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Chcesz być na bieżąco 
z wydarzeniami, którymi 
żyje Dzierżoniów? Umożli-
wi Ci to mobilna aplikacja. 
Pobierz ją, a zyskasz dostęp 
nie tylko do ciekawostek 
kulturalnych i turystycz-
nych. Będziesz mógł także 
przekazywać opinie, zgła-
szać usterki oraz propo-
nować zmiany w funkcjo-
nowaniu miasta. Funkcja 
powiadomień kryzysowych 
ostrzeże Cię przed ewentu-
alnymi zagrożeniami. 
Turystom aplikacja ułatwi 

poznanie Dzierżoniowa, Gór 
Sowich, tutejszych szlaków 
turystycznych, miejsc war-
tych poznania. Znajdziemy 
w niej także trasy rowerowe 
prowadzące przez najbardziej 
malownicze tereny Ziemi 
Dzierżoniowskiej. Szczegól-
nie polecamy TRAKT SMOKA 
– miejską trasę turystyczną 

prowadzącą po najważniej-
szych historycznie obiektach.  

Aplikacja jest darmowa. Znaj-
dziesz ją w każdym skle-

pie dostępnym na Twojego 
smartfona. 

Pobierz oficjalną „Apkę” Dzierżoniowa 
Miej w kieszeni całe miasto

Redaguje: 

Wydział Promocji 
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 
Rynek 1, tel. 74 645 08 18, 

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Skład i druk: 

www.imagedrukarnia.pl

Dyżury 
Rady 
Seniorów

Każdy, kto chciałby 
skontaktować się z re-
prezentantami dzierżo-
niowskich środowisk se-
nioralnych, porozmawiać  
o oczekiwaniach, potrze-
bach i możliwościach osób 
starszych, może to zrobić, 
zgłaszając się na dyżur 
Dzierżoniowskiej Rady  
Seniorów w sprawach roz-
wiązywania problematyki 
osób starszych w sali Kan-
celarii Rady Miejskiej Urzę-
du Miasta w Dzierżoniowie,  
Rynek 1, 58-200 Dzierżo-
niów, w każdy drugi wtorek 
miesiąca od godz. 14.00  
do 15.00.
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O 1,2% zmniejszy się poda-
tek od nieruchomości, a o 5% 
od środków transportu, pozo-
stałe podatki i opłaty lokalne 
będą na dotychczasowym 
poziomie. 

- Ten budżet da pierwsze 
oszczędności w wydatkach 
bieżących miasta. Zaczęliśmy 
je od siebie, czyli od urzędu. 
Najtrudniejsze zadanie przy 
projektowaniu budżetu to taki 
podział środków, by zapew-
niał on możliwość spełnia-
nia oczekiwań mieszkańców 
przy równoczesnym rozwo-
ju miasta, jego gospodarki  
i infrastruktury oraz z myślą  
o przyszłości – mówi bur-

mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski.

Najbliższe lata będą wyjąt-
kowe ze względu na ostat-
nie tak duże szanse na zdo-
bywanie unijnych środków. 
Dlatego w projekcie budżetu 
na wydatki związane z in-
westycjami zapisano prawie  
21 mln zł. Ostateczny kształt 
inwestycji uzależniony jest  
od tego, na jakie zadania 
będą w pierwszej kolejności 
ogłaszane konkursy na unijne  
dofinansowanie. 

Wśród najważniejszych 
inwestycji na przyszły rok są 
m.in. drugi etap przebudo-
wy ul. Staszica (9,5 mln zł), 

przebudowa ul. Kilińskiego 
od ul. Brzegowej do torów 
kolejowych (1,32 mln zł), re-
strukturyzacja południowo-
-wschodniej części miasta 
Dzierżoniowa (1,68 mln),  
budowa drogi-łącznika na  
os. Błękitnym od Żłobka  
do budynku nr 12 oraz prze-
budowa ulicy od ul. Korczaka 

do SP nr 5 (870 tys. zł), budo-
wa i przebudowa infrastruktu-
ry drogowej na os. Tęczowym 
(800 tys. zł). Nie zapomniano 
także o środkach na przebu-
dowę stadionu (550 tys. zł)  
i zapowiadanej wcześniej roz-
budowie placu zabaw w par-
ku międzyosiedlowym przy  
ul. Sikorskiego (400 tys. zł). 

Mamy zamiar sięgnąć po jak największe środki unijne, 
stąd duże plany inwestycyjne. Przyszłoroczne 

dochody miasta zaplanowano w wysokości ponad  
100 milionów zł, wydatki wyniosą ponad 104 mln zł.

Ponad 100-milionowy budżet na 2016 rok
Finanse gminy

- Ten budżet da pierwsze 
oszczędności w wydatkach 

bieżących miasta  
– mówi burmistrz  

Dariusz Kucharski

Miejsce w żłobku znajdzie się w roku 2016 
dla każdego dziecka z Dzierżoniowa

Miejsce w żłobku  
dla każdego malucha

Oświata

Dzierżoniów zapewni  
w 2016 r. miejsca dla 
wszystkich dzieci do lat 
3, których rodzice będą 
chcieli objąć je opieką 
żłobkową. Jeśli zabraknie 
miejsc w Żłobku Miejskim, 
miasto dofinansuje opiekę 
w placówkach niepublicz-
nych. Rodziców nie będzie 
ona kosztowała ani grosza 
więcej niż w żłobku prowa-
dzonym przez gminę.
Został już ogłoszony kon-

kurs na opiekę żłobkową od 
początku stycznia do koń-
ca sierpnia 2016. W kwietniu 

czeka nas kolejna rekruta-
cja. Znając liczbę maluchów,  
dla których w Żłobku Miej-
skim miejsc zabraknie, bur-
mistrz będzie kontraktował  
je na dalszą część roku.

- Zależy nam na tym, by 
każdy rodzic zgłaszający chęć 
opieki nad swoim dzieckiem 
w żłobku publicznym mógł tę 
opiekę znaleźć. Stąd pomysł 
kontraktowania brakujących 
miejsc w placówkach nie-
publicznych dla wszystkich 
młodych mieszkańców Dzier-
żoniowa – mówi burmistrz 
Dariusz Kucharski.

