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Eksperci z ramienia Krajowe-
go Stowarzyszenia Sołtysów 
dokonali oceny formalnej  
i merytorycznej inicjatyw  
z terenu 15 województw  
Polski (poza woj. lubelskim, 
z którego nie zarejestrowano 
zgłoszeń) i wyłonili 
zwycięzców wojewódzkich. 

Ideą konkursu jest aktywi-
zacja społeczności wiejskich 
do podejmowania inicjatyw, 
które służą wzmocnieniu 
wspólnoty mieszkańców 
oraz korzystnie wpływają  
na poprawę warunków życia 
na wsi. Do konkursu można 
było zgłaszać przedsięwzięcia, 
które zostały sfinansowane  
ze środków funduszu 
sołeckiego.

Dzięki zaangażowaniu i 
wspólnej pracy mieszkańców 
w „Parku pod uciechowską 
lipą” w ostatnich latach 
powstał m.in. system ale-
jek z ławkami i miejsca-
mi odpoczynku, miejsce 
pamięci, oświetlenie wraz  
z charakterystyczną rzeźbą 
świetlną i pergola kończąca 
się „ławeczkami dla zako-
chanych”. Inicjatywa jest 
doskonałym przykładem 
wykorzystania funduszu 
sołeckiego. To także duma  
i wizytówka wsi.

Serdecznie gratulujemy 
mieszkańcom Uciechowa 
kolejnego tak znaczącego 
sukcesu!

Znamy już laureatów pierwszego etapu  
II edycji ogólnopolskiego konkursu  

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Miło nam poinformować, że projekt „Park pod 
uciechowską lipą - wspólna praca, wspólna 
odpowiedzialność” został uznany za najlepszą 
inicjatywę w województwie dolnośląskim!

„Park pod uciechowską lipą” najlepszy w województwie

W pracach na terenie parku aktywnie 
uczestniczyli mieszkańcy Uciechowa

Delegacje gmin z woj. dolnośląskiego odwiedziły 
park przed galą konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”

Szanowni Państwo
Początek roku to zwykle czas nowych pomysłów  

i kolejnych ciekawych wyzwań. To również dobra okazja 
do nowego otwarcia. Dlatego oddajemy w Państwa ręce 
bezpłatny biuletyn informacyjny gminy Dzierżoniów  
w zupełnie nowej odsłonie.

„Stąd jestem, TU MIESZKAM, tu chcę żyć” to nie tylko więcej 
informacji. To także nowe rubryki i powrót do cyklu rozmów  
z najważniejszymi osobami naszej gminy: nowo wybranymi 
radnymi, a w kolejnych numerach – również z sołtysami.

Wyrażam nadzieję, że „TU MIESZKAM…” będzie dla 
Państwa nie tylko dobrym źródłem informacji na temat 
tego, co już za nami, ale także pomocnym przewodnikiem 
po wydarzeniach, które odbędą się w przyszłości.

Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz serdecznie 
pogratulować nowym reprezentantom gminy – radnym, 
sołtysom i radom sołeckim.

Zapraszam do czytania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski
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Podsumowanie akcji jak co 
roku odbyło się w sali Ośrodka 
Kultury w Ostroszowicach, 
gdzie wystąpiły zespoły: Ma-
cieje, Katarzynki, Uciecho-
Wianki i New Folk. Swoje tal-
enty zaprezentowali również 
uczniowie i wychowankowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ostroszowicach.

Odbyła się tam także licy-
tacja gadżetów WOŚP oraz 
rzeczy ofiarowanych przez 
prywatnych sponsorów i różne 

organizacje. Do akcji włączyli 
się też strażacy z OSP Ostro-

szowice i Grodziszcze, którzy 
przygotowali pokaz akcji 
strażackiej.

Całkowita kwota zebrana 
na terenie gminy Dzierżoniów 
to rekordowe 15881,87 zł. 
Wszystkim zaangażowanym 
w organizację XXVII 
finału WOŚP serdecznie  
dziękujemy!

Zdjęcia: Paweł Guczwiński

Kolejny raz Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Ostroszowicach włączył się w organizację 

finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstał  
tam gminny sztab Orkiestry. Już od samego 
rana wolontariusze kwestowali na rzecz  
WOŚP zarówno w Ostroszowicach,  
jak i w okolicznych miejscowościach.

WOŚP zagrała w Ostroszowicach

960 zawodników  
ze 178 państw z całego 
świata wzięło udział  
w XIV Mistrzostwach 
Świata w pływaniu na 
krótkim basenie, które 
odbyły się  
w dniach 11 – 16 grudnia  
w Hangzhou (Chiny). 

Nasz kraj reprezentowało 
6 pływaków, w tym Paweł 
Juraszek, podopieczny 
trenera Andrzeja Wojtala  
i stypendysta wójta gminy 
Dzierżoniów. 

Warunkiem udziału było 
osiągnięcie miejsca w 
finale podczas Mistrzostw 
Europy w Szkocji w dniach 
3 – 9 sierpnia 2018 r. 
Paweł start na dystansie 
50 m stylem dowolnym 
rozpoczął na eliminacjach, 
w których wywalczył VIII 
miejsce (21,30).

