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Pamięci polskich
bohaterów
Inwestycje

Płynny ruch przy centrum
Dzierżoniów ogłosił
przetarg na budowę
ronda na skrzyżowaniu
ulic Piłsudskiego
i Daszyńskiego. Po
zakończeniu inwestycji
znikną problemy przy
skręcaniu w lewo,
które są szczególnie
uciążliwe w godzinach
wzmożonego ruchu.
To wspólna inwestycja
miasta i województwa.
Na istniejącym skrzyżowaniu powstanie rondo o średnicy 26 metrów, przebudowana
zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Na środku
wysepki ronda stanie zegar.
Inwestycja realizowana będzie wspólnie przez Dzierżoniów i Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego na podobnej zasadzie, jak
przeprowadzone wcześniej
remonty ul. Piastowskiej, Daszyńskiego, Świdnickiej, Kościuszki, Batalionów Chłopskich, Bielawskiej czy budowa

Obrady RM

Relacja
z sierpniowej sesji
Rondo na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego powinno rozwiązać problemy
komunikacyjne w tym miejscu
ronda na skrzyżowaniu ulic dowlanych rozłożone będą po gnięciu przetargu, kosztach roPiastowskiej i Złotej i ronda połowie.
bót budowlanych i związanych
na skrzyżowaniu ul. DaszyńWykonanie ronda będzie z przebudową skrzyżowania
skiego z Piastowską. W tym się wiązać z czasową zmianą utrudnieniach będziemy Pańprzypadku koszty robót bu- organizacji ruchu. O rozstrzy- stwa informować na bieżąco.

Partnerskie święto

Jubileuszowe spotkanie
z miastami partnerskimi
15-lecie współpracy
z Lanškroun i 10-lecie
współpracy z Serockiem
świętował Dzierżoniów
w sierpniowy długi
weekend. Burmistrzom
tych miast wręczono
Medale za Zasługi dla
Miasta Dzierżoniowa.
Wśród delegacji
uczestniczących
w obchodach były także
Kluczbork, Bischofsheim,
Crewe and Nantwich oraz
miasto z Węgier, z którym
w przyszłości Dzierżoniów
chce nawiązać
partnerskie stosunki –
Hajdúszoboszló.
Pierwsi goście zawitali do
Dzierżoniowa już w środę 13
sierpnia, a wyjechali w poniedziałek 18 sierpnia. Oprócz
udziału w sobotniej oficjalnej
uroczystości podsumowującej
jubileusze naszej współpracy
z Lanškroun i Serockiem, zwiedzili miasto i okolicę – Wrocław, Góry Sowie, Książ, kompleks Włodarz – i uczestniczyli
w Jarmarku Pszczelarskim.

Rondo Polskiego Państwa Podziemnego – taką nazwę
nosi rondo na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Złotej.
Decyzję o jej nadaniu podjęli dzierżoniowscy radni,
zgadzając się z propozycją burmistrza i Towarzystwa
Miłośników Dzierżoniowa.

Partnerska współpraca miast przynosi mieszkańcom wiele
rozmawiać m.in. przy okazji jubileuszów takich, jak ten
Spotkanie delegacji miast pisana umowa o partnerstwie
partnerskich było okazją nie Dzierżoniowa z kolejnym eutylko do świętowania i radości ropejskich miastem – kurorz dobrych stosunków partner- tem Hajdúszoboszló.
skich, jakie nas łączą, ale tak– Ten jubileusz to dowód
że do omówienia przyszłych na to, że można porzucić
wspólnych przedsięwzięć oraz wszelkie stereotypy i utarte
planów. Także tych na następ- poglądy i kształtować stosunną kadencję, w trakcie której ki między społecznościami
prawdopodobnie zostanie pod- miast polskich i europejskich