Wirtualny spacer dostępny jest po kliknięciu 
w baner z głównej strony www.dzierzoniow.pl

Nowa wirtualna 
odsłona miasta

Ciekawostka turystyczna

Masz ochotę na spa-
cer po mieście? Aura Ci 
nie przeszkodzi, jeśli za-
siądziesz przed ekranem  
komputera i udasz się  
w spacer wirtualny. Gwa-
rantujemy piękne widoki, 
dobrą pogodę i 70 pano-
ram, które pozwolą ci nie 
tylko przejść się po dzier-
żoniowskich ulicach, ale  
i zwiedzić od wewnątrz kil-
ka zabytkowych obiektów.
Polecamy uaktualniony 

wirtualny spacer nie tylko tu-
rystom odwiedzającym nasze 
miasto lub planującym pobyt 
w Dzierżoniowie, ale także 
samym mieszkańcom. Warto 

podesłać link do niego rodzi-
nom w innych miastach czy 
przebywającym za granicą 
znajomym. Nikt nam wtedy 
nie zarzuci, że „cudze chwa-
limy, swego nie znamy, sami 
nie wiemy, co posiadamy”...

Poruszanie się po mie-
ście w ramach wirtualnego 
spaceru jest banalnie proste. 
Wystarczy klikać na strzałki  
w kierunkach, w których 
chcemy się przemieścić. 
Start w Rynku. Oprócz ulic 
możemy w ten sposób zwie-
dzić także kilka zabytko-
wych obiektów, np. basen,  
muzeum, Szkołę Muzyczną, 
czy kościoły w centrum.
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Stowarzyszenie „Ziemia 
Dzierżoniowska” powstało  
w tym roku z inicjatywy bur-
mistrza Dzierżoniowa Dariu-
sza Kucharskiego, by wspól-
nie z samorządami naszego 
powiatu realizować inwesty-
cje rozwijające nie tylko po-
szczególne miasta, ale i cały 
region.

W nowym okresie finan-

sowania największe szanse 
na zdobycie unijnych pienię-
dzy będą miały bowiem duże 
projekty, w realizację których 
zaangażowanych będzie kil-
ka podmiotów. Walkę o ze-
wnętrzne środki wygrają ci, 
którzy potrafią dobrze współ-
pracować.

A nasze samorządy do ta-
kiej współpracy przygotował 

realizowany wcześniej pro-
jekt „Partnerstwo JST Ziemi 
Dzierżoniowskiej - wspólnie 
w stronę zrównoważone-
go rozwoju”. W jego ramach 
opracowano strategię Ziemi 
Dzierżoniowskiej i programy: 
rozwoju transportu, aktyw-
ności społeczno-zawodowej, 
rewitalizacji i retencyjności.

Stowarzyszenie „Ziemia 

Dzierżoniowska” jest pionie-
rem w tego typu działalności, 
stąd konieczność wypraco-
wania schematów współpra-
cy z członkami, sposobów 
rozliczania projektów przez 
poszczególne gminy na każ-
dym etapie prac, organizacji 
pracy biura i jego pracowni-
ków. Na siedzibę biura wy-
brano kamienicę Rynek 36. 

Nad formą i schematem współpracy z członkami  
– siedmioma gminami powiatu dzierżoniowskiego 

i samym powiatem - pracuje Zarząd  
Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska”.  
Na dyrektora biura powołał Marcina Pawełka,  
do końca grudnia 2015 r. sprawującego funkcję  
prezesa Funduszu Poręczeń Kredytowych  
Powiatu Dzierżoniowskiego. To on od początku roku 
2016 zajął się koordynowaniem pracy biura będącego 
liderem projektów, na które samorządy powiatu 
dzierżoniowskiego chcą zdobywać unijne pieniądze.

Rusza Biuro Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” 
Zdobywanie funduszy unijnych

Na dyrektora biura Stowarzyszenia  
„Ziemia Dzierżoniowska”,  
które ma dla gmin naszego  
powiatu zdobywać unijne pieniądze,  
wybrano Marcina Pawełka

Znasz dzierżoniowskich radnych?
By przybliżyć mieszkańcom miasta wybranych przez nich reprezentantów,  

prezentujemy na łamach „Gońca” sylwetki dzierżoniowskich radnych. Jest ich 21.  
W tym numerze mogą znaleźć państwo informacje o Iwonie Matyi i Jarosławie Rudnickim.

Reprezentanci lokalnej społeczności

Radna Obywatelskie-
go Bloku Samorządowego. 
Pracuje w komisjach Spraw 
Obywatelskich i Porządku 
Publicznego oraz Edukacji  
i Spraw Społecznych  
(wiceprzewodnicząca). Po-

nadto została powołana 
przez burmistrza do pracy  
w Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych i Społecznej Ra-
dzie DOK. 

Jest magistrem geogra-
fii po Uniwersytecie Wro-
cławskim. Ukończyła studia 
podyplomowe z przedsię-
biorczości, informatyki, za-
rządzania oświatą i pozy-
skiwania eurofunduszy. Jest 
nauczycielką w ZS nr 1 i ZS  
nr 2, a także prezesem  
Towarzystwa Miast Partner-
skich Dzierżoniowa i człon-
kiem Towarzystwa Miłośni-
ków Dzierżoniowa.

Iwona Matyja dyżuruje  
w drugi i czwarty wto-
rek miesiąca (15.30-16.30).  
Kontakt: iw.matyja@wp.pl.