Półfinał, gdzie rywalizuje 
16 najszybszych pływaków, 
nie był dla zawodnika 
rozstrzygający, ponieważ 
dopłynął z ósmym  
czasem (21,12) ex aequo  
z triumfatorem poprzednich 
mistrzostw świata  
- Holendrem Jesse Putsem.  
Ostatecznie,  
w dodatkowym wyścigu, 
awans do finałowej ósemki 
uzyskał Paweł, osiągając 
czas 20,98. Rywalizację 
finałową zakończył na  
V miejscu z czasem 21,00.

Wieloletnia praca Pawła 
i jego trenera Andrzeja 
Wojtala dała wymierny 
rezultat w postaci 
kolejnego finału na 
prestiżowych zawodach  
o randze międzynarodowej.

Gratulujemy!

Paweł Juraszek 
piątym 

sprinterem 
świata

Do akcji włączyli się strażacy z OSP Ostroszowice  
i Grodziszcze, którzy przygotowali pokaz akcji strażackiej

Przed publicznością wystąpiły gminne 
zespoły ludowe. Na zdjęciu zespół Katarzynki
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Nowe aranżacje kolęd i pastorałek 
budziły uśmiechy na twarzach. Do 
wspólnego kolędowania dołączył wójt 
gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski 
oraz jego zastępca Jolanta Zarzeka. 
Zespoły otrzymały z rąk prowadzącej 
spotkanie dyrektor biblioteki Justy-
ny Kaczorowskiej oraz wójta Marka 
Chmielewskiego pamiątkowe dyplomy  
z podziękowaniami.

Gościem specjalnym podczas 
tegorocznego kolędowania była Schola 
Światełka Pana z Przedborowej, o której 
kilka słów przed występem zechciał 
powiedzieć ks. proboszcz Janusz Rem-
palski. 

Obok strawy duchowej płynącej ze 
sceny uczestnicy spotkania mogli także 
skorzystać z pysznego poczęstunku 
przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz pracowników biblioteki.

Dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i radosny śpiew. Zapraszamy za 
rok!

W niedzielne popołudnie 
20 stycznia popłynęły 

w dal kolędy. Na corocznym  
spotkaniu w Mościsku 
pojawiły się zespoły 
współpracujące na co dzień  
z Biblioteką Publiczną  
Gminy Dzierżoniów  
im. Władysława Reymonta: 
Macieje, Uciecho-Wianki, 
Katarzynki, New Folk,  
Pojana, Cord i Con Moto.

Hej kolęda, kolęda!

Na corocznym spotkaniu w Mościsku pojawiły się zespoły 
współpracujące na co dzień z Biblioteką Publiczną Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława Reymonta – na zdjęciu New Folk

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Jej bohaterem jest Jan 
Brzechwa – autor bajek  
i wierszy dla dzieci, satyry- 
cznych tekstów dla 
dorosłych, piosenek, a także 
tłumacz literatury rosyjskiej.

Pana Kleksa, Pchłę 
Szachrajkę czy Kaczkę 
Dziwaczkę znają dzieci 
i dorośli. Nieco trudniej 
przywołać wersy z ut-
woru „Pan Doremi i jego si-
edem córek” czy „Krasnoludki  
w ciepłych krajach”. Kolo-

rowe plansze pomagają  
nieco usystematyzować 
wiedzę na temat twórczości 
jednego z najbardziej lu-
bianych i cytowanych pisar-
zy. Wystawa zostanie u nas 
do połowy kwietnia. Za-
praszamy.

Do Mościska 
zawitała 

kolejna wystawa 
wypożyczona 
dzięki uprzejmości 
Wydawnictwa Nasza 
Księgarnia. 

Brzechwa Dzieciom

Z przyjemnością zawia-
damiamy, że eliminacje 
gminne XXIV Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego 

PEGAZIK odbędą się  
21 lutego 2019 r. o godz. 
10.00 w Bibliotece Publi-
cznej Gminy Dzierżoniów  
im. Władysława Reymonta  
w Mościsku, ul. Kolejowa 
12b. O laury walczyć będą 
uczniowie gminnych szkół 
podstawowych oraz gim-
nazjum.

XXIV 
Dolnośląski Konkurs 
Recytatorski 
PEGAZIK

Konkurs Recytatorski

Wystawę można odwiedzić 
w bibliotece w Mościsku 

Zespół Cord

Zespół Górali Czadeckich „Pojana”
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Każdy trzylatek, który przyjdzie do  
biblioteki, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę  
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w  
bibliotece zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego  
czytelnicze zainteresowania. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie także  
rodzice. „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” to  
broszura informacyjna  przypominająca 
o korzyściach wynikających z  
czytania dzieciom oraz podpowiadająca, 
skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

Projekt jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  

Narodowego.
Organizator: Instytut Książki

Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak

Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja 
Metropolia Dzieci 

Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Po wielkich sukcesach pro-
jektu bookstartowego na 

oddziałach położniczych  
w całej Polsce Instytut 
Książki w 2018 r. rozpoczął 
nową odsłonę ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka 
– wielki człowiek”.

