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Walka ze smogiem - kontrole
strażników miejskich

D

zierżoniowscy strażnicy ze specjalnymi uprawnieniami
oraz wiedzą o instalacjach grzewczych i systemach
odprowadzania spalin prowadzą kontrole związane
z prawidłowym paleniem w piecach. Uczą też, jak palić
efektywniej, zdrowiej i oszczędniej. A miasto dofinansowuje
wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Zobacz, co się zmieniło - inwestycje
Dzierżoniowa w 2019 roku
strony 6-8

Rekrutacja do szkół,
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strona 9
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Informacje z miasta

Aktywność mieszkańców

Jest nas 31 tysięcy

30 lat samorządu prośba do mieszkańców
Dzierżoniowa

P

ierwszego dnia tego roku liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 31.014 osób.
Czy tyle nas rzeczywiście mieszka w Dzierżoniowie?
Na pewno więcej, choć trudno uzyskać precyzyjne
dane. Te, którymi operuje urząd, wynikają z obowiązku
meldunkowego.
Oprócz osób zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie mieszka również
420 osób zameldowanych
na pobyt czasowy. Tutaj największą grupę stanowią osoby, które imigrowały do Polski i swoją przyszłość chcą

wiązać z naszym miastem.
Pomimo prawa nakazującego
meldunek, nie wszyscy wypełniają ten obowiązek, stąd
wskazanie rzeczywistej liczby
osób mieszkających i przebywających w Dzierżoniowie
nie jest możliwe.

Dane demograficzne – stan na 1.01.2020 r.:
• zameldowania na pobyt stały – 31.014 osób
(kobiety – 16.799, mężczyźni – 14.215)
• zameldowania na pobyt czasowy - 420 osób
(kobiety - 226 kobiety, mężczyźni - 194)
• urodzenia - 219 (chłopcy - 110, dziewczynki - 109)
• zgodny - 427 zgonów (kobiety - 227, mężczyźni 200)
• mieszkańcy, którzy uzyskali pełnoletniość - 276
• liczba kobiet w wieku produkcyjnym - 9.432
• liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym – 10.576
• liczba osób, które w Dzierżoniowie zawarły związek
małżeński – 167 (90 wyznaniowych, 77 cywilnych)

W

ramach przypadającej w tym roku 30. rocznicy
odrodzonego samorządu terytorialnego
przygotowywana jest wystawa prezentująca przebieg
wyborów z 1990 roku, najważniejsze zmiany, jakie
zaszły w ostatnich trzech dekadach w naszym
mieście i osiągnięcia mieszkańców Dzierżoniowie.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem
i serdeczną prośbą o przekazanie lub wypożyczenie
wszelkich materiałów, dokumentów, plakatów i fotografii
ukazujących kampanie wyborcze i wydarzenia związane z tworzeniem samorządu
od 1990 roku do dzisiaj.
Materiały te zostaną wykorzystane przy opracowaniu trzeciego tomu publikacji
„Dzierżoniów i jego mieszkańcy”, w której opisany zostanie rozwój samorządności
w naszym mieście. Można
je przekazywać do Muzeum Miejskiego Dzierżo-

niowa przy ul. Świdnickiej 30
do 20 lutego. Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych
- 502 318 736.

Bezpieczeństwo

Decyzje podatkowe do rąk własnych

M

ieszkańcy Dzierżoniowa otrzymują indywidualne
informacje o wymiarze podatku na 2020 rok do
rąk własnych. Ponad 12 tys. decyzji pracownicy urzędu
dostarczą do końca lutego.

Każdy pracownik urzędu przekazujący decyzje
ma imienny identyfikator
i w żadnym wypadku nie
pobiera jakichkolwiek opłat.
Decyzje doręczane są od
godziny 9.00 do 19.00.
Jeżeli doręczający nie zastanie adresata decyzji lub
żadnego z dorosłych domowników w mieszkaniu,
pozostawienia w skrzynce na
listy lub w drzwiach mieszkania zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki

w siedzibie Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie w godzinach urzędowania w ciągu
14 dni od dnia pozostawienia
zawiadomienia. Wówczas po
odbiór decyzji trzeba przyjść
do ratusza.
Wpłat na poczet podatków oraz opłat za wieczyste
użytkowanie gruntu można
dokonać bez prowizji w kasie urzędu (Rynek 1, Biuro
Obsługi Klienta), w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkal-

nych (ul. Bielawska 15) oraz
w puncie kasowym DZBM-u (ul. Nowowiejska 62).
Konto
bankowe
urzędu prowadzone jest przez

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie,
numer
konta:
34 9527 0007 0046 7773
2000 0002.

Mieszkańcy otrzymają decyzje podatkowe do końca lutego.
Osoby je roznoszące mają imienne identyfikatory
i nie pobierają opłat

Redaguje:
Zespół redakcyjny
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
Rynek 1, tel. 74 645 03 88,
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Skład i druk:

www.imagedrukarnia.pl
www.dzierzoniow.pl
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Bezpieczeństwo

Nowy komendant Straży Miejskiej Dzierżoniowa

Z

ostał nim Mariusz Furgała, który przed objęciem
stanowiska komendanta przez blisko 30 lat był oficerem policji, pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta bielawskiego komisariatu.
Nowy komendant od urodzenia jest mieszkańcem
Dzierżoniowa, jego pasją jest
sport, zwierzęta i turystyka.
- Przez najbliższe lata priorytetami
dzierżoniowskich
strażników będą kwestie
związane z czystością i estetyką Dzierżoniowa, działania

wpływające na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza
i opieka nad zwierzętami.
Bezpieczeństwo mieszkańców oczywiście zawsze jest
naszym celem nadrzędnym.
Mocno będę także pracował nad tym, aby pracownicy
straży wykonywali swoje za-

dania w taki sposób, aby znajdowało to odzwierciedlenie
w ich dobrej ocenie przez

dzierżoniowską społeczność
– mówi Mariusz Furgała.

