NR 3 (45)/2011 | BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY DZIERŻONIÓW | MARZEC 2011


 

Agata Kostek-Płaczek
sołtysem

W Dobrocinie bez zmian
Grażyna Ziernik została
ponownie wybrana na
sołtysa Dobrocina.
Zebranie wiejskie,
podczas którego
mieszkańcy sołectwa
Dobrocin wybrali sołtysa
wsi i radę sołecką,
odbyło się 22 lutego w
Przedszkolu Gminnym
przy ul. Kościuszki 22 w
Dobrocinie.

W zebraniu udział wzięło
94 mieszkańców, co stanowi
ponad 16% uprawnionych
do głosowania. Natomiast w
głosowaniu na sołtysa uczestniczyło 93 mieszkańców.
Wyborcy zgłosili jednego
kandydata na sołtysa wsi –
Grażynę Ziernik, która pełniła
tę funkcję w mijającej kadencji. W głosowaniu tajnym pani
Ziernik otrzymała 87 głosów
„za” oraz 6 głosów „przeciw”.
Gratulacje pani sołtys złożyli
obecni na zebraniu wójt gminy


Dzierżoniów Marek Chmielewski i sekretarz gminy Ryszard Brzeski.
Zebranie wiejskie podjęło
również uchwałę o liczbie
osób wchodzących w skład
Rady Sołeckiej wsi Dobrocin,
która będzie liczyć 10 członków. Na listę członków Rady
Sołeckiej wsi Dobrocin zgłoszono jedenastu kandydatów.
Udział w głosowaniu wzięło
81 mieszkańców obecnych
na zebraniu.
W głosowaniu tajnym oddano 77 głosów ważnych i 4
głosy nieważne.
Poszczególni kandydaci
otrzymali następującą liczbę
głosów:
1. Marian Kowal – 74
2. Tadeusz Szygudziński – 71
3. Krzysztof Ostrowski – 73
4. Jarosław Przybysz – 63
5. Grzegorz Gozdek – 66
6. Dorota Miszczyk – 72
7. Wojciech Dawidziak – 66

Na terenie Centrum
Kulturalno-Sportowego
w Uciechowie 1 marca
odbyło się zebranie
wiejskie, podczas którego
mieszkańcy sołectwa
wybrali sołtysa i radę
sołecką. W zebraniu
udział wzięło 101
mieszkańców, co stanowi
11,68% uprawnionych do
głosowania.

Mieszkańcy Dobrocina po raz kolejny zaufali Grażynie
Ziernik
8. Maria Sowińska – 73
9. Roman Pieszczuch – 59
10. Henryk Trela – 66
11. Ryszard Jurkowksi – 63
W skład Rady Sołeckiej
wsi Dobrocin weszli: Marian Kowal, Tadeusz Szygudziński, Krzysztof Ostrowski,
Jarosław Przybysz, Gr-

zegorz Gozdek, Dorota
Miszczyk, Wojciech Dawidziak, Maria Sowińska,
Henryk Trela, Ryszard
Jurkowski, którzy otrzymali największą liczbę głosów
ważnych, ale nie mniej niż 50
% +1 osób głosujących.

 

Maria Gutkowska sołtysem
3 marca w sołectwie
Książnica odbyło się
zebranie wiejskie. Celem
zebrania było m.in.
wysłuchanie sprawozdań
z działalności sołtysa
i rady sołeckiej oraz
wykorzystania środków
przyznanych w ramach
Funduszu Sołeckiego w
roku 2010, powołanie
komisji skrutacyjnej
oraz wybór sołtysa
i rady sołeckiej.
Przewodniczącą zebrania
została Justyna Kwiatek.