Prezenty dla trzylatków

Maluchy otrzymają m.in. książkę „Pierwsze wiersze dla…”  
oraz Kartę Małego Czytelnika. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze 
otrzymują już od września 

ubiegłego roku wszystkie trzylatki, 
które odwiedzą biblioteki gminy 

Dzierżoniów.
Pilotażowy projekt ma zachęcić 

rodziców do odwiedzania bibliotek  
i codziennego czytania z dzieckiem.

Tym razem do grona partnerów 
dołączyła Fundacja Rozwoju Kul-
tury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”  
z Ostroszowic reprezentowana przez 
Małgorzatę Zabuską.

Jak co roku każda organizacja 
opowiedziała o podejmowanych 
działaniach i osiągniętych sukce-
sach. Uczestnicy spotkania mogli też 
podzielić się swoimi doświadczeniami 
oraz pomysłami z innymi organizacjami.

Prezenty rozdawali gościom Święty 
Mikołaj wraz z Reniferem i panią 
Mikołajową. Imprezę z uśmiechem  
i dowcipem prowadzili Marta Bąba 
i Kamil Świerzko, a konkurencje 
koordynowały niezawodne panie z Fun-
dacji „Pokolorujemy Szarość”. 

Pyszny poczęstunek w tym roku to 
zasługa Stowarzyszenia Rozwoju i Pro-

mocji Wsi „Przystań Mościsko” i Koła 
Gospodyń Domowych z Mościska. Cias-
ta przygotowały również koła gospodyń 
wiejskich z terenu całej gminy.

Wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie wydarzenia serdecznie 
dziękujemy za pomoc.

Członkowie organizacji  
i instytucji wchodzących 

w skład Partnerstwa  
Lokalnego Gminy 
Dzierżoniów spotkali się  
7 grudnia w siedzibie  
Biblioteki Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta, aby podsumować 
kolejny rok pracy.

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności

Członkowie Partnerstwa obdarowali się wyjątkowymi prezentami
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Szacunkowa wartość I etapu 
projektu to około 1 000 000 zł, 
natomiast dofinansowanie 
wynosi 500 000 zł.

Dzięki uzyskanej pomocy 
uratowany zostanie kolejny 
gminny zabytek. Zakres robót 
obejmie przede wszystkim 
wymianę dachu, solarki oki-
ennej i drzwiowej, wykonanie 
elewacji na budynku oraz za-
gospodarowanie parteru na 
potrzeby społeczności lokal-
nej.

Pałac w Kiełczynie wpisa-
ny jest do rejestru zabytków  
i jego rewitalizacja odbywać 
się będzie przy nadzorze służb 
konserwatorskich. Planowa-
ny termin realizacji to 2019  
– 2020 r.

Operacja typu „Ochrona 
zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” realizowana  
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego 
PROW na lata 2014 – 2020.

Wójt Marek Chmielewski podpisał  
11 stycznia umowę z Samorządem 

Województwa Dolnośląskiego na realizację 
zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego  
pałacu wraz z zagospodarowaniem  
terenu we wsi Kiełczyn”. 

Umowa na rewitalizację pałacu w Kiełczynie podpisana

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dotacje na konserwacje 
zabytków architektury 17 gminom. Samorządy, które otrzymały wsparcie, 
wyremontują zabytki będące lokalnym dziedzictwem kulturowym

W wyniku głosowania szkoła 
zdobyła I miejsce w powiecie 
dzierżoniowskim i VI w woje-
wództwie dolnośląskim w kat-
egorii „Szkoła Roku - Szkoła 
Przyjazna Uczniom”.

W środę 19 grudnia podczas 
uroczystej gali we Wrocławiu 
delegacja szkoły odebrała 
nagrodę - tablicę pamiątkową 
i dyplom uznania.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie 
Dolnej brał udział w plebiscycie  

„Nauczyciel na Medal” organizowanym  
przez Gazetę Wrocławską. 

Sukces szkoły w Piławie Dolnej 

 Pałac przed rewitalizacją

Reprezentacja szkoły na uroczystej gali we Wrocławiu
Delegacja szkoły w Piławie Dolnej  
z dyrektor Sylwią Tobołą na czele
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Mieszkańcy gminy 
Dzierżoniów wybrali  
20 stycznia swoich 
sołtysów. 

Głosowanie odbyło się  
w 13 sołectwach. 
 
W wyborach wyłonionych 
zostało 12 nowych 
gospodarzy miejscowości.

Sołtysami zostali:

• Grażyna Ziernik  
w Dobrocinie

• Czesława Gorgol  
w Jędrzejowicach

• Wojciech Świtalski  
w Jodłowniku

• Wioleta Malesza  
w Książnicy

• Danuta Martowłos  
w Mościsku

• Agnieszka Sługocka  
w Myśliszowie

• Henryka Latacz  
w Nowiźnie

• Krzysztof Krupiarz  
w Ostroszowicach

• Joanna Pestkowska  
w Owieśnie

• Leszek Paziński  
w Roztoczniku

• Elżbieta Filipek  
w Uciechowie

• Marcin Pięt  
we Włókach

Wybory sołtysów  
w Kiełczynie i Tuszynie, 
gdzie nie zgłoszono 
kandydatów oraz  
w Piławie Dolnej,  
gdzie nie wybrano  
sołtysa, odbędą się  
w niedzielę 3 marca  
2019 r. 