Nowym szefem
dzierżoniowskich strażników
został Mariusz Furgała

Inwestycje

Zewnętrzne środki na elektroniczne usługi

M

iasto zdobyło 2,5 mln złotych na rozwój usług
elektronicznych. - Pełną cyfryzację w niedalekiej
przyszłości muszą przejść wszystkie samorządy,
a my zrobimy to za pozyskane, zewnętrzne pieniądze
– mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Projekt o nazwie „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” zakłada wprowadzenie 27 usług elektronicznych.
- Jego zrealizowanie umożliwi cyfrową komunikację
z mieszkańcami i elektroniczne załatwienie wszystkich najważniejszych urzędowych spraw. Dotyczy to
również kwestii związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia

burmistrz
Dzierżoniowa.
Uruchomienie pełnej, elektronicznej obsługi klienta
poprzedzone zostanie modernizacją istniejących sieci
w urzędzie i konieczną budową sieci LAN, zapewniającą
bezpieczeństwo i szybkość
transmisji danych. W ramach
zdobytych środków zakupiony zostanie też odpowiedni
sprzęt i oprogramowanie.

Najważniejsze e-usługi, jakie świadczył będzie dzierżoniowski urząd w ramach realizowanego projektu:
• e-podatki (m.in. rolny, od nieruchomości,
od środków transportu),
• e-zaświadczenia i wnioski (informacja publiczna, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego czy studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, wypisy i wyrysy z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i wnioski związane z mieszkalnictwem),
• e-płatności,
• e-zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo

Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie

W

oparciu o środki z Funduszu Sprawiedliwości
przeznaczonego na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom tych zdarzeń,
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Probus
uruchomiła w Dzierżoniowie Lokalny Punkt Pomocy.
Punkt w Rynku 25 czynny
jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-10:00,
16:00-18:00, tel. 509 281 371,
email: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl.
Infolinia czynna całą dobę:
tel: 508 962 007.
Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone do
31 grudnia 2021 r., a po-

moc udzielana jest osobom
pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także świadkom
i osobom im najbliższym.
Więcej informacji na stronie
www.pomoc-pokrzywdzonym.pl

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc
w następujących formach:
• udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
• pomoc psychologiczna i psychiatryczna;
• finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
• finansowanie kosztów związanych z kształceniem
w szkołach, przedszkolach, w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy;
• finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe;
• pokrywanie kosztów zakwaterowania,
dopłat do czynszu i opłat za media;
• pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży,
obuwia i środków czystości.
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Estetyka

Bezpieczeństwo

Duże dofinansowanie
do wymiany starych
pieców

Straż Miejska
kontra smog

1

mln 122 tys. zł trafi do mieszkańców Dzierżoniowa,
którzy w ramach uruchamianego właśnie projektu
wymienią stare piece węglowe na ekologiczne źródła
ciepła, np.: podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne i projekty hybrydowe (fotowoltaika i pompa powietrza, ogrzewanie elektryczne
zasilane fotowoltaiką).
Szczegółowe informacje na temat dofinansowania
do wymiany pieców można uzyskać pod numerem
telefonu 74 645 08 05

- To kolejny ważny krok
w kierunku czystego powietrza i prawdziwe działanie na
rzecz naszego środowiska.
Nasz udział w tym przedsięwzięciu pozwoli na wymianę
ponad trzydziestu starych,
nieekologicznych
instalacji grzewczych w domkach
jednorodzinnych. To projekt podobny do tego, który
zakończyliśmy w tym roku
w zakresie budowy instalacji
fotowoltaicznych. Mieszkańcy otrzymali na to aż 85% dofinansowania mówi Dariusz

Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.
Całkowita wartość projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin
Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej
(ZKD)” to kwota 7 mln 764
tys zł. Zrealizują go wspólnie „Stowarzyszenie Wolna
Przedsiębiorczość”
(lider)
oraz samorządy Dzierżoniowa, gminy Dzierżoniów,
Pieszyc, Niemczy i Ząbkowic
Śląskich.

S

trażnicy miejscy mogą kontrolować to, czym
palimy w piecu. W 2019 roku podjęli 135 takich
interwencji. W zdecydowanej większości do palenia
w piecach węglowych wykorzystywany był opał
o bardzo niskiej jakości. Można dostać za to mandat.
W Dzierżoniowskiej Straży Miejskiej działa zespół ds.
ekologii i ochrony środowiska. Tworzą go strażnicy ze
specjalnymi uprawnieniami
i kwalifikacjami. Szkolenie,
które ukończyli, dotyczyło m.in. instalacji grzewczych, systemów odprowadzania spalin i wentylacji
w kontekście ochrony środowiska.
Dzierżoniowscy
strażnicy mają uprawnienia
pozwalające na kontrolę systemów grzewczych pod kątem materiałów wykorzystywanych do palenia w piecach.
W ubiegłym roku robili to 135
razy. W zdecydowanej większości do palenia w piecach

węglowych wykorzystywany był opał o bardzo niskiej
jakości. W 54 przypadkach
strażnicy udzielili pouczeń,
a w dwóch, w związku z podejrzeniem wykroczenia z art.
191 Ustawy o odpadach, nałożono mandaty karne.
Zawsze, kiedy widzisz
„dziwny” dym wydobywający się z komina, interweniuj. Zgłoś to Straży Miejskiej
– osobiście pod adresem
ul. Rzeźnicza 2/1 lub telefonicznie na nr 74 645 08 88.
Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach - pamiętajmy, że szkodliwe substancje
z naszych kominów trafiają
wprost do naszych płuc.