Zebranie odbyło się w II
terminie, tj. o godzinie 18.00
ze względu na brak wymaganej liczby osób. Zebranie
wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w
składzie: Elżbieta Tokarska,
Kazimierz Szustka i Wioleta Malesza. Następnie
uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa:
Marię Gutkowską i Bogdana Hejdaka, którzy uzyskali

odpowiednio 25 i 13 głosów.
W głosowaniu udział wzięło
38 mieszkańców obecnych
na zebraniu. Sołtysem wsi
Książnica została wybrana
Maria Gutkowska.
Następnie podjęta została
uchwała określająca liczbę
osób wchodzących w skład
rady sołeckiej, która będzie
liczyć siedmiu członków.
Zgłoszono dziewięciu kandydatów, którzy otrzymali
następującą liczbę głosów:
1. Justyna Kwiatek – 25
2. Krzysztof Sołogub – 29
3. Andrzej Szymański – 22
4. Hubert Szymański – 20
5. Krzysztof Wypych – 28
6. Adam Duź – 20
7. Wioleta Malesza – 5
8. Alicja Konieczna – 17
9. Grzegorz Sobaszek – 30
Tym samym w skład
Rady Sołeckiej wsi Książnica weszli: Justyna Kwiatek,
Krzysztof Sołogub, Andrzej
Szymański, Hubert Szymański, Krzysztof Wypych,
Adam Duź oraz Grzegorz

Natomiast w głosowaniu w
wyborach sołtysa uczestniczyło 95 mieszkańców. Zgłoszono
trzech kandydatów na sołtysa:
Agatę Kostek-Płaczek, Elżbietę Filipek oraz Romana
Niedojada. W I turze, w głosowaniu tajnym, nie wybrano
sołtysa, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów, tj. 50%
+ 1 osób głosujących. Przed
II turą wyborów Elżbieta Filipek zrezygnowała z kandydowania na funkcję sołtysa. W
ponownym głosowaniu Agata
Kostek-Płaczek otrzymała 50
głosów, a Roman Niedojad
45 głosów. Tym samym na
sołtysa wsi Uciechów wybrano Agatę Kostek-Płaczek.
Gratulacje nowo wybranemu
sołtysowi złożyli obecni na
zebraniu wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski,
zastępca wójta Jolanta Zarzeka oraz sekretarz gminy
Ryszard Brzeski.
Zebranie wiejskie podjęło
również uchwałę o liczbie osób
wchodzących w skład Rady
Sołeckiej wsi Uciechów, która
obecnie będzie liczyć ośmiu

członków. Do Rady Sołeckiej
zgłoszono jedenastu kandydatów, a w głosowaniu wzięło
udział 63 mieszkańców obecnych na zebraniu. W wyniku
głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę
głosów:
1. Krzesaj Jadwiga – 58
2. Janusz Ewa – 47
3. Filipek Elżbieta – 47
4. Lingo Anna – 42
5. Fleszar Mirosław – 62
6. Anklewicz Tadeusz – 51
7. Olejniczak Bogdan – 47
8. Janusz Ryszard – 48
9. Olejniczak Andrzej – 27
10. Kauza Józef – 28
11. Łuczyńska Agnieszka – 31
W skład nowej Rady Sołeckiej wsi Uciechów weszli: Jadwiga Krzesaj, Ewa Janusz,
Elżbieta Filipek, Anna Lingo,
Mirosław Fleszar, Tadeusz
Anklewicz, Bogdan Olejniczak i Janusz Ryszard, którzy otrzymali największą liczbę
głosów ważnych, ale nie mniej
niż 50% +1 osób głosujących.
Podczas liczenia głosów
w wyborach na sołtysa wsi i
do rady sołeckiej był czas na
pytania, dyskusję i prezentację,
która przybliżyła mieszkańcom zasady funkcjonowania
funduszu sołeckiego oraz projekty zrealizowane przez poszczególne sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego. Podczas
zebrania wiejskiego podjęto
również uchwały w sprawie
zmiany Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi oraz wyrażenia
opinii na temat nadania nazw
nowym ulicom.