Nowi sołtysi 
w gminie 

Dzierżoniów

W ramach polskiej części 
festiwalu w dniach 24 - 25 
sierpnia swoją twórczość 
zaprezentują u nas zespoły 
folklorystyczne z Rumu-
nii, Ukrainy, Węgier i Pol-
ski. Wszystko to dzięki 

międzynarodowemu po-
rozumieniu podpisanemu  
26 stycznia w Jastrowiu. 
Pod dokumentem swój 
podpis złożył także wójt 
gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski.

W sierpniu nasza gmina wraz z miastem 
Dzierżoniów już po raz piąty będzie  

miała zaszczyt współorganizować jeden  
z największych festiwali folklorystycznych  
w Europie. 

W sierpniu kolejne spotkanie 
z bukowińskim folklorem

Podczas uroczystości swoje podpisy pod międzynarodowym porozumieniem o organizacji 
„Bukowińskich Spotkań” złożyli przedstawiciele krajów-gospodarzy wydarzenia

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, w tegorocznej - 
XXX edycji „Bukowińskich 
Spotkań” będą 
uczestniczyli reprezentanci 
wielu bukowińskich 
nacji i różnorodnych 
nurtów folkloru.

Już teraz 
serdecznie zapraszamy!

Na początku sesji Elżbieta 
Tokarska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Tuszynie złożyła ślubowanie i 
odebrała akt nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego.

Głównym punktem ses-
ji było głosowanie nad 
uchwałami w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Dzierżoniów 
oraz budżetu gminy na rok 
2019. Planowane na ten rok 
dochody wyniosą ponad  
38 mln 355 tys. zł. Z kolei prze-
widziana kwota wydatków  
to ponad 38 mln 331 tys. zł. 
Po wysłuchaniu wystąpień 
wójta Marka Chmielewskiego, 
a także stanowisk komisji 

Rady Gminy Dzierżoniów i 
opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, obie uchwały 
zostały przez radnych przyjęte 
jednogłośnie.

Rada przegłosowała 
również kilka innych uchwał, 
m.in. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspie-
rania Rodziny na lata 2019-
2021, wysokości diet dla 
sołtysów i radnych oraz zasad 
ich wypłacania, ustanowie-
nia wieloletniego programu 
„Pomoc gminy Dzierżoniów 
w zakresie dożywiania” na 
lata 2019-2023 czy przyjęcia 
srategii rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej 
i zachodniej części Dolnego 

Śląska („Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”).

Następnie radni, sołtysi, 
dyrektorzy gminnych szkół 
i pracownicy jednostek or-
ganizacyjnych gminy spot-
kali się w Ostroszowicach. 
Tam w świąteczny nastrój 
wprowadziły ich jasełka przy-
gotowane przez uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Ostroszowicach. 
Po występach wszyscy zos-
tali zaproszeni na spotkanie 
wigilijne - była to niepowta-
rzalna okazja, aby podzielić 
się opłatkiem, złożyć so-
bie życzenia i spróbować 
świątecznych potraw.

Za przygotowanie spot-
kania serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom Ostroszowic, 
a w szczególności paniom 
z ostroszowickiego Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.  

- to najważniejsze punkty sesji Rady Gminy 
Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w 
czwartek 20 grudnia w Urzędzie Gminy 
Dzierżoniów.

Radni przyjęli budżet na 2019 r.
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Dodatkowo wewnątrz bu-
dynku został wbudowany 
nowy węzeł ciepłowniczy. 
Wymieniono też całą 
instalację c.o. oraz wyko-
nano oświetlenie czujnikowe  
i awaryjne w ciągach komuni-
kacyjnych i toaletach.

Po wymianie całego da-
chu na budynku szkoły i sali  
gimnastycznej zamontowano 
instalację fotowoltaiczną. 
Głównym elementem termo-
modernizacyjnym budynku 
Gimnazjum Gminnego w 
Dzierżoniowie była zmiana 
źródła ogrzewania. Budynek 
został wpięty do miejskiej 
sieci ciepłowniczej (wcześniej 
funkcjonowało tam trady-

cyjne ogrzewanie węglowe).  
Dzięki instalacji fotowolta-
icznej znacznie zmniejszy się 
pobór prądu z sieci energety-
cznych.

Projekt stanowi element 
wspólnego przedsięwzięcia 
realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Ziemia Dzierżo-
niowska pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej  
obiektów użyteczności publi- 
cznej w Powiecie Dzierżo-
niowskim”. W trakcie realizacji 
są jeszcze roboty termomo-
dernizacyjne na dwóch obiek-

tach użyteczności publicznej: 
Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Mościsku oraz budynku 
biblioteki w Uciechowie. 