Straż Miejska ma prawo wejść do domu w celu
przeprowadzenia kontroli. Nie wpuszczając
strażnika właściciel nieruchomości popełnia
przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego,
a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo
wezwać policję. W miejscu, gdzie prowadzona
jest działalność gospodarcza, kontrolę można
przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00.
Osobie, która uniemożliwia przeprowadzenia
takiej kontroli, grozi kara pozbawienia wolności
do lat 3.

Program Małych Ulepszeń
Mieszkańcy Dzierżoniowa planujący w 2020 roku wymianę
ogrzewania z paliwa stałego na ogrzewanie ekologiczne
mogą ubiegać się o dofinansowanie również w ramach
Programu Małych Ulepszeń (Uchwała Rady Miejskiej
Dzierżoniowa nr V/51/19 z dnia 25 lutego 2019 r.).
Dotacja wynosi 50% wartości nowego pieca, nie więcej
jednak niż 1.500 zł dla nieruchomości położonych
w ścisłym centrum miasta i 1.200 zł poza nim.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania
jest przede wszystkim złożenie wniosku przed likwidacją
starego pieca.
Wniosek zawiera następujące dane: imię, nazwisko,
adres i telefon wnioskodawcy, adres i miejsce realizacji
przedsięwzięcia, szacunkowy koszt zadania, termin
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rodzaj władania
nieruchomością. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta
w Dzierżoniowie w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko E.

Pal bez dymu
Stare piece nie kopcą ze starości, ale dlatego, że źle
w nich palimy. Sposób palenia można zmienić i z dnia na
dzień przestać kopcić. Wystarczy zmiana nawyków, aby
przestać być uciążliwym dla siebie i dla otoczenia, a do
tego jeszcze zaoszczędzić do 30% opału. Rozpalaj od
góry i dokładaj z boku przy kontynuowaniu grzania. Naucz się, jak to zrobić z https://czysteogrzewanie.pl

www.dzierzoniow.pl
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Estetyka

100 pięknych drzew od GE Aviation

G

eneral Electric (GE), jedno z największych
światowych przedsiębiorstw, to firma szczególnie
podchodząca do kwestii społecznej odpowiedzialności
w biznesie. Widać to także po aktywności działającej w
Dzierżoniowie GE Aviation.
Jednym z działań społecznych, związanych z tegorocznym
jubileuszem
stulecia GE, było zasadzenie w Dzierżoniowie 100
drzew. 20 lip drobnolistnych
i 80 lip szerokolistnych rośnie
wzdłuż ulicy Zachodniej przy
dzierżoniowskiej podstrefie.
GE Aviation produkuje w
Dzierżoniowie komponenty

do silników lotniczych Boeinga i Airbusa, jest cenionym
pracodawcom, wspiera lokalny biznes, angażuje się w
akcje charytatywne i pomaga
dzierżoniowskim instytucjom.
- Relacje z lokalną społecznością są dla nas bardzo
ważne, stąd nasze zaangażowanie w wiele inicjatyw i w
pomoc, ponieważ ludzie są

dla nas najważniejsi – mówi
Graham Wilmot, dyrektor generalny GE Aviation w Dzier-

żoniowie.

100 drzew na 100-lecie firmy to prezent dla
mieszkańców miasta od GE Aviation w Dzierżoniowie

Aktywność mieszkańców

Wspólnoty zmieniają wizerunek Dzierżoniowa

D

o dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych,
wyróżnionych w konkursie „Piękna fasada”,
trafiło 115 tys. zł. Nagrody przyznano w kategorii
„elewacja” i „detal architektoniczny”.
Forma konkursu jest jedyną, w której zgodnie z przepisami miasto może wspierać prace realizowane przez
wspólnoty
mieszkaniowe.
- Bez tego typu inwestycji
Dzierżoniów nie zmieniałby
się tak, jak możemy to obserwować. Z jednej strony dbanie
o własne budynki jest czymś

naturalnym, z drugiej to spory wysiłek finansowy, dlatego
serdecznie gratuluję i dziękuje wszystkim mieszkańcom,
którzy modernizując swoje
budynki przyczyniają się do
poprawy wizerunku i estetyki
Dzierżoniowa – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz
Kucharski.

Nagrody w kategorii „elewacja”
• I nagroda 25.000 zł
– wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 45
• II nagroda 15.000 zł
- wspólnota mieszkaniowa Daszyńskiego 20
- wspólnota mieszkaniowa Kościuszki 5
• III nagroda 10.000 zł
- wspólnota mieszkaniowa Świdnicka 52-54
- wspólnota mieszkaniowa Wrocławska 25
- wspólnota mieszkaniowa Kilińskiego 2
• IV nagroda 5.000 zł
- wspólnota mieszkaniowa Ciasna 22
- wspólnota mieszkaniowa Długa 3
- wspólnota mieszkaniowa Grota Roweckiego 19-21
- wspólnota mieszkaniowa Garncarska 9
Nagroda w kategorii „detal architektoniczny”
• I nagroda 10.000 zł
– wspólnota mieszkaniowa Mickiewicza 20

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Za najpiękniejszą elewację najwyższą nagrodę zdobyła
wspólnota budynku Ząbkowicka 45

Budynek przy Kościuszki
5 również zyskał nową
elewację i II nagrodę
w konkursie „Piękna
fasada” ex aequo
ze wspólnotą
z Daszyńskiego 20

Wśród nagrodzonych znalazła się m.in. wspólnota
mieszkaniowa ze Świdnickiej 52-54
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Inwestycje

Zobacz, co się zmieniło - inwestycje Dzierżoniowa

W

iele pozytywnych zmian zaszło w minionym roku w Dzierżoniowie za sprawą mieszkańców, ale też inwestycji wykonanych przez miasto. Oto przegląd tych najważniejszych.