Iwona Matyja Jarosław Rudnicki

W i c e p r ze w o d n i c z ą c y 
Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa, pracuje w Komisji Spraw 
Obywatelskich i Porządku 
Publicznego oraz Komisji 
Budżetu. Radny w Dzierżo-
niowie w latach 2002 – 2006  

oraz w powiecie dzierżo-
niowskim 2010 – 2014.  
Od 2001 roku zaangażowany 
w działania charytatywne.  
 Od kilku lat szef sztabu  
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Członek 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie. - Nie ma 
tematu, który stanowiłby dla 
mnie problem – mówi wice-
przewodniczący RM. – Jeśli 
mieszkańcy zwracają się do 
mnie z tematem, który jest 
dla nich ważny, staram się go 
zrealizować w miarę posia-
danych możliwości. 

Jarosław Rudnicki dyżu-
ruje w drugą środę miesiąca 
w Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Kontakt: tel. 500 078 618, 
e-mail: jaroslaw.rudnicki@
rm.dzierzoniow.pl
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Dorota Sało, od 2011 r. 
główny specjalista ds. rewi-
talizacji miasta, a wcześniej  
od 2007 r. kierownik Biu-
ra Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta, ukończyła magister-
skie studia uzupełniające  
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wrocławiu z tytu- 
łem magistra bankowości  
i ubezpieczeń, podyplomo-
we studia wyceny nierucho-
mości na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu  
i ma otwarty przewód dok-
torski na Wydziale Nauk  

o Zarządzaniu Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. Przez pięć lat pracowa-
ła w Banku Spółdzielczym.  
Ma doświadczenie jako wy-
kładowca zarządzania jako-
ścią w sektorze publicznym. 
Przeszła szkolenia m.in. z za-
kresu modelu EFQM i norm 
ISO, nowoczesnych metod 
zarządzania, zarządzania pro-
jektami, warsztaty psycholo-
giczne doskonalenia umiejęt-
ności dla managerów.

Przed nową panią prezes 
spore wyzwanie - nowa per-

spektywa finansowa i nowe 
możliwości finansowania oraz 
wzmocnienie udziału porę-
czeń w działalności i rozwo-
ju przedsiębiorstw na terenie 
powiatu. 

Fundusz Poręczeń Kre-
dytowych Powiatu Dzierżo-
niowskiego  jest instytucją  
finansową z większościowym  
kapitałem jednostek, to  
instytucja powołana w celu 
wspierania mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw 
oraz osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą  
z terenu powiatu dzierżo-
niowskiego.

Pomoc Funduszu polega 
na udzielaniu poręczeń kre-
dytowych jako źródło do-
datkowego zabezpieczenia 
kredytów/pożyczek gospo-
darczych udzielanych przez 
instytucje finansowe na rzecz 
lokalnych przedsiębiorstw. 

Wraz z nowym rokiem do FPK także zawitało nowe. 
Od 1 stycznia 2016 r. funkcję prezesa sprawuje 

Dorota Sało. Zastąpiła na tym stanowisku Marcina 
Pawełka, który funduszem zarządzał od 2009 r.  
Rada Nadzorcza spółki, w której ponad 46% udziałów 
ma miasto Dzierżoniów, spotkała się w tej sprawie  
8 grudnia.

Kobieca ręka w Funduszu Poręczeń Kredytowych 
Zmiany

Kierownictwo w Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego  
od początku roku 2016 przejęła Dorota Sało

Coraz więcej zniżek dla 
dużych rodzin, coraz wię-
cej partnerów programu. 
Dzierżoniowska Karta Du-
żej Rodziny rozrasta się.  
I coraz więcej mieszkańców 
z niej korzysta.
Tysięczną kartę odebra-

li 7 grudnia z rąk burmistrza 
Dzierżoniowa Dariusza Ku-
charskiego państwo Goław-
scy wraz z dziećmi.

Dwa miesiące temu na 
świat przyszły Ania i Ju-
lia – córeczki Kamili i Ada-
ma Goławskich. Mają oni też 
nieco starszego, 2-letniego 

syna. I jak wszystkie rodziny  
wielodzietne posiadające  
Karty Dużej Rodziny mają 
także możliwość korzystania 
z wielu bonifikat na towary  
i usługi zarówno w kraju,  
jak i u nas w mieście. Pani  
Kamila nie zdążyła się jesz-
cze zapoznać ze wszystkimi, 
ale jak zapowiada, takie zniżki 
przydadzą się z pewnością, 
gdy Filip pójdzie do przed-
szkola.

Wielodzietne rodziny ko-
rzystają już w Dzierżoniowie 
z ulg na kulturę, sport, pie-
czywo, artykuły papiernicze, 

zabawki, ryby, meble, naukę 
jazdy, fitness, ubezpiecze-
nia, kredyty, pomoc praw-
ną, mechanikę samocho-
dową, okulary czy internet.  
Od początku 2016 roku  
posiadacze Karty Dużej  
Rodziny zostali też zwolnieni 

z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za 
trzecie i kolejne dziecko.

Firmy zainteresowane 
przystąpieniem do progra-
mu uzyskają szczegółowe  
informacje pod nr tel.  
74 645 08 90. 

Tysięczna Karta Dużej Rodziny
Program dla rodzin 3+

Tysięczna Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny trafiła do państwa Goławskich

Tadeusz Skrzypek KANCELARIA Pro-3R
os. Tęczowe 18A/1, Dzierżoniów, tel. 74 831 02 19, 
kom. 601 289 499, e-mail: skrzypek.tadeusz3@gmail.com

•	 10% zniżki przy zakupie usług i doradztwa podatkowego
•	 10 % zniżki przy zakupie usług doradztwa biznesowego
•	 10 % zniżki przy zakupie usług doradztwa o 

niepełnosprawności
•	 10 % zniżki przy zakupie usług sesji coachingu

Nowi partnerzy:

Justyna Jagielnicka „CAPOEIRA BELEZA”. ul. Moniuszki 20, Dzierżoniów, e-mail: arcoiris@vp.pl 
Miejsce honorowania zniżek: I LO w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 10

•	 10%  zniżki na treningi (zniżka dotyczy tylko pełnej miesięcznej opłaty)
•	 w przypadku, gdy w treningach uczestniczy z jednej rodziny więcej niż 2 osoby, zniżka wynosi 10 zł od osoby  