Inwestycja współfinanso-
wana jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś prioryte-

towa 3 Gospodarka nis-
koemisyjna, Działanie 3.3 
Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze miesz-
kaniowym; Poddziałanie 3.3.1 
Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności pub-
licznej i sektorze mieszkanio-
wym - OSI.

Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie to 
kolejny obiekt użyteczności publicznej, 

który został poddany termomodernizacji. 
W ramach projektu została wymieniona 
część okien oraz drzwi wejściowych. Cały 
obiekt docieplono oraz wykonano izolację 
cieplną fundamentów, a także położono nową 
elewację.

Kolejny obiekt po termomodernizacji

Podstawową przyczyną za-
nieczyszczenia powietrza są 
domowe piece, kotły i kominki, 
w których spalamy głównie 
węgiel i drewno. W piecach 
lądują również śmieci, co jest 
zakazane. Podczas ich spa-
lania do powietrza wydostają 
się ekstremalne niebez-
pieczne substancje, które 
wdychamy. Wiele z niech tra-
fia też do gleby i wody, skąd 
wraz z żywnością dostają się 
do naszego organizmu.

Od lipca 2018 r. w  
województwie dolnośląskim 
obowiązuje tzw. uchwała an-
tysmogowa, która zabrania 
m.in. spalania węgla brunat-
nego i paliw produkowanych 
z jego wykorzystaniem, 

mułów i flotokoncentratów 
węglowych, miału węglowego 
poniżej 3 mm oraz wilgotnego 
drewna. 

Ograniczenia i zakazy 
określone w uchwale dotyczą 
wszystkich użytkowników 
urządzeń o mocy do 1 
MW, w których następuje 
spalanie paliw stałych, czyli 
w szczególności: pieców, 
kominków, kotłów, w tym 
kotłów wchodzących w skład 
systemów zawierających 
kotły na paliwo stałe, ogrze-
wacze dodatkowe, regula-
tory temperatury i urządzenia 
słoneczne.

Wprowadzenie uchwały 
antysmogowej ma na celu 
poprawę jakości powietrza i 

warunków życia mieszkańców 
poprzez wyeliminowanie 
źródeł zanieczyszczeń z sek-
tora komunalno-bytowego, 
tj. przestarzałych instalacji 
grzewczych w przyjętym har-
monogramie czasowym i sto-
sowanie dobrej jakości paliw o 
określonych parametrach.

Więcej informacji na temat 
działań związanych z polityką 
antysmogową Dolnego Śląska 

można znaleźć na www.irt.
wroc.pl (w zakładce „Uchwała 
antysmogowa dla wojewódz-
twa dolnośląskiego”).

Na terenie województwa 
dolnośląskiego monitoring 
jakości powietrza prowadzony 
jest przez Wojewódzkiego Ins-
pektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. Na terenie  
powiatu dzierżoniowskiego 
stacja pomiarowa zlo-
kalizowana jest na tere-
nie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
przy ul. Piłsudskiego 26  
w Dzierżoniowie. Jest to stac-
ja automatyczna, w związku 
z tym wyniki pomiarów  
prowadzone są w sposób 
ciągły i aktualizowane są co 
godzinę.

Tylko na Dolnym Śląsku z powodu  
zanieczyszczenia powietrza rocznie  

umiera ok. 3000 osób! Dla porównania  
- tylu ludzi ginie na drogach w całej Polsce.

Dolny Śląsk walczy ze smogiem

Aktualne wyniki pomiarów można odnaleźć 
na naszej stronie internetowej: 

https://www.ug.dzierzoniow.pl/monitoring-jakosci-powietrza

Gimnazjum Gminne po termomodernizacji. W ramach projektu 
została m.in. wymieniona część okien oraz drzwi wejściowych
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Jak długo pełni Pani funkcję radnej gminy Dzierżoniów?
Funkcję radnej pełnię dopiero od 22 listopada 2018 roku. 

Kandydowałam pierwszy raz i jest to dla mnie wyróżnienie, 
że udało mi się od razu wejść do Rady Gminy. Ma to jednak 
swoje konsekwencje, bo 
w odróżnieniu od moich  
koleżanek i kolegów z 
dłuższym stażem, muszę 
się jeszcze wiele nauczyć. 
To, że dostałam kredyt zau-
fania od wyborców napełnia 
mnie za to dużym op-
tymizmem i motywacją do 
nauki i pracy.

Czym zajmuje się Pani 
jako radna? Jaki obszar jest 
dla Pani priorytetowy?

Praca radnej nie ograni-
cza się wyłącznie do  
uczestniczenia w posiedze-
niach Rady Gminy, jednak 
obecnie mam przyjemność 
przewodniczyć Komisji 
Rewizyjnej, a także być 
członkiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz 
Komisji ds. Budżetu i Fi-
nansów. Jestem emery-
towanym pracownikiem 
Sądu Rejonowego w 
Dzierżoniowie, w związku 
z tym uważam, że obszar 
prowadzonych w nich obrad 
jest mi bliski i jestem w sta-
nie wykonywać należycie 
moje nowe obowiązki. 
Myśląc o priorytetach, moje 
zaangażowanie jest ukierunkowane głównie na uczestnicze-
nie w wydarzeniach i projektach związanych z rozwijaniem 
możliwości i zdolności mieszkańców gminy. Sądzę, że okazy-
wanie tego typu wsparcia jest w pracy radnego najważniejsze.