Maria Gutkowska zdobyła najwięcej głosów i objęła urząd
sołtysa w Książnicy
Sobaszek.
Ostatnim punktem zebrania była dyskusja i wolne
wnioski. Mieszkańcy poruszyli istotne dla nich problemy, m.in.:
• budowy sali wiejskiej,
• podniesienie terenu na drodze gminnej,
• zanieczyszczenia drogi na
odcinku od piaskowni w stro-

nę Świdnicy,
• stan dróg,
• zaorywanie rowów,
• usunięcie wierzby na działce gminnej.
Na pytania mieszkańców
odpowiadali wójt gminy Marek Chmielewski, zastępca
wójta Jolanta Zarzeka oraz
sekretarz gminy Ryszard
Brzeski.

Sołtys Uciechowa Agata Kostek-Płaczek przyjmuje gratulacje od wójta gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego
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Razem w odnowie wsi dolnośląskiej
Regionalny Program
„Odnowa Wsi
Dolnośląskiej“ jest
instrumentem wsparcia
rozwoju obszarów
wiejskich. Program
ten, finansowany przez
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego ze
środków budżetu
województwa,
przyniósł już wiele
wymiernych efektów.
Gmina Dzierżoniów
oraz stowarzyszenia
działające na rzecz
rozwoju swoich
miejscowości w
pełni wykorzystują
możliwości, jakie daje
program.

Gmina uczestniczy w
każdym ogłoszonym konkursie, dzięki czemu udało się zrealizować wiele
cennych
przedsięwzięć.
Jedną z form wsparcia w
ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi jest tzw. „Mała
Odnowa Wsi“. W ramach
tego działania, które funkcjonuje od 2008 r. otrzymaliśmy prawie 90 tys. zł
dofinansowania do ośmiu
projektów. Dzięki tym
środkom m.in. wyremontowaliśmy dach na sali wiejskiej w Owieśnie, zakupi



liśmy sprzęt nagłaśniający
i audiowizualny oraz stroje
i instrumenty muzyczne,
zagospodarowany
został
„Skwerek na rozdrożu w
Dobrocinie“,
zakupione
zostało wyposażenie do sal
wiejskich oraz elementy
placów zabaw. Wszystkie
projekty wynikały z potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców wsi, a w
wielu przypadkach zadania
były przez mieszkańców
zrealizowane.
Innym sposobem wsparcia, skierowanym głównie
do lokalnych stowarzyszeń,
są tzw. „Przedsięwzięcia
promujące ideę odnowy
wsi“. W ramach tej inicjatywy w latach 2009 i 2010
na terenie gminy zrealizowanych zostało dziewięć
projektów, z których większość polegała na wydaniu
materiałów promujących
walory wsi oraz organizacji
spotkań i imprez zachęcających mieszkańców do
włączania się w działania
oddolne. Ale nie tylko...
Projekt pn. „Piława Dolna
– wieś, która dba o swoją
tradycję i spełnia swoje marzenia“ polegał na wykonaniu przez zespół architektów
krajobrazu koncepcji zagospodarowania terenu wokół

stawów, który w kolejnych
latach ma się stać miejscem
wypoczynku i rekreacji
mieszkańców tej wsi. Wartość wszystkich projektów
w ramach „Przedsięwzięć
promujących ideę odnowy
wsi“ wyniosła ok. 58 tys.
zł, z czego ponad 40 tys. to
dofinansowanie z UMWD.
Kolejnym
sposobem
wsparcia
realizowanym
w ramach „Odnowy Wsi
Dolnośląskiej“ jest konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska“. Działanie to jest
niezwykle
motywujące.
Przypominamy, że w I edycji konkursu w roku 2009
zwyciężyliśmy w dwóch na
trzy kategorie konkursowe.
Wieś Mościsko uzyskała
tytuł „Najpiękniejszej Wsi
Dolnośląskiej 2009 r.“ za
„piękno swoich mieszkańców“, a Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju wsi Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn
i Włóki zdobyło I nagrodę
w kategorii
„Najlepsze
przedsięwzięcie
odnowy
wsi“ za „Święto Niezapominajki“. Oczywiście za
zdobycie tych laurów Urząd
Marszałkowski
przyznał
nagrody. 7 tys. zł otrzymała
wieś Mościsko, a 5 tys. ww.
stowarzyszenie. Nagrody te
zostały przeznaczone na re-