Gospodarką wodną, finansami, transportem
i inwestycjami w Dzierżoniowie i najbliższych
okolicach miasta zajmowali się dzierżoniowscy radni
podczas sierpniowej sesji. Były to jedne z ostatnich
obrad w tej kadencji.
Sesja rozpoczęła się gratulacjami dla Pauliny Guz z klubu
LKS Atom Boxmet Dzierżoniów za zdobycie złotego medalu
podczas Szosowych Mistrzostw Polski „Elity”, jej trenera Mariusza Mazura, Sebastiana Maniaka za zdobycie Mistrzostwa Świata
w Taekwon-do oraz Patryka Orzechowskiego za zdobycie złotego
medalu w Pucharze Świata w Taekwon-do.
Wyróżnienie za wzorowe prowadzenie Schroniska dla Zwierząt „AZYL” otrzymał zaś Jerzy Thomalla. Albinie Stefańskiej
powierzono stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Szarych
Szeregów w Dzierżoniowie. Wręczono też akty nadania stopnia
awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego sześciu dzierżoniowskim pedagogom.
Pierwsza z podjętych przez radnych na sierpniowej sesji
uchwał dotyczyła rozwoju i modernizacji urządzeń, dzięki którym
gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i niemal całego
powiatu będzie prowadzona w oparciu o najnowszą technologię
spełniającą restrykcyjne unijne przepisy środowiskowe. Uchwałę
precyzującą m.in. zadania, jakie będą realizowane w latach 20142016, radni podjęli jednogłośnie.
Przyjęli także statut Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa,
ustalili wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
(w uchwale zapisano także ulgi, z których korzystać mogą mieszkańcy), emisji obligacji miejskich, zmian w budżecie, uczestnictwie finansowym w przebudowie drogi na Włóki.
Ważnym elementem obrad były także prezentacje założeń do
przyszłorocznego budżetu i stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Na koniec sesji głos zabrał Adam Lizakowski – zasłużony
mieszkaniec Dzierżoniowa, który opowiadał m.in. o wygraniu
dwóch ważnych konkursów poetyckich i wydaniu nowego tomiku poezji.

korzyści, o których można
w ten sposób, by przynosiły
korzyści mieszkańcom miast,
które się we współpracę
zaangażowały – mówi burmistrz Dzierżoniowa Marek
Piorun. – Cieszę się, że dane
mi było uczestniczyć w wieloletnich kontaktach z naszymi
partnerami, podtrzymywać je
i wzmacniać.

Podczas 52. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI
kadencji, która odbyła się 25 sierpnia, radni głosowali nad przyjęciem 12 uchwał

2

Mechanizm dla mieszkańców

Skorzystali
z inicjatywy lokalnej
Mieszkańcy ulicy Świdnickiej jako jedni z pierwszych
w mieście sięgnęli po mechanizm inicjatywy lokalnej.
Dzięki temu mają dziś dojazd do swych domów
wyłożony kostką brukową. Miasto zrealizowało
inwestycję razem z nimi i pokryło prawie połowę
kosztów. – To był wspaniały pomysł. Teraz nie mamy
problemów nawet przy silnych opadach – mówi jedna
z lokatorek, Ewa Mosak.
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Wykonanie utwardzenia terenu – ułożenie
kostki brukowej pomiędzy budynkami ul. Świdnicka 51 i 51 b,
c w Dzierżoniowie” grupa mieszkańców złożyła w marcu. 30
kwietnia burmistrz podpisał z przedstawicielem mieszkańców
umowę o przyznanie środków finansowych na realizację zadania. Udział miasta polegał na pokryciu 50% kosztów wykonania
zadanie inwestycyjnego – ale nie więcej niż 21.250 zł. Zadanie
miało być wykonane do końca lipca, tymczasem zrealizowano je
już w czerwcu. Koszt całkowity inwestycji wyniósł trochę więcej,
niż szacowano – 45.400 zł, z czego 23.900 zł zapłaciły zainteresowane wspólnoty.
Już bez dziur
– Wszystko poszło bardzo sprawnie, przy dużej pomocy ZBM-u
– ocenia pełnomocnik inicjatorów zadania Krzysztof Ziomek. –
We wspólnocie wszyscy byli za, mieli już dość kałuży. W ramach
przetargu wyłoniony został wykonawca, który miał wykonać zadanie w miesiąc. A zajęło mu to w sumie dwa tygodnie. Mamy
teraz to, o czym marzyliśmy. Do tego stopnia, że życie towarzyskie
już się nie toczy w domach, tylko na podwórku – śmieje się.
Potwierdzają to inni mieszkańcy. – Teraz jest super, aż miło
się wchodzi do budynku – mówi Maria Janicka-Śmiatacz. –
Dawno temu, gdy na podwórku był tylko jeden samochód, można
było wytrzymać. Ale potem porobiły się koleiny. Gdy tylko padał
deszcz, przejście przez podwórze to była gehenna, wpadało się
w dziury. Teraz nawet gdy pada, wszystko spływa.
Z wyłożonego kostką dojazdu i podwórza cieszą się też dzieci.
Mają gdzie jeździć na rowerach, rolkach czy hulajnodze. – To
był wspaniały pomysł – podsumowuje inicjatywę lokalną Ewa
Molisak. – Teraz mamy czyściej, nie ma piachu, błota, które się
nosiło do domów.