Czy cele, jakie postawiła sobie Pani na początku mają 
szansę na realizację w najbliższej przyszłości?

Jako świeżo upieczona radna sadzę, że odpowiedź na tak 
postawione pytanie jest bardzo trudna. Wszak każde cele 
i plany realizowane przez Radę Gminy mają szansę powo-
dzenia tylko i wyłącznie przy współpracy wszystkich. To od 

zaangażowania osób odpowiedzialnych za realizację planów 
i założeń kampanijnych zależy szybkość ich realizacji. Ja ze 
swojej strony mogę obiecać jedynie, że będę dokładać wszel-
kich starań, aby nie zawieść osób, które obdarzyły mnie w 

czasie wyborów swoim po-
parciem.

W jaki sposób mieszkańcy 
mogą się z Panią 
kontaktować?

Mogą to robić na wiele 
sposobów. Poprzez Urząd 
Gminy kontaktować się 
można w sprawach bardziej 
oficjalnych i formalnych, 
ale jestem osobą otwartą, 
w związku z czym bardzo 
chętnie spotkam się z oso-
bami, które będą miały 
ochotę na rozmowę. Można 
odwiedzać mnie w miejscu 
zamieszkania, zadzwonić 
czy wysłać e-maila albo 
napisać do mnie na profilu 
facebookowym. Kolejną 
okazją do spotkań są 
różnego rodzaju wydarzenia 
mające miejsce w naszej 
gminie, tam też często 
można mnie spotkać. Sądzę, 
że bycie radną obliguje mnie 
do słuchania wszelkich 
pomysłów i uwag wybor-
ców, a także odpowiadania  
na nurtujące ich pytania. 
Dlatego zapraszam do kon-
taktu.

Proszę dokończyć zdanie: Gmina Dzierżoniów jest dla 
mnie...

Gmina to dla mnie ludzie ją tworzący i to za naszą sprawą 
miejsce, w którym żyjemy i rozwijamy się jest takie, jakie 
jest. Uważam, że wysoki stopień rozwoju naszej gminy jest 
spowodowany tym, że tworzą ją ludzie pełni zaangażowania, 
pracowitości, z wieloma talentami i pozytywnym nastawie-
niem do życia. Mam nadzieję, że za mojej kadencji to się nie 
zmieni, a liczę na to, że gmina będzie rozwijać się jeszcze  
intensywniej. 

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swojego radnego”,  
w którym prezentujemy Państwu sylwetki radnych Rady Gminy Dzierżoniów.  

Tym razem o swoich planach, priorytetach i podejmowanych działaniach opowiada  
Renata Kanarek reprezentująca Okręg Wyborczy nr 6 (Uciechów).

Renata Kanarek z zamiłowania jest także malarką. Swój talent 
zaprezentowała m.in. podczas Festiwalu Rzemiosł w Czechach

WyDAWCA: URZąD GMINy DZIERżONIóW, 58-200 DZIERżONIóW, Ul. PIASTOWSKA 1
TEl. 74 832 56 95. REDAKTOR nACZELny: KAMILA KOSSOWSKA
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚć ZAMIESZCZONyCh OŚWIADCZEń I KOMUNIKATóW.

Skład i druk: Drukarnia IMAGE, 
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24, tel./fax: 74 836 90 38
www.imagedrukarnia.pl, e-mail: biuro@imagedrukarnia.pl

Poznaj swojego radnego

biuletyn informacyjny urzędu gminy dzierżoniów
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Wójt Marek Chmielewski  
i jego zastępca Jolanta  
Zarzeka podkreślali, że 
sołtysów charakteryzuje 
wytrwałość, sprawność or-
ganizacyjna i oddanie. Ich 
praca przyczyniła się do real-
izacji wielu wartościowych ini-
cjatyw, które nie tylko zmieniły 
oblicze miejscowości, ale 
także wpłynęły na rozwój całej 

gminy.
Wśród głównych tematów 

narady było podsumowanie 
pracy sołtysów w mijającej 
kadencji. O najważniejszych 
inwestycjach i zadaniach rea-
lizowanych przez sołectwa 
opowiedziała Anna Hoffmann 
z Urzędu Gminy Dzierżoniów. 
Z kolei zastępca wójta  
gminy Dzierżoniów Jolanta 

Zarzeka przypomniała o zre-
alizowanych w minionych 
latach przedsięwzięciach i 
projektach dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych.

Uczestnicy narady dysku-
towali też m.in. o wyborach 
sołtysów i rad sołeckich, 
a także ustalali kalendarz 
wydarzeń na ten rok.

Sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich  
z terenu gminy Dzierżoniów spotkali się  

15 stycznia na ostatniej w tej kadencji  
naradzie. Spotkanie było okazją  
do podziękowania gospodarzom wsi  
za ich dotychczasową pracę.