alizację celów istotnych dla
laureatów. Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2010“
również przyniósł sukces
reprezentantom
gminy
Dzierżoniów. Stowarzyszenie „Uciechów – Moja
Wieś“ wywalczyło II miejsce w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi“ i
otrzymało nagrody rzeczowe o wartości 1800 zł.
Łączna wartość wsparcia w ramach Regionalnego Programu „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi“ wyniosła ok. 143 tys. zł. Jednak
korzyści z ww. działań nie
można przeliczać na pieniądze. Najbardziej wartościowym efektem jest
aktywność
społeczności
lokalnych. To właśnie dzięki tej aktywności i licznym
działaniom na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmina Dzierżoniów otrzymała,
na wniosek Urzędu Marszałkowskiego,
nagrodę
w Europejskim Konkursie
Odnowy Wsi.
Wprowadzenie programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej“
niezwykle
korzystnie wpłynęło na
rozwój naszych wsi. Mamy
nadzieję, że program będzie
kontynuowany w latach następnych.



Ferie na Orliku



Jędrzejowice mają nowego
sołtysa
Czesława Gorgol została
sołtysem Jędrzejowic.
Zebranie wiejskie,
podczas którego wybrano
nowego sołtysa, odbyło
się w miniony czwartek 3
marca.

Celem zebrania było m.in.
wysłuchanie sprawozdań z
działalności sołtysa i rady
sołeckiej oraz wykorzystania
środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w
roku 2010, powołanie komisji
skrutacyjnej, wybór sołtysa i
rady sołeckiej.
Zebranie wiejskie podjęło
jednogłośnie uchwałę w
sprawie powołania komisji
skrutacyjnej. Następnie uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa: Czesławę
Gorgol, Krzysztofa Hohola
i Wiesława Kaszany, którzy
uzyskali odpowiednio 17, 9 i 5

głosów. W głosowaniu udział
wzięło 32 mieszkańców obecnych na zebraniu. Na sołtysa wsi Jędrzejowice została
wybrana Czesława Gorgol.
Następnie podjęta została
uchwała określająca liczbę
osób wchodzących w skład
rady sołeckiej, która liczyć
będzie czterech członków.
Zgłoszono sześciu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Kamila Radzikowska – 22
2. Tomasz Gorgol – 11
3. Krzysztof Hohol – 18
4. Krzysztof Kosatko – 24
5. Janina Hohol – 20
6. Barbara Berezak – 19
Tym samym w skład Rady
Sołeckiej wsi Jędrzejowice
weszli: Kamila Radzikowska, Krzysztof Kosatko,
Janina Hohol oraz Barbara
Berezak.

W dniach od 16
do 18 lutego z
inicjatywy animatorów
piławskiego Orlika
– Sławomira Nowaka i
Tomasza Nowackiego
rozegrany został cykl
turniejów piłki nożnej
organizowanych w
ramach ogólnopolskiego
programu pod nazwą
„Ferie na Orlikach”.

Do turniejów tych zgłosiło się 12 drużyn w trzech
kategoriach
wiekowych:
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Do
walki o turniejowe trofea
stanęli zawodnicy z Piławy
Dolnej, Uciechowa, Tuszyna, Ostroszowic, Mościska,
Roztocznika, Dobrocina i
Dzierżoniowa.
W kategorii szkół podsta

wowych zwycięstwo wywalczyła drużyna z Tuszyna, na
drugim miejscu uplasowała
się Piława Dolna, a miejsce trzecie zajęło Mościsko. Wśród gimnazjalistów
zdecydowanie dominowała
drużyna z Roztocznika wygrywając te zawody, drugie
miejsce zajął Uciechów, a
trzecie miejsce wywalczyła
Piława Dolna.
Podobnie ułożyła się tabela w rozgrywkach zawodników najstarszej kategorii wiekowej. Rywalizację drużyn
szkół ponadgimnazjalnych
zdominowali piłkarze z
Roztocznika, pozostawiając
drugie miejsce drużynie z
Uciechowa i trzecie miejsce
piłkarzom z Mościska.
Podczas trwania turnieju
rozegrano 18 spotkań sy-

Dyplomy i medale dla najlepszych wręcza Tomasz Nowacki
stemem „każdy z każdym”,
czas gry wynosił 2x10 min,
każda z drużyn liczyła sześciu zawodników.
Wszyscy uczestnicy i ich

trenerzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy
za dobrą zabawę, postawę
fair play i zapraszamy za
rok.