www.dzierzoniow.pl

Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny
Kolor dla dużych rodzin

Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny nabrała kolorów.
Wszystko za sprawą kolejnej firmy oferującej ulgi mieszkańcom.
Teraz właściciele karty mogą kupować odzież dziecięcą z 10-procentową zniżką. Wystarczy, że wybiorą się do sklepów KOLOR
przy ul. Świdnickiej 7B i przy ul. Klasztornej 2B (Rynek).
W asortymencie sklepów KOLOR jest szeroki wybór ubrań
dla dzieci. Oprócz tego duże rodziny w Dzierżoniowie mogą
korzystać w ramach programu z tańszego internetu, zniżek przy
zakupie asortymentu szkolnego, zniżki przy zakupie mebli i tańszych kursów na prawo jazdy.
To tylko część ulg, ponieważ oprócz działających firm duże
rodziny posiadające dzierżoniowską kartę mają 50% rabatu
w opłatach za przedszkole oraz tańszy dostęp do kultury i sportu.

Podwyższać komfort życia
Inicjatywa lokalna spotkała się z zainteresowaniem dzierżoniowian. Kolejną inwestycją zrealizowaną w jej ramach będzie
kosztujący 6.220 zł chodnik – dojście do budynku przy ul. Ogrodowej 2. Miasto będzie partycypowało w połowie kosztów.
Ale inicjatywa lokalna to nie tylko inwestycje. Obejmuje ona
również zadania z zakresu działalności charytatywnej, kultury,
edukacji, kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody czy bezpieczeństwa publicznego. Jeśli więc chcesz np. zagospodarować
pobliski teren zielony, zorganizować piknik czy doprowadzić
do budowy placu zabaw, nie czekaj. Wykaż inicjatywę, wystąp
z wnioskiem, a samorząd ci pomoże.
– Inicjatywy lokalne mogą przyczyniać się do podnoszenia
komfortu życia mieszkańców, wpływać na poprawę estetyki otoczenia, wzbogacać możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu, ale wymagają zaangażowania dwóch stron, czyli wnioskodawców i miasta – informuje zastępca burmistrza Dzierżoniowa
Wanda Ostrowska. – Udział wnioskodawców polega nie tylko
na wypracowaniu pomysłu i złożeniu wniosku do urzędu miasta,
ale także na czynnym włączeniu się poprzez własną pracę, partycypację finansową lub udostępnieniu urządzeń, sprzętu, lokalu
niezbędnych do realizacji pomysłu. Jestem przekonana, że zainteresowanie zmianą otoczenia będzie wzrastać, a tym samym
liczba inicjatyw lokalnych będzie rosła – mówi z przekonaniem.