Sołtysi podsumowali mijającą kadencję

Jeden z dwóch przekaza-
nych samochodów trafi do 
dzielnicowych i na co dzień 
będzie wykorzystywany do pa-
trolowania terenu m.in. naszej 
gminy.

W czwartek 17 stycznia 
wójt gminy Dzierżoniów 

Marek Chmielewski i bur-
mistrz Dzierżoniowa Dariusz 
Kucharski uroczyście prze-
kazali radiowozy Komendan-
towi Powiatowemu Policji 
w Dzierżoniowie podinsp. 
Przemysławowi Marutowi.

Gmina i miasto Dzierżoniów, mając  
na uwadze poprawę bezpieczeństwa 

swoich mieszkańców, wsparły finansowo  
zakup nowych radiowozów dla Komendy  
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. 

Nowe radiowozy dla dzierżoniowskiej policji

Wójt Marek Chmielewski wraz z Zastępcą Wójta Jolantą 
Zarzeką podziękowali sołtysom i przedstawicielom  
rad sołeckich za ich dotychczasową pracę

Wójt Marek Chmielewski uroczyście przekazał 
kluczyki Komendantowi Powiatowemu Policji w 
Dzierżoniowie podinsp. Przemysławowi Marutowi

W ramach inwestycji w  
Uciechowie wybudowano 
także chodnik, progi 
zwalniające i skrzyżowanie  
z wyniesioną powierzchnią.  
Na realizację tego zadania 
gmina Dzierżoniów pozyskała 
środki finansowe z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019 w wysokości 
667 175 zł.

Inwestycja pn. „Odwod-
nienie drogi gminnej ul. 
Kościelnej w Mościsku” 
współfinansowana była nato-
miast z funduszu sołeckiego 
wsi Mościsko.

Na ul. Leśnej w Uciechowie wykonano nową 
nawierzchnię bitumiczną o dł. 0,93 km 

wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji 
deszczowej i ścieku z korytek z kostki kamien-
nej. Z kolei na najbardziej problematycznym 
fragmencie ul. Kościelnej w Mościsku  
(ok. 300 m) wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną oraz odwodnienie.

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

Na ul. Kościelnej w Mościsku wykonano nową 
nawierzchnię bitumiczną oraz odwodnienie

Ul. Leśna w Uciechowie - w ramach 
inwestycji wybudowano również chodnik
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Wójt gminy Dzierżoniów 
podaje do wiadomości 
wykazy nieruchomości 
stanowiących własność 
gminy, położonych w 
Mościsku i Ostroszowicach, 
przeznaczonych do 
dzierżawy w formie 
bezprzetargowej na 1 
rok oraz nieruchomości 
położonych w Książnicy, 
Roztoczniku, Owieśnie, 
Mościsku, Kiełczynie 
i Ostroszowicach 
przeznaczonych do 
dzierżawy w formie 
bezprzetargowej na 3 lata.
Pełna treść ogłoszeń 
znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Więcej informacji odnośnie 
dzierżaw można uzyskać 
w Referacie Mienia 
Komunalnego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Dzierżoniów, 
ul. Piastowska 1,  
tel.: (74) 832-56-85.

Nieruchomości 
przeznaczone 
do dzierżawy

Podczas konkursu  
uczennice musiały ulepić 
i ugotować pierogi,  
a następnie zaprezentować 
je na przygotowanym przez 
siebie stole wigilijnym. Jego 
aranżacja oceniana była pod 

względem m. in. znajomości 
symboliki i tradycji 
bożonarodzeniowej, estetyki, 
pomysłowości i oryginalności 
w jego dekorowaniu oraz 
prawidłowego doboru za-
stawy stołowej i menu. 

Jury przyznało naszym 
uczennicom I miejsce za 
stół „Polska gwiazdka”.  
W uzasadnieniu podkreślono, 
że przygotowana aranżacja 
spełniała wszystkie regulami-
nowe wymagania, bardzo się 
podobała i oddawała klimat 
nadchodzących świąt. Sukces 
Mai i Agaty jest tym większy, 
że są to uczennice klas 
szóstych, które debiutowały 
w takich zmaganiach  
i pokonały uczniów nie tylko z 
innych szkół podstawowych, 
ale także ze szkół ponadgim-
nazjalnych. Gratulacje!

Renata Idzik

Uczennice Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II Maja Polejańczyk  

i Agata Ciesielska wzięły udział  
w powiatowym konkursie „Aranżacja  
stołu wigilijnego”, który zorganizowany  
został 12 grudnia 2018 r. przez Zespół  
Szkół nr 2 w Dzierżoniowie. W zmaganiach 
konkursowych uczestniczyło trzynaście  
drużyn z powiatu dzierżoniowskiego.

Zwycięstwo „Polskiej gwiazdki” 

Każdy użytkownik 
wieczysty 

zobowiązany jest  
do wniesienia  
opłaty rocznej  

z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu  

do 31 marca  
każdego roku.

Pamiętaj

Do 31 marca  
należy również  
uiścić opłatę  

za nieruchomość 
oddaną w trwały 

zarząd.