(zniżka dotyczy tylko pełnej miesięcznej opłaty)

Katarzyna Rudnicka „P.W.KATARZYNA”, 
ul. 11 listopada 1/6, tel 535-002-224
Miejsce honorowania zniżek - ul. Piastowska 42b, Dzierżoniów

•	 10% zniżki w ubezpieczeniach majątkowych, tj. ubez-
pieczenia domów i mieszkań, następstwa wypadków, 
podróżne 
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Świadczenie rodzicielskie 
Od 1 stycznia 2016 r. bę-

dzie ono przysługiwać tym 
rodzicom, którzy w związku  
z urodzeniem się dziecka nie 
otrzymują zasiłku macierzyń-
skiego lub uposażenia ma-
cierzyńskiego. Uprawnieni do 
pobierania tego świadczenia 
będą więc między innymi 
bezrobotni (niezależnie od 
rejestracji lub nie w urzę-
dzie pracy), studenci, rolnicy, 
a także wykonujący prace 
na podstawie umów cywil-
noprawnych. Także osoby 
zatrudnione lub prowadzą-
ce pozarolniczą działalność 
gospodarczą, jeśli nie będą 
pobierały zasiłku macierzyń-
skiego będą mogły ubiegać 
się o świadczenie rodziciel-

skie. Świadczenie to nie bę-
dzie uzależnione od kryte-
rium dochodowego.

Wsparcie finansowe w po-
staci świadczenia rodziciel-
skiego w wysokości 1000 zł 
miesięcznie będzie przysłu-
giwało przez 52 tygodnie po 
urodzeniu dziecka, a w przy-
padku urodzenia wieloracz-
ków ten okres będzie mógł 
być wydłużony do 71 tygodni.

Istotne jest, że świad-
czenie to będą mogli otrzy-
mywać także rodzice dzieci 
urodzonych przed 1 stycznia 
2016 r., którzy nie mają prawa 
do zasiłku macierzyńskiego  
– do ukończenia przez dziec-
ko 1 roku życia (odpowiednio 
dłużej w przypadku wielo-
raczków).

Świadczenia od nowego 
roku przyznawane i wypła-
cane będą przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dzier-
żoniowie, ul. Złota 8 (dotyczy 
mieszkańców Dzierżoniowa). 
Nie został jeszcze opraco-
wany wzór wniosku, trwają 
prace legislacyjne nad jego 
opracowaniem. 

Złotówka za złotówkę
Od 1 stycznia 2016 r. zasił-

ki rodzinne wraz z dodatkami 
będą mogły być przyznawa-
ne nawet po przekroczeniu 
tzw. progu dochodowego.  

Za każde przekroczenie 
progu o 1 zł łączna kwota 
świadczeń przysługujących 
rodzinie będzie pomniejsza-
na o 1 zł. Zmiany obejmą też 
rodziny, które obecnie nie 
mają prawa do świadczeń  
z powodu przekroczenia pro-
gu dochodowego. Wystar-
czy, że ponownie wystąpią  
z wnioskiem o wsparcie. 

Aktualnie kryterium do-
chodowe wynosi: 674 zł  
na osobę w rodzinie lub  
764 zł dla rodzin z niepełno-
sprawnym dzieckiem.

Osoby bezrobotne i zatrudnione nie na etacie  
od nowego roku zyskały nowe świadczenia  

socjalne, gdy zostaną rodzicami. Zasiłki rodzinne  
wraz z dodatkami mogą zaś być przyznawane nawet 
po przekroczeniu tzw. progu dochodowego. Sprawdź, 
jakie zmiany zaszły w tym zakresie.

Nowe świadczenia w OPS-ie 
Zasiłki dla rodziców

Nowy rok przyniósł 
nowe świadczenia 
dla rodziców

Przed młodzieżą gimna-
zjalną okres gorących kam-
panii wyborczych. Okręgowe 
Komisje Wyborcze w Dzier-
żoniowie zarejestrowały na-
stępujących kandydatów na 
radnych MRM:

Gimnazjum nr 1:
1. Antończak Anna
2. Gadzina Seweryn
3. Jaworska Klaudia
4. Konieczka Agata
5. Krawczyk Karolina
6. Krupa Filip
7. Macherzyńska Wiktoria
8. Martewicz Joanna
9. Matysiak Ewelina
10. Pasieka Jakub
11. Pogorzelska Milena
12. Polański Daniel

13. Rewicka Daria
14. Rozgajło Paula
15. Seredyńska Zuzanna
16. Sułowicz Patrycja
17. Wójtowicz Aleksandra

Zespół Gimnazjów nr 3
1. Biały Remigiusz
2. Bukowska Karolina
3. Dąbrowski Aleksander
4. Durski Wiktor
5. Eliasik Daniel
6. Fijak Marcin
7. Handwerkier Marta
8. Hanusiewicz Kuba
9. Herrgesell Sara
10. Kaźmierczak Martyna
11. Kopiec Michał
12. Kożuch Natalia
13. Kroczak Adrian

14. Kwiecień Szymon
15. Leśko Aleksandra
16. Maciątek Aleksander
17. Maciątek Błażej
18. Nawrot Piotr
19. Ogrodnik Wojciech
20. Olejnik Olaf
21. Piergies Natalia
22. Pisarewicz Lena
23. Przeorek Adrian

24. Słowińska Aleksandra
25. Sługocka Marta
26. Stanek Karol
27. Szkwarek Aleksandra
28. Sztuka Michał
29. Tomkiewicz Jakub
30. Zadrożny Filip
31. Zagórski Filip
32. Zając Ismena
33. Zatorska Laura

17 kandydatów z Gimnazjum nr 1 i 33 z Zespołu 
Gimnazjów nr 3 powalczy o mandaty 

Młodzieżowej Rady Miasta. Kandydatów jest 50,  
ale radnymi zostanie tylko 21. Wybory już 19 stycznia.