O tym, że z inicjatywy lokalnej warto korzystać, przekonali
się mieszkańcy ul. Świdnickiej. Ty też możesz sięgnąć po
ten mechanizm

Robert Siewiera IN-NET Systemy Komputerowe, ul. Świdnicka
24, tel. 74 646 07 37/509 099 140, e-mail: biuro@in-net.pl
• 100% zniżki przy kosztach instalacji Internetu (0 zł),
• 100% zniżki przy zakupie router WiFi (1 zł).
Centrum Papiernicze Grupa Toner, Przemysław Powązka,
ul. Kościuszki 2a, tel. 74 831 16 76, e-mail: biuro@grupatoner.pl
• 10% zniżki przy zakupie artykułów papierniczych,
• 10% zniżki przy zakupie plecaków,
• 10% zniżki przy zakupie przyborów szkolnych.
MEBLE ASAN, ul. Kościuszki 2a, tel. 74 832 46 50, e-mail:
asan.meble@wp.pl
• 10% zniżki przy zakupie mebli,
• 10% zniżki przy zakupie artykułów dekoracyjnych,
• 10% zniżki na usługę transportu i montażu mebli.
Janusz Drozd, Szkoła Jazdy, Jazda z Drozdem, ul. Słowiańska
6, tel. 662 855 845, e-mail: info@jazdazdrozdem.pl
• 10% zniżki za pełny kurs + godzina jazdy dodatkowo tuż przed
egzaminem państwowym łącznie 31 godzin praktyki i 30 godzin
teorii) – 1.250 zł,
• 10% zniżki przy zakupie jednej dodatkowej godziny (40 zł).

--

--

WYKAZ FIRM, KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ
FIRM WSPIERAJĄCYCH DUŻE RODZINY

W przypadku rodzin, w których partnerzy pozostają w związku nieformalnym, o kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci,
z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Tańsze wypieki dla dużych rodzin

Zakupy z 15-procentowym rabatem oferuje właścicielom
Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny Piekarnictwo-Cukiernictwo Marzena Biskowska mieszczące się przy ul. Ząbkowickiej
29. Zniżką objęte jest pieczywo i inne wyroby piekarnicze.
To kolejna już firma, która poszerza ofertę bonifikat dla
dużych rodzin w Dzierżoniowie.
Możliwość ubiegania się o karty uprawniającej do korzystania
z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” mają rodziny wielodzietne spełniające następujące
warunki:
 mieszkają pod wspólnym adresem w Dzierżoniowie;
 są złożone z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych
i faktycznych (opiekuna), jak również rodziny zastępcze lub rodzinny dom dziecka, mających na utrzymaniu troje lub więcej
dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji;
 rozliczają się z podatku dochodowego w Dzierżoniowie.
Weź dotację z PMU

Zmień ogrzewanie na ekologiczne

Chcesz skorzystać
z dofinansowania na zmianę
sposobu ogrzewania na
ekologiczne? Program Małych
Ulepszeń Ci to umożliwi. W tym
roku wprowadzono pewne zmiany
– ekogroszek nie będzie uznawany
za paliwo ekologiczne.

W ramach PMU można otrzymać dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości
posiadającej szambo do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, na zakup proekologicznego urządzenia grzewczego czy na podłączenie lokalu do miejskiej sieci cieplnej.
Do tej pory program umożliwiał zmianę instalacji grzewczej na instalację na
paliwo stałe z ciągłym automatycznie
sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzaną

do komory spalania, tzw. kotły z podajnikiem (typu ekogroszek). Obecnie uznano,
że kotły tego typu, stanowiąc ogrzewanie
węglowe czy o podwyższonej emisji pyłów do atmosfery, nie przynoszą efektu
w postaci redukcji CO 2 i pyłów, co jest
celem realizacji PMU. Zaproponowano
więc likwidację tej formy dofinansowania.
Dużą zmianą w programie jest także wykreślenie zapisów o możliwości
uzyskania dofinansowania w wysokości
do 800 zł do modernizacji przestrzeni
miejskiej poprzez zakup sadzonek drzew
i krzewów. Wprowadzona w 2013 r.
uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców daje bowiem większe
możliwości uzyskania dofinansowania
z budżetu miasta na zagospodarowanie
terenów zielenią.