Dyskusyjny Klub Filmowy w Mościsku
Od grudnia 2010 r. w
Gminnej Bibliotece
Publicznej w Mościsku
rozpoczął swoją
działalność Dyskusyjny
Klub Filmowy. Skierowany
jest on do uczniów
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy spotykają się
w bibliotece w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Podczas
spotkań przewidziane są projekcje obrazów o wysokich
walorach artystycznych lub
poznawczych, uzupełnione
prelekcjami,
rozmowami,
spotkaniami z twórcami.

Klub to głównie możliwość
nieograniczonej
dyskusji
na przeróżne tematy w gronie ciekawych ludzi. DKF
to możliwość spojrzenia na
film i zawarte w nim tematy
z innej perspektywy. Odkrywanie nowych znaczeń jest
wspaniałą przygodą. Spotka-

nia DKF to także kształcenie i
rozwijanie spojrzenia na film
jako na dzieło sztuki. Głównym celem dyskusyjnych
klubów filmowych stanowi
wychowanie
świadomego
widza. Takiego, który zadaje
sobie pytania: kim jestem?
dokąd idę?







3



Radni obradowali
24 lutego br. odbyła się
VI sesja Rady Gminy
Dzierżoniów.

Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, zebrani
zapoznani zostali z zagadnieniem lokalnego transportu
zbiorowego na terenie gminy Dzierżoniów. Kolejnym
punktem były sprawozdania

dotyczące porządku publicznego w roku 2010, przedstawione przez komendantów
służb odpowiedzialnych za
jego utrzymanie. Kolejno
składali je: zastępca Komendanta Powiatowego Policji
Marek Sobisiak, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Marek Hajduk

Spis Powszechny
oraz Komendant Gminnej
Ochotniczej Straży Pożarnej
Krzysztof Kot.
Wójt
Marek Chmielewski poinformował o realizacji uchwał oraz o wydanych
zarządzeniach. Rada przyjęła
uchwałę o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność
gminy Dzierżoniów.

i legitymacje wydane
przez Urząd Statystyczny
we Wrocławiu.

Informujemy, że
na terenie gminy
Dzierżoniów Narodowy
Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań
prowadzony będzie
przez czterech
rachmistrzów spisowych,
którzy posiadać będą
specjalne identyfikatory






Czynności spisowe wykonywane będą w okresie:
• 1 marca 2011 – 17 marca
2011 – obchód przedspisowy
• 1 kwietnia 2011 – 30 czerwca 2011 – spis powszechny




Gminne Biuro Spisowe
dla potrzeb realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul.
Piastowska 1 w Dzierżoniowie, pok. nr 205, tel. 74/832
56 86. Biuro czynne jest w
godz. od 8.00 do 15.30.

 

Zielony wizjoner
W Gimnazjum Gminnym
w Dzierżoniowie
realizowany jest program
ekologiczny, w ramach
którego odbędzie
się konkurs „Zielony
wizjoner“.

Obrady radnych podczas VI sesji Rady Gminy Dzierżoniów


Dzierżoniów gminą propartnerską

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Firma Nowa Edukacja
s. c. z siedzibą w
Wałbrzychu prowadzi
działania mające na
celu rozwój dialogu,
partnerstwa publicznospołecznego i współpracy
mieszkańców gminy
Dzierżoniów na rzecz
integracji i aktywizacji
osób wykluczonych
społecznie.