Kto kandyduje do Młodzieżowej Rady Miasta?
Wybory

W dzierżoniowskich gimnazjach trwają kampanie wyborcze. 
Wybory do MRM 19 stycznia
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Pierwszy rok pracy burmistrza

Co zmieniło się w Dzierżoniowie w pierwszym roku pracy burmistrza?  
Zobacz, jakie składniki dobiera Dariusz Kucharski do swojego przepisu  

na nowoczesny Dzierżoniów i co ważnego wydarzyło się w pierwszym roku tej kadencji. 

W fotograficznym skrócie

Logistyczne przedsięwzięcie 2015 roku
Wyremontowane w dużej części ze środków zewnętrz-

nych główne drogi przejazdowe (ul. Piłsudskiego, Bielawska 
i Batalionów Chłopskich) dziś wyznaczają standard jakości. 
Nowe rondo (Węgierskie) rozwiązało problem w płynności 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego i Piłsudskiego 

Remontowane też były ulice Zamenhofa, Wierzbowa, 
Staffa, Andersa, Południowa i Struga 

Łączymy siły w walce o unijne środki

Samorządy naszego 
powiatu będą wspólnie 
zdobywać unijne pie-
niądze i realizować in-
westycje. To nowość we 
współpracy. Propozycję 
burmistrza o powołaniu  
Stowarzyszenia Ziemia 
Dzierżoniowska przyjęły 
wszystkie samorządy. 

Gospodarka to podstawa 
naszego rozwoju

Mieszkańcy zdecydują o ważnych 
dla siebie inwestycjach

Współpraca z przedsiębiorcami i środowiskiem bizne-
su oraz badanie najdrobniejszych niuansów związanych  
z ekonomią i gospodarką Dzierżoniowa zdominowały  
pierwsze sto dni pracy 

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom decydo-
wanie o tym, jak zmienia się Dzierżoniów. Do dyspozycji 
będzie milion zł. To jeden z największych budżetów oby-
watelskich. Unikatowy w skali Polski jest także Młodzieżowy 
Budżet Obywatelski 
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Łączymy też pokolenia…

… i osiedla – m.in. 
poprzez miejsca rekre-
acji. Festyn dla rodzin 
będzie organizowany 
co roku między os. Ja-
snym, Błękitnym i Ró-
żanym. W tym miejscu 
powstaje „Aleja Bajko-
wych Gwiazd” tworzo-
na przez najmłodszych 
i seniorów  

Razem zawsze można więcej

To widać już po pierwszym roku, a plan wspól-
nych działań miasta i spółdzielni obejmuje już lata 
następne. Dzięki zmianie podejścia do współpracy 
ze spółdzielnią mieszkańcy osiedli mogą liczyć na 
więcej inwestycji wokół nich. Przykładem może 
być to, co w tym roku zrobiono na os. Tęczowym  

Proste decyzje ułatwiające życie

To jeden z przykładów 
zmian, których chcieli miesz-
kańcy. Wjazd do Rynku od 
strony ul. Pięknej jest dużym 
ułatwieniem dla osób miesz-
kających w tej części staro-
miejskiego centrum 

Seniorzy  
to szczególnie ważna grupa

Młodzież  
kontratakuje

Powołana przez burmistrza Rada Seniorów ma już na swo-
im koncie m.in. „Pudełko życia”. Pomysł spodobał się naszym 
seniorom, podpatrują go też inne miasta. Ten rok pokazał, że 
rada nie tylko radzi, ale też sprawnie działa. Zapał seniorów 
jest godny podziwu 

Reaktywowanie Młodzieżowej Rady Miasta także sta-
ło się faktem. Jej powołanie i działania mają m.in. uczyć 
młodych dzierżoniowian postaw obywatelskich i aktyw-
ności społecznej. Skład rady poznamy już w styczniu
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Nie idziesz po Gońca, Goniec przychodzi do Ciebie
Nową jakość samorządowego kwar-

talnika już Państwo poznali. W 2016 roku 
Goniec będzie miał jeszcze więcej stron 
i będzie dostarczany do Państwa skrzy-
nek pocztowych, podobnie jak w 2015 
roku. Miłej lektury.

Zupełnie inny pomysł  
na place zabaw

Ożywianie  
dzierżoniowskiego rynku

Przy parku między osiedlami powstały dwa place za-
baw dla młodszych i starszych dzieci oraz duża siłownia 
plenerowa, a pomiędzy nimi – Aleja Bajkowych Gwiazd. 
To pierwszy etap budowy największego w mieście miej-
sca rekreacji. Podobnych miejsc będzie docelowo 12. 

Przeniesienie Miodobrania do rynku spotkało się z dobrym 
odbiorem. To jeden z elementów rewitalizacji centrum, a ta-
kich wydarzeń było więcej – szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się kina plenerowe. Darmowe dla mieszkańców i nie 
obciążające budżetu. Można? Można. Uruchomiono także ilu-
minacje ratusza. Jej możliwości możemy oglądać na co dzień.

Więcej strażników  
patroluje miasto

Konsultacje  
z mieszkańcami Dzierżoniowa

Nie dwóch, a czterech strażników patroluje Dzierżo-
niów w godzinach popołudniowych. Piątkowe patrole  
z policją spotkamy do północy. W siedzibie straży działa 
też nowy system łączności. Wszystko z myślą o zwięk-
szeniu bezpieczeństwa

Jak można poprawić komfort życia lub rozwiązać nurtują-
cy problem? Najlepiej spotykając się z mieszkańcami. To chyba 
rekord takich spotkań w jednym roku. Obejmowały one różne 
części miasta – okolice ul. Staszica, os. Pogodnego, Kolorowe-
go czy Zielonego
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Stary dworzec do lamusa 

Jego miejsce zajmie nowo-
czesne centrum przesiadkowe 
obsługujące mieszkańców po-
wiatu,  turystów i łączące wszyst-
kie usługi komunikacji publicznej. 
Zmieni się nie tylko budynek, ale i 
jego otoczenie. Trwa wykonywa-
nie projektów technicznych

Dzierżoniów bramą do Gór Sowich

Dzierżoniów dołączył 
do grona miast two-
rzących Stowarzysze-
nie Turystyczne Gmin 
Gór Sowich. W czasie, 
kiedy Polska kojarzyła 
Góry Sowie ze złotym 
pociągiem, Karol Okra-
sa kojarzył Dzierżoniów  
z Górami Sowimi. 