Jak co roku wójt gminy 
Dzierżoniów ogłosił  
otwarty konkurs ofert  
na wsparcie realizacji 
zadań publicznych  
naszej gminy.

Szczegółowe informacje  
na temat konkursu  
oraz środków 
przeznaczonych na 
wsparcie poszczególnych 
zadań można odnaleźć 
na stronie www.
ug.dzierzoniow.pl 
w zakładce Pożytek 
Publiczny – Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi 2019.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Nazwa zadania Termin składania ofert

Wspieranie i upowszechnianie kultury  
fizycznej i sportu

18.02.2019 r.  
godz. 15:30

Działalność na rzecz osób  
niepełnosprawnych

27.02.2019 r.  
godz. 15:30

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych

27.02.2019 r.  
godz. 15:30

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury   
i dziedzictwa narodowego

20.03.2019 r.  
godz. 15:30

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości  
oraz rozwój świadomości narodowej,  
obywatelskiej i kulturowej

20.03.2019 r.  
godz. 15:30

Działalność na rzecz osób  
w wieku emerytalnym

20.03.2019 r.  
godz. 15:30

Turystyka i krajoznawstwo 20.03.2019 r.  
godz. 15:30

Terminy składania ofert:

Agata Ciesielska i Maja Polejańczyk samodzielnie ulepiły pierogi, które 
później zaprezentowały na przygotowanym przez siebie stole wigilijnym
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Wniosek wraz z umowami 
dzierżaw, oświadczeniami  
i fakturami VAT stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 sier-

pnia 2018 r. do 31 stycznia  
2019 r. należy złożyć  
w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Dzierżoniów 
przy ul. Piastowskiej 1 (pokój 

nr 122 na parterze).
Od tego roku jest również 

możliwość zwiększenia limitu 
zwrotu podatku akcyzowego 
dla producentów rolnych 
posiadających bydło. W tym 
celu do składanego wniosku 
trzeba dołączyć informację z 

ARiMR o wartości wskaźnika 
DJP dla bydła w gospodarst-
wie za rok 2018. Istnieje ścisłe 
powiązanie części limitu na 
grunt i bydło. limit składający 
się z tych dwóch części liczy-
my raz w roku – w lutym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej, powinien  
w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 
2019 r. złożyć odpowiedni wniosek  
do wójta gminy Dzierżoniów.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Druk wniosku można odebrać w Biurze Obsługi Klienta 
lub pobrać na stronie www.ug.dzierzoniow.pl  

w zakładce „Dla interesanta” / „Formularze do pobrania”.

Odbierany będzie: sprzęt 
RTV - AGD (telewizory, monito-
ry, komputery, drukarki, lodów-
ki, pralki, roboty kuchenne, 
żelazka itp.), meble (szafy, 
wersalki, krzesła, itp.), dywa-
ny, wózki dziecięce, zabawki 

dużych rozmiarów, opony  
(z pojazdów użytkowanych  
w gospodarstwie domowym).

Zbiórka będzie prowadzona 
w podziale na dwa sektory,  
w terminach: 

28 marca
nowizna, mościsko, 

Książnica, Kiełczyn, 
jędrzejowice, tuszyn, włóki, 
myśliszów, owiesno, Kietlice

29 marca
uciechów, dębowa góra, 

Kołaczów, roztocznik, do-
brocinek, byszów, dobrocin, 
Piława dolna, jodłownik, 
ostroszowice, józefówek

Odpady należy wystawić: 
w zabudowie jednorodzinnej 
- przed posesją, w zabudowie 
wielorodzinnej – przy pojem-
nikach na odpady, do godziny 
7:00 w dniu zbiórki lub dzień 
wcześniej.

28 i 29 marca 2019 r. na terenie naszej 
gminy prowadzona będzie zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych i zużytego 
sprzętu elektrycznego. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

WyDARZENIE DATA MIEJSCE

Marcowa Kobieteria 9 marca 2019 r. Mościsko

Bieg Gwarków 16 marca 2019 r. Przełęcz Jugowska

II Zimowy Bieg Włókniarza 17 marca 2019 r. Przełęcz Jugowska

Gminne Święto Odnowy Wsi 2 kwietnia 2019 r. Owiesno

Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich 23 maja 2019 r. Książnica

Zmagania Sołectw 25 maja 2019 r. Piława Dolna

Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieśnie 15 czerwca 2019 r. Owiesno

Maciejowe Śpiewanie 29 czerwca 2019 r. Ostroszowice

Puchar Strefy MTB Sudety 6 lipca 2019 r. Jodłownik

Nocne Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów w Piłce Nożnej 27 lipca 2019 r. Uciechów

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” 24 sierpnia 2019 r. Dzierżoniów

Dożynki Gminy Dzierżoniów 25 sierpnia 2019 r. Dobrocin

Festiwal Słoików 21 września 2019 r. Mościsko

Doroczne Spotkanie Partnerstwa lokalnego 15 listopada 2019 r. Mościsko

HARMONOGRAM WYDARZEŃ GMINNYCH  
ORGANIZOWANYCH W ROKU 2019