Ułatwieniem dla wnioskodawców są
natomiast przepisy dotyczące przedstawiania do rozliczenia dotacji rachunków
i dokumentów wystawionych z datą
wcześniejszą, niż złożenie wniosku. Zapisy zmienionej uchwały będą bardziej
przyjazne dla mieszkańców i zwiększą
dostępność do uzyskania dofinansowania oraz zliberalizują wymogi związane
z przedstawianą dokumentacją.
W 2013 r. z programu miasto wypłaciło
24 dotacje na łączną kwotę 20.299,40 zł.
W tym roku w budżecie zarezerwowano
na ten cel 35 tys. zł.
Szczegółowe informacji na temat PMU
udzielane są w Wydziale Spraw Lokalowych, tel. 74 645 08 65, pokój nr 3.
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Uwaga: Skody nie będzie!

20 nagród na XX Prezentacje
z uczestników loterii może ich
kupić nieograniczoną ilość.
Dochód z poszczególnych
loterii będzie w całości przeznaczony na różne społecznie
użyteczne cele realizowane
przez dzierżoniowskie organizacje pozarządowe:
Loteria KINOMIANIAK
2014: na rzecz rodzin
i osób w trudniej sytuacji
życiowej,
Loteria DOM I OGRÓD
2014: na rzecz osób
w wieku emerytalnym,

Sześć loterii
tematycznych czeka
w tym roku uczestników
jubileuszowych XX
Dzierżoniowskich
Prezentacji. Będzie
w nich można wygrać 20
nagród, m.in. telewizory,
sprzęt AGD, sportowy czy
ogrodniczy. Losy posłużą
do głosowania na
„Smoka Publiczności”.
Dochód z loterii będzie
przeznaczony na cele
społeczne.
Losy te, w odróżnieniu
od dotychczasowych bonów,
będą się składały nie z dwóch,
a z trzech części. Jedną z nich

wrzucimy do urny wybranego
wystawcy, tak jak dotychczas.
Środkową, największą część
zachowany dla siebie – jej
posiadanie warunkuje odbiór
nagrody. Trzecią część wrzucimy natomiast na stanowisku
organizatora, czyli Urzędu
Miasta, przed wejściem na
halę wystawienniczą. Ważne
jest to, by wrzucić ją do odpowiedniej urny – oznaczonej
właściwym kolorem poszczególnych loterii. Omyłkowo
wrzucone losy z innych loterii
nie będą bowiem uwzględniane w losowaniu. Do wyboru będą: „Zdrowie i uroda”,
„Kinomaniak”, „Nauka”,

„Rozrywka”, „Dom i ogród”
oraz „Sport”. Nagrodami będą
sprzęty odpowiadające tematyce loterii, a więc np. w loterii „Kinomaniak” – telewizory
czy kino domowe, „Sport” –
rowery itd. Losowanie nagród,
jak zwykle, odbędzie się na
scenie plenerowej w niedzielny wieczór.
Losy loteryjne w cenie 5 zł
będzie można nabyć tradycyjnie na stoisku organizatora
w trakcie trwania imprezy lub
wcześniej, do 8 do 26 września
w godz. od 10.00 do 15.00 na
dzierżoniowskim rynku lub
w kasie Urzędu Miasta w godzinach jego otwarcia. Każdy

Loteria SPORT 2014:
na rzecz wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej,
Loteria ROZRYWKA
2014: na rzecz wspierania
kultury, sztuki i ochrony
dóbr kultury,
Loteria NAUKA
2014: na rzecz osób
niepełnosprawnych,
Loteria ZDROWIE
I URODA: na ochronę
i promocję zdrowia.