Budowa Centrum Seniora
– nowa siedziba Dziennego
Domu Senior Plus i dzierżoniowskich organizacji pozarządowych oraz kombatanckich. Ta inwestycja była
możliwa dzięki pozyskaniu
przez Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska dofinansowania w wysokości 7 mln 109
tys. złotych. W odnowionej
i częściowo przebudowanej
kamienicy przy ul. Świdnickiej
35 utworzono sale treningowe, terapeutyczne i świetlice.
Przebudowa os. Kolorowego – w 2019 roku w ramach
pierwszego etapu inwestycji
powstał parking, który mieści
200 aut, a także nowy wyjazd z osiedla w ul. Piastowską, oświetlenie, chodniki i
mała architektura. Zasadzono
również 200 drzew. To pierwszy etap zmian najstarszego
dzierżoniowskiego osiedla, na
który miasto pozyskało 1 mln
641 tys. zł.

Zagospodarowanie kwartałów rynku – rok 2019 rozpoczął duże zmiany w staromiejskiej przestrzeni, której
nie widać od frontu. Teren
pomiędzy ul. Krasickiego i
Kościelną najpierw uprzątnięto z liczących dziesięciolecia
i będących w opłakanym stanie komórek gospodarczych.
Później wybudowano miej-

sca parkingowe, estetyczne
pomieszczenia gospodarcze
i punkt do zbiórki odpadów.
Postarano się także o przestrzeń na zieleń i zamontowano elementy małej architektury. Tak w niedalekiej
przyszłości zmienią się również inne podwórka staromiejskiego centrum Dzierżoniowa.

Przebudowa Cichej, Szpitalnej i Okrzei - największa
inwestycja drogowa minionego roku zmieni m.in. kolejny wjazd do miasta, poprawi
infrastrukturę drogową i pieszą w sąsiedztwie szpitala.
Efektem zadania, na które miasto zdobyło ponad 5
mln 700 tys. zł z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

na lata 2016-2019, będzie
kompleksowo przebudowana
infrastruktura - drogi wraz z
całą infrastrukturą drogową,
tj: chodnikami, ścieżkami rowerowymi, miejscami parkingowymi i oświetleniem ledowym. Realizowane w dwóch
etapach zadanie zakończy
się w 2020 roku. Koszt robót
budowlanych to ponad 6 mln
142 tys. zł.
www.dzierzoniow.pl
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w 2019 roku
Przebudowa łącznika Korczaka - SP1 i parkingu (260
metrów drogi i 40 dodatkowych miejsc postojowych)
poprawiło dojazd do budynków i Szkoły Podstawowej
nr 1. W tym miejscu nie będzie
już trzeba jeździć na zakładkę.
Prace kosztowały 1 mln 220
tys. zł.

Przebudowa ul. Strumykowej - odcinek drogi od wiaduktu do parkingów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz do
ogrodów działkowych zyskał
nawierzchnię z kostki i infrastrukturę drogową. Zamontowano także barierki ochronne.
W ramach przeprowadzonych
prac wykonano też odwodnienie i oświetlenie.

Budowa ul. Bursztynowej –
ta droga, podobnie jak wybudowana wcześniej ul. Srebrna,
Szafirowa i Rubinowa, powstała przy nowych terenach
mieszkaniowych
pomiędzy
os. Tęczowym a ul. Akacjową.
Nawierzchnia z kostki, chodniki, oświetlenie ledowe i dodatkowy wjazd na nową część
os. Tęczowego znacznie ułat-wiają komunikację.

Przebudowa drogi i budowa miejsc postojowych
na os. Jasnym – zmiany na
odcinku drogi od ul. Sikorskiego, wzdłuż bloku nr 1,
zlikwidowały występujący tu
wcześniej problem jeżdżenia
„na zakładkę”. Powstało też

prawie 80 nowych miejsc
parkingowych.
Koszt
inwestycji to 1 mln 59 tys. zł.
W ramach współpracy miasta
i spółdzielni z budżetu spółdzielni sfinansowana zostanie
budowa 27 nowych miejsc
parkingowych.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

Przebudowa łącznika Akacjowa-Tęczowe - niewielka,
ale ważna komunikacyjnie
droga nie drażni już kierowców. Wcześniej jej stan znacznie odbiegał od przebudowanej niedawno ul. Akacjowej i
wyremontowanych
uliczek
na os. Tęczowym. Wkładem

spółdzielni jest remont dojść
do budynków nr 13 i 12 i kilku istniejących miejsc parkingowych. Koszt realizacji
zadania to 284 tys. zł. Prace
obejmowały
odwodnienie
i przebudowę drogi, wjazdów
i chodników oraz montaż
oświetlenia ledowego.
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Zagospodarowanie skweru przy ul. Wrocławskiej, Piastowskiej i Strzelniczej – tak
w najbliższych latach zmienią się dzierżoniowskie parki
i skwery. Nowe alejki, oświetlenie, mała architektura (ławki, stojaki na rowery, kosze na
śmieci) oraz zagospodarowana zieleń sprawiają, że mieszkańcy znacznie chętniej korzystają z chwili odpoczynku
w tym miejscu.
Miejsca Piknikowe przy
Skwerze Seniora i Juniora stworzenie takiej przestrzeni
to pomysł mieszkańców zrealizowany w ramach budżetu
obywatelskiego. Miejsca piknikowe oraz niewielki plac zabaw dla najmłodszych dzieci
wraz z ogrodzeniem i oświetleniem to kolejne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie
wzdłuż ul. Kopernika. Koszt
zadania to 290 tys. zł

Budowa kładki przy ul. Kopernika - konieczność przeprowadzenia tej inwestycji
wynikała z faktu, że kładka,
z której korzystaliśmy do tej
pory, miała ponad 70 lat, a jej
elementy konstrukcyjne zagrażały bezpieczeństwu. Przy
budowie nowej zlikwidowano
utrudnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się, rowerzystów i rodziców spacerujących z dziećmi
w wózkach.

Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - pierwsze takie miejsce pochówku,
które znajdziemy nieopodal
kaplicy, powstało po suge-

stiach mieszkańców i będzie
rozbudowywane w kolejnych
latach. Ma 32 nisze na urny
z prochami. Kosztowało ponad 61 tys. zł.

Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd to dopełnienie wykonanych wcześniej
prac. Nowy chodnik połączył
istniejącą aleję z wyjściem
od strony os. Różanego.

Zamontowano także oświetlenie, ławki, kosze i stojaki
na rowery oraz dosadzono
15 drzew. Koszt zadania
to ponad 134 tys. zł.
www.dzierzoniow.pl
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Rekrutacja do szkół,
przedszkoli i żłobka

Rusza DBO 2020

W

lutym rozpocznie się cykl naborów
do dzierżoniowskich placówek oświatowych.
Dotyczy to szkół podstawowych, przedszkoli
publicznych i żłobka.
- Podobnie, jak w minionych latach, zabezpieczone są miejsca dla wszystkich
dzieci z Dzierżoniowa, ale
zmieni się to, że będzie o
jedno przedszkole publiczne więcej. Związane jest to
z przekształceniem Niepublicznego Przedszkola nr 3 w
placówkę publiczną. Gdyby
zabrakło miejsca w przedszkolu publicznym lub w
żłobku, miasto zakontraktuje
je w placówkach niepublicznych, a koszty opieki po stronie rodziców będą takie same,
jak w przedszkolu publicznym. Dla wielu mieszkańców
ma to duże znaczenie, dlatego to rozwiązanie będzie
kontynuowane – zapewnia
Dariusz Kucharski, burmistrz
Dzierżoniowa.
Szkoły
Nabór do szkół rozpocznie
się 10 lutego i potrwa do 13
marca. Zgłoszenia przyjmowane będą w poszczególnych
placówkach. Zapisy będą się
odbywać na podstawie rejonów, w których mieszkają
uczniowie. Jeśli pozostaną
w nich wolne miejsca, będzie do nich można zapisać
dziecko spoza rejonu. Karty
zgłoszenia dziecka zostały
rozesłane przez placówki do
wszystkich rodziców. Rejony
szkół dostępne są na stronach internetowych szkół.

Przedszkola
Od 2 marca mieszkańcy
Dzierżoniowa będą mogli
składać wnioski o przyjęcie
dziecka do przedszkoli publicznych (PP 1, PP 2, PP 7).
Rekrutację do nowego Przedszkola Publicznego nr 3 przeprowadzi komisja powołana
w PP 7. Wnioski dostępne
będą w siedzibie tego przedszkola.
Żłobek
Nabór do Żłobka Miejskiego rozpocznie się 1 kwietnia i
potrwa do 30 kwietnia. Karty
zgłoszenia dostępne będą w
jego siedzibie (os. Błękitne
28) oraz na stronie internetowej. W przypadku większej
liczby zgłoszeń niż wolnych
miejsc, do żłobka będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci z rodzin wielodzietnych, z orzeczeniem o
niepełnosprawności, których
obydwoje rodziców pracuje,
matki lub ojca samotnie wychowujących dziecko, dzieci z rodzin zastępczych oraz
dzieci, których rodzeństwo
już uczęszcza do żłobka.
Do żłobka zapisywane będą
wyłącznie dzieci faktycznie
zamieszkałe w Dzierżoniowie. Do publicznych przedszkoli i szkół mogą być przyjęte dzieci spoza miasta, ale
wyłącznie w przypadku, kiedy
zaspokojone zostaną potrzeby wszystkich mieszkańców.

Miasto jest organem prowadzącym dla czterech szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich,
ul. W. Sikorskiego 2, (tel. 74 645 23 44);
2. Szkoła Podstawowa nr 3
im. Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Nowowiejska 64, (tel. 74 831 31 35);
3. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte,
os. Błękitne 25, (tel. 74 831 34 36);
4. Szkoła Podstawowa nr 9
im. Mikołaja Kopernika,
ul. M. Kopernika 7, (74 831 35 46).
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

P

o raz piąty mieszkańcy Dzierżoniowa będą mogli
zdecydować, na co wydać milion złotych w ramach
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego (DBO).
Propozycje zadań można zgłaszać przez cały luty.
Wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia.

Kto może składać wnioski
i głosować w DBO? Mieszkańcy Dzierżoniowa, którzy
ukończyli 16. rok życia (aby
uznać kogoś za mieszkańca, powinny być spełnione
dwie przesłanki: przebywanie w znaczeniu fizycznym
w określonej miejscowości
i zamiar stałego w niej pobytu
- pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25 Kodeksu
cywilnego i art. 25 ustawy
o ewidencji ludności). Górna granica wartości zadania
inwestycyjnego określona regulaminem to 450 tys. zł, nieinwestycyjnego - 50 tys. zł.
Wnioskodawcy swoje propozycje mogą składać w UM
na odpowiednich formularzach (dostępnych na www.
dzierzoniow.pl) w lutym. Muszą zebrać minimum 30 podpisów mieszkańców, którzy

je poprą.
Do połowy maja wnioski,
które wpłyną do Urzędu Miasta, zostaną zweryfikowane
pod względem formalnym
i prawnym. Potem ogłoszona
zostanie lista zadań, które zostaną poddane głosowaniu.
Ruszy ono 30 maja i potrwa
do 19 czerwca. Uwaga: głosujemy tylko elektronicznie
przez specjalny moduł na
stronie
www.dzierzoniow.
pl. Do głosowania konieczne
jest posiadanie numeru pesel
(osoby zamieszkałe w Dzierżoniowie i nieposiadające
takiego numeru, a chcące zagłosować, powinny się zgłosić do Biura Ewidencji Ludności i Dowodów).
Wyniki głosowania poznamy do 30 czerwca, a wybrane
projekty zostaną zaplanowane do realizacji na 2021 r.