Praca może być wyjątkowo miła

Szczególne chwile 
w obowiązkach urzę-
dowych – pierwszy w 
historii Dzierżoniowa 
ślub w plenerze. 

Na uwagę zasługuje 
także jakość współpra-
cy Rady Miejskiej z Bur-
mistrzem Dzierżonio-
wa. Wśród ludzi dobrze 
rozumiejącymi proble-
my miasta łatwiej jest je 
rozwiązywać 

W stronę wspólnych korzyści 

Europejski kurort  
nowym partnerem

Miasto to ludzie,  
wśród nich wyjątkowi

Węgierskie Hajdúszoboszló jest rozpoznawalne w Euro-
pie dzięki największej sieci basenów z wodami termalnymi. 
Na współpracy skorzysta młodzież szkół, sportowcy i senio-
rzy. Miasta będą się także wzajemnie promować

Takim bez wątpienia był mjr Krzysztof Woźniak. O tym, 
w jaki sposób żołnierz wojsk specjalnych przyczyniał się 
do naszego bezpieczeństwa, przypomina poświęcony mu 
obelisk 
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- Z początkiem każdego 
roku będziemy pokazywać  
i nagradzać najlepszych spor-
towców i trenerów z dzier-
żoniowskich klubów. To duże 
wyzwanie ze względu na 
liczbę dyscyplin w naszym 
mieście oraz liczne sukcesy 
osiągane przez młodych i do-
rosłych sportowców – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski.

Informacja o plebiscycie 
trafiła już do dzierżoniow-
skich klubów. To właśnie  
one wraz z organizacjami  
i związkami sportowymi  
mogą zgłaszać swoje kan-

dydatury. Taką możliwość  
mają także osoby fizyczne  
i zajmująca się sportem  
Komisja Edukacji i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa.

Na zgłoszenia czekamy  
do 11 stycznia 2016 roku.  
Formularze można ściągnąć 
ze strony www.dzierzo-
niow.pl lub otrzymać w UM. 
Rozstrzygnięcia plebiscytu  
poznamy 19 lutego 2016 r.  
podczas pierwszej Gali  
Dzierżoniowskiego Sportu.

Niełatwego wyboru najlep-
szych podejmie się powołana 
przez burmistrza kapituła.  

W jej skład wejdą przedstawi-
ciele środowiska sportowego 
Dzierżoniowa, radni, pra-
cownicy urzędu miasta oraz 
przedstawiciele lokalnych 
mediów.

Nasi sportowcy powalczą 
o następujące tytuły
Najlepszy Sportowiec 

Dzierżoniowa
Najlepszy Trener Sportowy 

Dzierżoniowa

Największy Talent Sportowy
Największe Osiągnięcie 

Sportowe
Inicjatywa Sportowa
Ambasador Sportu Dzier-

żoniowskiego
Łączna pula nagród i wy-

różnień wyniesie 50 tys. zł.  
Ta forma wsparcia naszych 
sportowców zastąpi przy-
znawane w minionych latach  
stypendia sportowe.

Kto zostanie najlepszym sportowcem Dzierżoniowa, 
kto najlepszym trenerem i jakie talenty objawiły się 

nam w 2015 roku? Odpowiedzi na te pytania poznamy 
podczas pierwszej Gali Dzierżoniowskiego Sportu.

To będzie wielkie święto sportu
Zmiana systemu stypendialnego

Rozwijali umysł i ciało  
i ducha. Zgłębiali tajni-
ki niecodziennej wiedzy  
i wspólnie tworzyli poszu-
kując różnych form twór-
czej aktywności. W swój 
projekt zaangażowali nie-
pełnosprawnych miesz-
kańców. Dzierżoniowscy 
uczniowie podsumowali 
realizowany w tym roku  
projekt „Razem bezpiecz-
niej i przyjemniej w Gimna-
zjum nr 1”.
 Głównym celem projek-

tu jest kreowanie zdrowe-
go, bezpiecznego i przyja-
znego środowiska szkoły.  

Uczniowie robili to z pa-
sją, oddaniem i radością. 
Często stawiali przed sobą 
duże wyzwania, przekraczali  
bariery skrępowania, nie-
śmiałości, braku wiary  
we własne umiejętności – 
chwali swoich podopiecz-
nych dyrektor Gimnazjum nr 1 
i koordynator projektu Albina 
Stefańska. 

Podsumowanie projektu 
wynikającego z rządowe-
go programu „Bezpieczna i 
Przyjazna Szkoła” połączono  
z obchodami Światowego 
Dnia Osób Niepełnospraw-
nych. Brali w nich udział także 

podopieczni dzierżoniow-
skiego Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowaw-
czego.

- Budowanie pozytywnych 
relacji, rozwijanie kompeten-
cji społecznych i wrażliwości 
na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych i przewlekle 

chorych to jedno z najważ-
niejszych zadań wychowaw-
czych. Szczególnie ważne 
jest właśnie rozbudzenie tej 
wrażliwości u młodych ludzi. 
Jeśli się to uda, to będzie pro-
centować przez lata – mówi 
burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski.

Brawo Oni 
Projekt Gimnazjum nr 1

Działania projektowe w G 1 dotyczyły budowanie pozytywnych relacji 
społecznych, rozwijania kompetencji społecznych uczniów i wychowanków 
oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, 
rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania 
uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Wzrost jakości życia 
społeczności Dzierżoniowa 
jest celem horyzontalnym 
Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Lokalnego Dzier-
żoniowa na lata 2014–2020.  
Osiąganie tego celu moni-
torujemy poprzez badanie 
21 celów operacyjnych. Ra-

port za 2014 rok przyjęto 20 
listopada 2015 r. 
 Z jego treścią można się 

zapoznać na BIP-ie UM w 
Dzierżoniowie w zakładce 
Sprawozdania, kontrole i au-
dyty w podzakładce Sprawoz-
dania z programów, strategii. 