II Forum Kobiet Przedsiębiorczych

„EuroKobieta – Świadoma,
piękna i zdrowa”
Dyskusja o tym, co dało kobietom 10 lat członkostwa
w UE, pokaz mody, zajęcia z rozwoju osobistego,
spotkanie z Katarzyną Glinką, dietetyczką
i arteterapia – to tylko niektóre punkty II Forum
Kobiet Przedsiębiorczych pod hasłem „Eurokobieta
– świadoma, piękna i zdrowa. 10 lat kobiet w Unii
Europejskiej“. Dzierżoniów – miasto z inicjatywą
zaprasza na nie 4 października.
Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Aktywność Kobiet
planowana jest w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w godz. od
17.00 do 21.00. Będzie podzielona na trzy części. Pierwsza to
spotkanie w formie moderowanego wywiadu, który poprowadzi
Agata Dzikowska. Jej rozmówczyniami będą: dr Anna Pacześniak z katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, Dorota Nahrebecka z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Barbara Kaśnikowska – prezes WSSE „Invest-Park”, posłanka
Aldona Młyńczak oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska.
Po przerwie uczestniczki forum obejrzą pokaz mody. W ręcznie malowanych ubraniach zaprezentują się modelki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pochodząca z Dzierżoniowa aktorka
Katarzyna Glinka opowie o swojej drodze do sukcesu.
Potem zaplanowano warsztaty pod hasłami: „Świadoma
własnej wartości”, „Dbająca o swój wygląd i wizerunek” oraz
„Dbająca o zdrowie”. Będą to zajęcia z rozwoju osobistego, lekcja makijażu i fryzury biznesowej oraz spotkanie z dietetyczką.
Zaplanowano również artterapię.
Forum zakończy wspólna fotografia i poczęstunek – zdrowa
kolacja zgodna z menu Akademii Zdrowia Dr. Baumana. Dla
każdej z uczestniczek forum organizatorzy przygotowali prezent
– bilet do kina na „kobiecy” film.
Sponsorem II Forum Kobiet Przedsiębiorczych jest PZU.
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Honorowy Patronat

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta
w Dzierżoniowie

27 września
12:00
Oficjalne otwarcie

sobota

Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury

PARTNER:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dzierżoniowie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
ul. Strumykowa 1

28 września

niedziela

13:00 - 19:00
Prezentacje Gospodarcze

13:00 - 19:00
Prezentacje Gospodarcze

16:00
IV Prezentacje Muzyczne

14:00 - 17:30
Blok artystyczny dzieci i młodzieży
(przedszkola, szkoły, DOK)
oraz prezentacje klubów sportowych

18:00
Zespół „HURT”
20:00
Zespół „STRACHY

NA LACHY”

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
• Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego
„GALMA CUP” 26-28.09.2014 r.

• Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa
w Armwrestlingu 27.09.2014 r.
• Pokaz Parkour 27-28.09.2014 r.
• Forum Kobiet Przedsiębiorczych „10 lat kobiet
w Unii Europejskiej” pod patronatem
„Stowarzyszenia Aktywność Kobiet” 4.10.2014 r.

17:30
Patryk KUMÓR
18:45
Losowanie nagród w ramach
6 loterii fantowych oraz rozstrzygnięcie
konkursu „Smok Publiczności”
19:20
Pokaz sztucznych ogni
19:30
Zespół „PIERSI”

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY:
INVEST - PARK
DEVELOPMENT

Informacje, dotyczące Dzierżoniowskich Prezentacji, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie - www.dzierzoniow.pl
redaguje Wydział Promocji Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 18

e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.pl

wrzesień 2014