Aktywność mieszkańców

Głos w sprawie uchwały
krajobrazowej
Radni uporządkują kwestię ustawienia reklam w przestrzeni miejskiej. Projekt uchwały jest już gotowy. Czas
na głos mieszkańców w tej sprawie.
Uwagi dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych można zgłaszać do Urzędu Miasta. Można przyjść
4 lutego o 16.00 do Sali Rycerskiej na dyskusję publiczną
na temat rozwiązań zawartych w projekcie uchwały. Sam
projekt będzie wyłożony do wglądu do 21 lutego w Biurze
Obsługi Klienta UM, stanowisko „E” (Rynek 1), w godz. od 8.00
do 14.30. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub e-mailem na adres krychel@um.dzierzoniow.pl
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Klimat dla biznesu

C

złonkowie powołanej 21 listopada 2019 r.
Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców
ustalili zasady współpracy i zadania do realizacji
na najbliższe lata. Mają wspierać politykę
rozwoju gospodarczego miasta i aktywizację
gospodarczą, zgłaszać potrzeby i problemy
lokalnych przedsiębiorców, a także
współorganizować wydarzenia i działania
służące rozwojowi przedsiębiorczości.
Dzierżoniowska
Rada
Przedsiębiorców przy burmistrzu Dzierżoniowa jest
dobrowolnym ciałem doradczym i opiniodawczym
składającym się z przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością
i rynkiem pracy oraz radnych.
Chcesz do niej przystą-

Skład Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców:
Diana Kaczyńska (DiART) - przewodnicząca, Beata Roczon
(Zarząd Cooper Standard Polska Sp. z o.o.) - wiceprzewodnicząca, Maciej Karpowicz (GE Aviation Dzierżoniów) –
wiceprzewodniczący, Katarzyna Barska (MOVE AND MÓW
Mobilne Centrum Językowe), Dariusz Cykowski (Usługi
Turystyczne Mateo), Adrianna Droszczak („Build” Adrianna Droszczak), Justyna Gądek (Justyna Gądek), Martyna
Kałuża (Dietetyk Kliniczny Martyna Kałuża), Maciej Kiesewetter (radny), Grażyna Kotasek (Foto-Techni-Color S.C.),
Tomasz Krupski (Aklima DKT Tomasz Krupski sp. j.), Tomasz
Mitraszewski (Concept Sp. z o.o.), Michał Mroszczak (Grupa
MR Michał Mroszczak), Adam Nowak (ZUS, Inspektorat w
Dzierżoniowie), Małgorzata Prewandowska („Jaś i Małgosia” Małgorzata Prewandowska), Izabela Sehn-Wójcik
(Decoro), Rafał Walter (Systemy Grzewcze AR), Krzysztof
Zawadzki (Frankonia-Poland Sp. z o.o.), Monika Zawilak
(PUP Dzierżoniów), Zbigniew Zeń (radny, „Euro-Ekspres”
Transport-Spedycja-Logistyka Zbigniew Zeń), Aneta Ziemkiewicz (Przedsiębiorstwo Handlowe Aneta Ziemkiewicz),
Beata Mikołajczyk (Pasmanteria Beata Mikołajczyk).

pić? Złóż deklarację członkowską (dostępna jest na
stronie www.dzierzoniow.pl
w zakładce GOSPODARKA
– DZIERŻONIOWSKA RADA
PRZEDSIĘBIORCÓW). Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Kurek - tel.
74 645 08 68, e-mail: mkurek@um.dzierzoniow.pl.

Aktywność mieszkańców

Duże pieniądze na dzierżoniowski sport
w 2020 roku

1

mln 280 tys. zł przeznaczy w przyszłym roku
Dzierżoniów na organizację zajęć i udział
mieszkańców w zawodach sportowych.
To w zdecydowanej większości pieniądze
dla młodzieży i seniorów.
Ogłoszenie konkursu na
dofinansowanie poprzedziły
konsultacje z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi wspierającymi
m.in. rozwój sportowy osób
z
niepełnosprawnościami.
Rozstrzygnięcie konkursów
i podpisanie umów nastąpi na początku 2020 roku.
Oprócz tych środków miasto,
podobnie jak w minionych
latach, będzie też wspierać zawodowych sportowców, m.in. naszego olimpijczyka Pawła Juraszka.
Zobacz, na jakie działania
sportowe Dzierżoniów przeznaczy 1 mln 280 tys. zł:
• treningi i mecze piłki nożnej (w tym udział dzieci
i młodzieży w projekcie
pn.: „Dzieci na stadionie
– uczymy się dopingu”) 375.300 zł,
• treningi i mecze piłki ręcz-