Projekt realizowany jest
z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji i opiera
się na idei partnerstw oraz
inicjatyw uzupełniających
działania samorządów, będących skutecznym narzędziem
w procesie przeciwdziałania
marginalizacji społecznej.
Projekt ten skierowany
jest zarówno do osób pracu-

jących, jak i nieaktywnych
zawodowo, zamieszkałych
na terenie gminy Dzierżoniów, szczególnie zainteresowanych nabyciem nowych
umiejętności i wiedzy z
zakresu działania i tworzenia lokalnych partnerstw,
stowarzyszeń, rozpoznawania dysfunkcji społecznych,
poszukiwania sposobów i
inicjatyw zapobiegania patologiom oraz pozyskiwania
funduszy na realizację oddolnych inicjatyw lokalnych
w zakresie przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
W dniach 5-6 lutego br.
przedstawiciele naszej gminy
w osobach: Edyta MulkaGonera z Mościska, Joanna
Pestkowska z Owiesna, Jolanta Pindera, Magdalena
Szluga i Elżbieta Sak z Piławy Dolnej, Agnieszka Łu-

czyńska z Uciechowa, Iwona Adamek z Włók, Agata
Kostek-Płaczek z Uciechowa, Jadwiga Krzesaj z Uciechowa, Marcin Pięt z Włók,
Małgorzata Sowińska z
Dobrocina, Adrian Syndłak
z Owiesna, Elżbieta Sakowicz z Włók i Waldemar
Czerwonka z Dobrocina
wzięli udział w wyjazdowym
szkoleniu, które odbyło się w
Ludwikowicach Kłodzkich.
Głównym jego tematem było
przybliżanie instrumentów i
sposobów uruchamiania oraz
funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej.
Uczestnicy poznali tryb
tworzenia grup partnerskich,
spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, a także
zasady dobrej komunikacji i
współpracy z przedstawicielami władz samorządowych.

– Uczymy młodzież,
zazwyczaj
teoretycznie,
szacunku dla przyrody,
najbliższego
środowiska,
praktycznie mogąc pokazać
niedużo. Sprzątamy świat
wokół szkoły, w terenie. Niewiele jest możliwości innego sposobu zaangażowania
młodych ludzi w sprawy
lokalne. Jednak, aby wyrośli
z nich aktywni i związani ze
swoim miejscem zamieszkania dorośli, należy nauczyć
ich czegoś więcej – mówią
nauczyciele zaangażowani
w projekt.
W poznanie przez uczniów problematyki zagospodarowania przestrzennego,
w umiejętność prowadzenia
społecznych konsultacji, a
także w plany rozwoju miejscowości, z których pochodzą,
ma wprowadzić
konkurs
„Zielony wizjoner“, w ramach projektu edukacyjnego
„Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz
zrównoważonego rozwoju
gmin na obszarach chronionych“.
Zielony wizjoner to
okazja, aby zachęcić uczniów do zainteresowania
najbliższą okolicą oraz
do poznania wyzwań stojących przed gminami w
związku z zagospodarowaniem przestrzennym.
Młodzież ma okazję zaangażować się w sprawy
lokalne i przekonać, że
aktywność w kwestiach
środowiska przyrodniczego może pomóc w rozwoju ich miejscowości.
Opiekunami projektu są
Mariola Tersa i Kinga Winnicka. Młodzież, biorąca
udział w projekcie to 15-osobowa grupa uczniów z kółka
regionalno-agroturystycznego:
- z kl. III – A. Skorupa,
J. Dąbrowska, K. Jarosz, P.
Ślusarczyk, Sz. Rowiecki,

