść i zapoznać się z wizją i
propozycjami Studentów. Każdy jest mile widziany, a studenci chętnie odpowiedzą na
zadane pytania. Każda osoba obecna na prezentacji otrzyma materiały przygotowane
przez Studentów. Serdecznie zapraszamy w dniu 24 stycznia (wtorek) o godz. 11,30 w
auli na III piętrze nr 309. Celem przygotowania właściwej ilości materiałów
podręcznych prosimy o potwierdzenie przybycia na adres zwrotny
cech@pwsz.glogow.pl
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Z poważaniem dr Izabella Ewa Cech starszy wykładowca

Ten wpis został utworzony 16 stycznia 2012 o godz. 21:34 w kategorii Aktualności.
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