•

•

•

•

•
•

•

nej (wraz z organizacją turnieju Brick-Cup) – 200.000
zł,
aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach
uczniowskich klubów sportowych – 133.000 zł,
organizacja i udział w treningach i wyścigach kolarskich i BMX – 120.000 zł,
treningi i turnieje taekwon-do i kick-boxingu – 70.000
zł,
organizacja i udział w treningach i turniejach karate
kyokushin – 65.000 zł,
treningi i zawody w boksie
– 42.000 zł,
treningi koszykówki (wraz
ze zgłoszeniem udziału w
lidze koszykówki, organizacją meczów i turniejów koszykówki ulicznej w Dzierżoniowie) – 45.000 zł,
„Rzucam, chwytam, wal-

•

•

•

•

•

•

•
•
•

czę” – szkolenie najmłodszych dzieci i młodzieży w
piłce ręcznej – 41.000 zł,
treningi i zawody pływackie na basenie oraz nauka
i doskonalenia pływania –
35.000 zł,
zajęcia rekreacyjne i sportowe z elementami piłki
nożnej i ekwilibrystyki –
30.000 zł,
treningi i turnieje zapaśnicze oraz jui jitsu – 28.000
zł,
zajęcia brydżowe i udział w
sekcji brydża sportowego w
rozgrywkach wrocławskiej
ligi okręgowej – 12.000 zł,
gimnastyka
artystyczna,
akrobatyczna i sportowa –
10.000 zł,
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym
organizacja „Turnieju Piłki
Siatkowej”) – 8.000 zł,
treningi i turnieje gry w bule
– 10.000 zł,
treningi i mecze piłki siatkowej – 8.800 zł,
zajęcia ruchowe i edukacyjne w zakresie prawidło-

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

wego odżywiania, kultury
fizycznej i wizażu „Nowy
Ja” - 7.000 zł,
zajęcia capoeiry – 6.000 zł,
organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w
Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych – najlepszych znawców sportu
– 5.000 zł,
zajęciach i turniej retro ligii
w piłce nożnej- 5.000 zł,
zajęcia trójboju siłowego i
sportów siłowych – 5.000
zł,
zajęcia tenisa stołowego
oraz udział w zawodach –
5.000 zł,
zajęcia fitness – 5.000 zł,
treningi i turnieje tenisa
ziemnego – 3.000 zł,
organizacja olimpiady specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa
– 2.500 zł,
popularyzowanie idei wędkarstwa – 2.000 zł,
organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa
– 1.500 zł.
www.dzierzoniow.pl
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Biegniemy Tropem Wilczym

B

ieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych już 1
marca. W Dzierżoniowie
po raz szósty. Tradycyjnie start i meta na
dzierżoniowskim Rynku.
Trasa biegu to dystans
ok. 1963 m.

Dla pierwszych 160 zapisanych osób (zapisy przed
biegiem) przewidziano pakiety startowe zawierające
m.in. pamiątkową koszulkę.
Na mecie z kolei 160 pierwszych osób otrzyma okolicznościowe medale. Dodatkowo po skończonym biegu
na wszystkich uczestników
będzie czekać ciepły posiłek.
Pobiegnij, by upamiętnić żoł-

nierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w

latach 1944-1963 w obrębie
przedwojennych granic RP. W
ubiegłym roku zrobiło to 221

osób, ale zainteresowanie
biegiem z roku na rok rośnie.

Aktywność mieszkańców
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Znów będą
wyciskać sztangę

Kryterium Kolarskie
„DZIERŻONIÓW 2020”

V Memoriał Wojciecha
Jastrzębia - IV Puchar Polski Służb Mundurowych
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - Otwarte Mistrzostwa
Dzierżoniowa w Wyciskaniu Sztangi to już cykliczna impreza w kalendarzu
dzierżoniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zawodnikom będzie można
kibicować 21 marca.

Do Dzierżoniowa ponownie zawitają funkcjonariusze
służb mundurowych oraz
zawodnicy klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji sportowych z całej Polski, aby wziąć udział
w rywalizacji w kategoriach
wagowych od 75 kg do powyżej 125 kg oraz kategoriach OPEN. Na pobicie czeka
rekord mistrzostw Dzierżoniowa wynoszący obecnie
262,5 kg!

Po raz kolejny do Dzierżoniowa zawitają 4 kwietnia kolarze z klubów z całej Polski oraz z zagranicy,
aby wziąć udział w Międzynarodowym Kryterium
Kolarskim „DZIERŻONIÓW
2020”, będącym jednocześnie Eliminacją Mistrzostw
Polski Kryterium.
Start i meta zawodów na
ul. Świdnickiej na wysokości
Kina „Zbyszek”. Trasa, jak co

roku, będzie wiodła ulicami
Świdnicką, Pocztową, Krasickiego, Nowowiejską, Kościuszki. Rywalizację w Kryterium zapoczątkują dzieci
w wieku 7-8 lat i młodsze,
a zakończą Elita Kobiet wraz
z Juniorkami oraz Elita Mężczyzn.
Uwaga, w czasie zawodów
kierowcy muszą się liczyć
z utrudnieniami w ruchu.

Aktywność mieszkańców

Dzierżoniowski boks znów na antenach Polsatu

W

spółpraca miasta
i grupy Tymex
Boxing Promotion
owocuje kolejną galą
zawodowego boksu,
transmitowaną w ogólnopolskiej telewizji.