Dowiemy się z niego, że 

trend pozytywny osiągnęły 
m.in. wskaźniki obrazujące 
rozwój gospodarczy i licz-
bę turystów odwiedzających 
miasto, spadek bezrobocia i 
liczbę osób korzystających 
z pomocy społecznej czy 
wyższe wyniki od średniej 
krajowej ze sprawdzianów 

po kl. VI w szkołach pod-
stawowych i z egzaminów 
gimnazjalnych. Trendy ne-
gatywne natomiast doty-
czą liczby osób długotrwale 
bezrobotnych i wskaźnika 
pyłu zawieszonego PM 10. 
W obszarach negatywnych 
trendów urząd planuje i wdra-
ża działania doskonalące. 

Monitorujemy realizację strategii
Samorząd
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Listy gratulacyjne i na-
grody odebrali w ratuszu 
zarządcy i przedstawiciele 
wspólnot. Wśród tych, które 
zgłosiły swój udział w kon-
kursie w tym roku, zespół ds. 
rewitalizacji miasta najwy-
żej ocenił elewację budyn-

ku wspólnoty Ząbkowicka 
42. Otrzymała ona I nagro-
dę w wysokości 25 tys. zł.  
Drugie miejsce ex aequo 
i po 15 tys. zł przyznano 
wspólnotom ul. Piłsudskie-
go 15 i ul. Kościuszki 13. 
Trzy trzecie nagrody po 10 

tys. zł przypadły w udziale 
mieszkańcom ul. Brzegowej 

94, Nowowiejskiej 26 i os. 
Słonecznego 7-7a. Cztery 
czwarte nagrody trafiły zaś 
do mieszkańców ul. Andersa 
12, ul. Andersa 14, ul Zielonej 
12-12 a i ul. Świdnickiej 16. 
W kategorii „Detal” ze-
spół przyznał dwa dru-
gie miejsca i po 7 tys. zł dla 
mieszkańców ul. Szkol-
nej 23 i ul. Sienkiewicza 3. 
W konkursie promowa-
na była kompleksowość  
wykonania inwestycji,  
dostosowanie kolorystyki 
budynku do specyfiki oto-
czenia i zachowanie ładu  
przestrzennego. Przyzna-
wane w konkursie nagrody  
mogą być przeznaczone na 
dalsze inwestycje remon-
towe, na spłatę kredytu za-
ciągniętego na realizację 
inwestycji lub mogą zasilić 
konto funduszu remontowe-
go wspólnoty. 

119 tys. zł rozdysponowano między laureatów 
tegorocznej edycji konkursu „Piękna Fasada”. 

O nagrody finansowe walczyło 14 uczestników  
w dwóch kategoriach: „Elewacja” i „Detal  
architektoniczny”. Wyniki konkursu ogłoszono  
podczas gali w Sali Rycerskiej UM 1 grudnia.

Najpiękniejsze elewacje i detale roku 2015
Konkurs „Piękna Fasada”

Od stycznia w całej 
Polsce ruszają punkty nie-
odpłatnej pomocy praw-
nej. W Dzierżoniowie na 
podstawie porozumienia 
ze Starostwem Powiato-
wym taki punkt będzie 
działał w siedzibie Towa-
rzystwa Pomocy Dzieciom 
przy ul. Nowowiejskiej 73.  
Od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.30-11.30 bę-
dzie można uzyskać tam  
pomoc adwokata lub radcy 
prawnego.

Taka pomoc będzie przy-
sługiwała posiadaczom Karty 
Dużej Rodziny, kombatantom 
i weteranom, osobom poniżej 
26. i powyżej 65 roku życia,  
a także korzystającym z po-
mocy społecznej. 

Obejmie ona informacje  
o obowiązującym stanie 
prawnym i sposobach roz-
wiązania problemu, pomoc  
w sporządzaniu pism. Nie 
obejmie natomiast spraw 
podatkowych i innych zwią-
zanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej,  
z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalno-
ści.

Punkt nieodpłatnej pomo-
cy prawnej powstanie w po- 
rozumieniu z powiatem, któ-
ry realizując zapisy ustawy  
o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji praw-
nej na ziemi dzierżoniowskiej 
utworzy 4 podobne punkty. 

Niezależnie od tego miesz-
kańcy miasta mogą cały czas 
korzystać z darmowej pomo-

cy prawnej oferowanej im na 
podstawie umowy z gminą w:

- Ośrodku Interwen-
cji Kryzysowej w TPD przy  
ul. Nowowiejskiej 73 - w śro-
dy w godz. 16.00-17.00. Po-
rad udziela radca prawny Ha-
lina Wielgos.

- Centrum Aktywizacji 
Społecznej przy ul. Nowo-
wiejskiej 88, tel. 74 834 25 05 .  
W co drugą środę w godz. 
17.00-19.00 dyżuruje tam 
Marcin Margos, prawnik  
w trakcie aplikacji.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w TPD
Pomoc dla mieszkańców

Laureaci konkursu 
odebrali nagrody podczas gali w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza

W tegorocznym konkursie „Piękna fasada”  
było 14 uczestników, 12 z nich nagrodzono
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA
(załącznik nr 1 do Regulaminu Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego)

Nazwa zadania i jego 

precyzyjna lokalizacja

Cel, jaki zostanie 

osiągnięty poprzez 

realizację zadania

Opis prac koniecznych

do zrealizowania 

zadania

Szacunek kosztów w zł *

* brak szacunku kosztów nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Wymagany jest załącznik graficzny (mapa, plan sytuacyjny) ze wskazaniem obszaru, którego 

inwestycja dotyczy. W tej sprawie można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta – stanowisko 

„Architektura i Geodezja”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji wniosków w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z 

prawem dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 z późn. zmianami) oraz oświadczam i przyjmuję do 

wiadomości, że administratorem zebranych danych jest Burmistrz Dzierżoniowa, 58-200 Dzierżoniów,

Rynek 1 

Dzierżoniów, dnia …............................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL, dokładny adres, numer telefonu)

..........................................................................

podpis wnioskodawcy





14

www.dzierzoniow.pl     

Mieszkańcy Dzierżoniowa popierający zgłoszenie zadania

Lp.
Imię Nazwisko PESEL Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Już wiemy, że w ramach 
projektu pomożemy dwójce 
literatów – na wydanie cze-
kają bowiem tomik poezji  
i proza. A wraz z nowym  
budżetem do rozdyspono-
wania między uczestników 
projektu będzie nowa pula 
środków. Na co zostanie 
przeznaczona? Może tak-
że na to, o czym marzysz  
właśnie Ty. Masz czas,  
by przygotować sie do ko-
lejnej edycji projektu. Nabór  
ruszy już w lutym.