Hala OSiR-u znów stanie
się areną ciekawych walk zawodowych, również tych o
tytuły mistrzowskie. W walce wieczoru Ewa Brodnicka

będzie bronić pasa mistrzyni
świata federacji WBO w wa-

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA

dze super piórkowej. „Kleo”
ma na swoim koncie same

wygrane – 18.
Na gali w Dzierżoniowie
w ringu staną m.in. Damian
Wrzesiński, Sahan Aybay,
Michał „Szczupak” Leśniak,
Oskar Kapczyński i Oskar
Wierzejski.
Na
zawodową galę boksu zapraszamy
7 marca. Najlepiej obejrzeć
ją na żywo, ale można też
śledzić telewizyjną transmisję
na antenach Polsatu.
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W

tym roku uczniowie z województwa dolnośląskiego będą korzystać
z zimowej przerwy w edukacji w terminie od 10 lutego do 21 lutego.
Co mogą robić w tym czasie w Dzierżoniowie? Sprawdź ofertę zajęć feryjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Złota 8, tel. 632 11 29
15 lutego, godz. 11.00-15.00 - „Warsztaty plastyczne „Jesteśmy czyści - nie bierzemy” dla dzieci i młodzieży w wieku
10-15 lat z rodzin korzystających ze wsparcia OPS-u. Zapisy
w zespole ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy,
pokój 207.
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Strumykowa 1, tel 074 645 05 41 wewn. 384
10-14 lutego, godz. 12.00-12.45 – zabawy w wodzie przy
muzyce z animatorem.
22 lutego w godz. 5.45-21.15 – wodny tor przeszkód na basenie krytym,
23 lutego w godz. 10.30-19.45 – wodny tor przeszkód na
basenie krytym.
12, 18 i 20 lutego, godz. 9.00 – wyjazdy na narty, sanki do
Rzeczki. Odpłatność 5 zł od osoby.
17-21 lutego w godz. 7.30-15.30 – półkolonie dla dzieci w
wieku od 7 lat 9 dla grupy maks. 15 osób. Odpłatność 500 zł.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. K.K. Baczyńskiego, tel. 74 646 46 41
1. Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Rynek 2
Bezpłatne zajęcia w godz. 11.00-12.00 dla maksymalnie 15
osób pod hasłem „Ferie z pomysłem”.
10 lutego – „Zabawy z pamięcią”- gry i zabawy ruchowe.
12 lutego – „Mali architekci”- warsztaty plastyczne.
17 lutego – „Coś z niczego”- warsztaty plastyczne.
19 lutego – „Barwny świat”- zabawy z książką „Naciśnij mnie”
H. Tulleta.
2. Biblioteka Naukowa (ul. Sikorskiego 2)
Bezpłatne zajęcia pod hasłem „Detektywi w akcji” dla maksymalnie 15 osób, wymagane zapisy.
10-21 lutego (poniedziałek-piątek, oprócz czwartków),
godz. 11.00-15.00 – rozgrywki w grach planszowych –
Scrabble, Piraci, Gorący ziemniak, 5 sekund, Chińczyk,
Warcaby, Dobble, Twister, Fabryka robotów, Mali detektywi,
Mistakos, a także głośne czytanie książek oraz zajęcia kom-

puterowe – internet, gry komputerowe: Roblox, Fifa 19, Need
For Speed.
13 lutego, godz. 12.00-13.30 – zabawy integracyjne, „Kamuflaż dla detektywa” - warsztaty plastyczne, tworzenie stroju
dla detektywa: wąsy, okulary, nakrycie głowy itp., „Portret
pamięciowy” - tworzenie rysunku postaci znanego z książki
detektywa na podstawie fragmentu tekstu.
20 lutego, godz. 12.00-13.30 – integracyjna zabawa ruchowa, rozgrywki w gry planszowe: Zgadnij kto to, Mali detektywi, rozwiązywanie zagadek detektywistycznych - rozszyfrowywanie tajnych listów, tropienie zwierząt, przechodzenie
przez labirynty, rozpoznawanie kształtów przedmiotów, tworzenie komiksu o przygodach detektywa.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
ul. Świdnicka 23, tel. 74 646 46 60
Na działania w ramach Ferii z Pegazem 2020 obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc, tel. 74 646 46 30 lub 74 646 46 60.
10 lutego, godz. 11.00-11.45 – „W świecie magii” – pokaz
iluzji. Sala koncertowa.
10 i 17 lutego, godz. 12.00-13.30 (I grupa) i 14.00-15.30 (II
grupa) - zajęcia ceramiczne dla dzieci – pracownia ceramiczna.
13 lutego, godz.10.00 – Mały Odkrywca - GEO-zabawa warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci poznają prehistoryczne ślimaki, amonity i trylobity. Sala koncertowa.
14 lutego, godz. 10.00-11.30 – walentynkowa zabawa animacyjna. Sala Pegaz.
18 lutego, godz. 10.00-11.00 (I grupa), 11.15-12.15 (II grupa), 12.30-13.30 (III grupa) – EDUKIDO – zajęcia edukacyjne
z wykorzystaniem klocków lego. Sala 3, I piętro lub sala Pegaz.
Muzeum Miejskie,
Świdnicka 30, tel.: 74 64 64 661
10-14 lutego, godz. 9.00-11.00 – lekcja muzealna o historii
szopkarstwa w Polsce z warsztatami tworzenia szopek dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Aktywność mieszkańców

Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych

T

o tytuł wystawy, którą będzie można oglądać
w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa od 19 lutego
do 8 maja. Spodoba się ona przede wszystkim
młodzieży szkolnej o zainteresowaniach
naukami ścisłymi, ale nie tylko.
Wystawa z dziedziny historii nauki prezentuje dzieje teleskopu. Została przygotowana przez Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Tworzą ją plansze przedstawiające historie
teleskopu, oryginalne obiekty
– przyrządy astronomiczne,
książki itp. Na wystawie znaj-

Nowa czasowa ekspozycja
w muzeum prezentuje 400 lat
ewolucji lunety i teleskopu

duje się również kilka obiektów interaktywnych oraz
stanowisk obserwacyjnych.
Całość zawiera około czterdziestu obiektów różnej wielkości.
Wernisaż wystawy 19 lutego o godz. 17.00. Zapraszamy, wstęp wolny.

www.dzierzoniow.pl