Szukasz inspiracji? 
Sprawdź, jakie pasje wspiera-
liśmy w tym roku. Zobacz, jak 
można oderwać się od rutyny 
codzienności.

Jedni robili to stawiając 
stopy w miejscach, gdzie nie 
postawił ich jeszcze żaden 
człowiek, jak Sławek Pa-
rzonka, eksplorując jaskinię  
P-D12 JackDaniel’s, inni za-
miast w dół pięli się w górę, 
jak Konrad Saladra, który 
podjął próbę pokonania dro-

gi wspinaczkowej o nazwie 
Classified 11/11+ (9a/9a+) na 
Frankenjurze. 

Pasjonatka capoeiry Ju-
styna Jagielnicka zapewniła 
mieszkańcom wiele wra-
żeń przez pokazowy trening 
dzierżoniowskiej grupy ca-
poeiry na rynku z udziałem jej 
brazylijskiego mistrza - Me-

strando Fuampa. 
Maratończyk rowerowy 

Marian Kołodziejski w 60 go-
dzin (z przerwą tylko na sen) 
przejechał trasę wyścigu Pa-
ryż – Brest – Paryż o długości 
ponad 1200 km. To najbar-
dziej znany i zarazem najstar-
szy maraton długodystanso-
wy na świecie. 

Rowerowe wyzwanie pod-
jęło także dwóch młodych 
dzierżoniowian, których hob-
by jest kolarstwo górskie - 
Radosław Pietras i Jarosław 
Glinkowski. Zdobyli włoską  
alpejską przełęcz Stelvio  
(2.757 m n.p.m.). Dzierżoniow-

scy motocykliści otrzymali zaś 
specjalne flagietki promują-
ce Dzierżoniów i „Stowarzy-
szenie Motocyklistów Ziemi  
Dzierżoniowskiej”.

Dofinansowaliśmy też  
i wsparliśmy organizacyjnie 
sesję modelek zorganizo-
waną w różnych obiektach  
na terenie miasta w ra-
mach projektu związanego  
z modelingiem Anny Dynow-
skiej.

Przekazane przez mia-
sto środki to dofinansowanie 
części kosztów wynikających 
z realizacji pasji dzierżonio-
wian. Większość pokryli sami. 

W tym roku pomagaliśmy mieszkańcom  
w realizacji nietypowych pasji, hobby  

i realizacji ciekawych przedsięwzięć. W ramach  
projektu „Dzierżoniów pełen pasji” dofinansowaliśmy 
ekstremalne wspinaczki, wyprawy rowerowe,  
motocyklowe, pokaz sportowy i sesję zdjęciową. 
Jesteśmy bardzo ciekawi przyszłorocznych propozycji. 

Dzierżoniowianie są pełni pasji
Podsumowanie projektu

Już od stycznia na spe-
cjalnym formularzu można 
zgłosić zadanie do realizacji. 
Wystarczy zebrać pod nim  
30 podpisów mieszkańców. 

Do końca kwietnia trwać 
będzie weryfikacja wnio-
sków. Głosować na kon-
kretne zadania będziemy  

w ostatni tydzień maja i pierw-
szy tydzień czerwca. Każdy  
z mieszkańców oddać bę-
dzie mógł tylko 1 głos (iden-
tyfikacja na podst. nr PESEL). 
Dorośli głosować będą  
w sposób tradycyjny, zazna-
czając na druku odpowied-
nią pozycję, lub on-line przez 

specjalną aplikację na 
www.dzierzoniow.pl.  
Urny staną w UM, 
jednostkach podle-
głych i w namiocie  
na Dniach Dzier-
żoniowa. Młodzież  
(od I klasy szkół gim-
nazjalnych) głosować  
będzie w sposób trady-
cyjny w szkołach. Wyniki  
poznamy w połowie wrze-
śnia.

Koszt realizacji pojedyn-
czego zadania nie będzie 
mógł przekroczyć kwoty 
200 tys. zł w przypadku za-
dań związanych z budową 

lub remontem infrastruktu-
ry miejskiej i 25 tys. zł przy 
działaniach mających na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców.

Rozpoczynamy realizację budżetu obywatelskiego. 
Aż milion zł będą mieli co roku do wydania 

mieszkańcy Dzierżoniowa na to, co ich zdaniem  
należy zrobić w mieście. 100 tys. zł należeć będzie 
wyłącznie do młodzieży. Proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców będzie to jeden z największych 
budżetów obywatelskich w województwie 
dolnośląskim.

Rusza milionowy budżet obywatelski
Samorząd

Projekt „Dzierżoniów pełen pasji” będzie kontynuowany także 
w przyszłym roku. W tym roku mieszkańcy miasta udowodnili, 
że warto
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Budżet obywatelski to możliwość bezpośredniego decydowania o tym, co
powstanie w naszym najbliższym otoczeniu. To także źródło wiedzy 
o potrzebach mieszkańców i ważny element budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa

www.dzierzoniow.pl/dzierzoniowskibudzetobywatelski

DzierzoniowskiBudzetObywatelski

Pobierz

wniosek 

Zgłaszaj i głosuj!
projekt