K. Włodek, W. Staszkowian,
P.Szustka,
- z kl. II – A. Koszało, K.
Bąba,
- z kl. I – A. Stępień,
D.Mikołajczyk,A. Polejańczyk, A. Frydel, K. Śliwa.
Nad stroną informatyczną
będzie czuwać Anna Bukowska, a Małgorzata Szeliga
nad estetyką i poprawnością
słowa pisanego.
Organizatorem konkursu
jest Centrum Informacji o
Środowisku Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP/GRID-Warszawa z dofinansowaniem ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Uczniowie
biorący
udział w konkursie mają
możliwość przygotowania
projektu swojej gminnej
inwestycji marzeń. Może
to być obiekt sportowy (np.
stadion, kryta pływalnia),
obiekt kulturalny (hala widowiskowa, teatr), turystyczny lub użytkowy.
Następnie będą prowadzić
konsultacje społeczne dotyczące inwestycji.
Odbyło się pierwsze
szkolenie z uczniami. Była
to lekcja pokazowa, którą
27 stycznia przeprowadzili
eksperci, Barbara i Tomasz,
z Centrum Informacji o
Środowisku UNEP/GRID
– Warszawa.
Nasi uczniowie podzieleni byli na grupy – władzy, przedstawicieli mieszkańców, zarządcy dróg i
kolei oraz przedstawicieli
służb ochrony przyrody.
W trakcie pracy świetnie
wywiązali się ze swoich zadań, a ich przedstawiciele
zaprezentowali konkretne
argumenty, aby zrealizować
wybrany wariant inwestycyjny. To była prawdziwie
fachowa dyskusja. Uczeń
klasy IIIA Wojtek Staszkowian rośnie nam na nowego
przedstawiciela władzy. Był
świetny w negocjacjach i
jego argumenty przekonały
przedstawicieli służb ochrony przyrody do przyjęcia
kompromisu – wybranie
wariantu, na który zgodzili

się wszyscy inwestorzy.
Centrum UNEP/GRIDWarszawa oddało w ręce
uczestników
konkursu
nowoczesne narzędzie – portal www.geokonsultacje.edu.
pl do geowizualizacji (spojrzenie na mapę w rozwiązywaniu problemów przestrzennych ). Dzięki niemu
młodzi wizjonerzy będą mogli zaprezentować swój autorski pomysł, wykorzystując
mapy i specjalny formularz,
umożliwiający zbieranie komentarzy i opinii wszystkich
zainteresowanych.
Każdy, kto odwiedzi
portal, będzie mógł zobaczyć projekty inwestycji
oraz zgłosić swoje uwagi,
np. na temat lokalizacji
danego
przedsięwzięcia.
Jednym z zadań drużyn,
biorących udział w konkursie, jest uwzględnienie istniejących lub planowanych
w okolicy elementów infrastruktury oraz sąsiedztwa
obszarów cennych przyrodniczo, jak obszary chronione, pomniki przyrody czy
siedliska roślin i zwierząt.
Efektem prac każdego z zespołów będzie m.in. trójwymiarowy model inwestycji.
Po zakończeniu szkoleń
zespoły przystąpią do pracy.
Będą miały trzy miesiące
na przygotowanie projektu i
przeprowadzenie konsultacji. Przez cały czas zespoły
uczniowskie i nauczyciele
będą wspierani przez zespół
ekspertów z Centrum UNEP/
GRID-Warszawa.
Konkurs zakończy się i
zostanie rozstrzygnięty w
czerwcu, z końcem roku
szkolnego 2010/2011. We
wrześniu zaś odbędzie się w
Warszawie piknik naukowy,
podsumowujący projekt, w
którym wezmą udział szkoły
uczestniczące w konkursie.
A tymczasem bierzemy
się do pracy, ponieważ Inwestycja Marzeń czeka. Od
marca zapraszamy na stronę
poświęconą projektowi i na
opinie w tej sprawie – Zielony wizjoner to konkurs na
najlepsze konsultacje społeczne w gminie! www.geokonsultacje.edu.pl
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Mistrzowie zimowej ortografii
XIV edycja
Gminnego Konkursu
Ortograficznego „Z
ortografią za pan brat“
odbyła się 9 lutego w
Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika
w Ostroszowicach.
Celem konkursu było
zainteresowanie
uczniów ortografią,
porównanie umiejętności
ortograficznych uczniów
oraz mobilizacja do
zgłębiania wiedzy i
umiejętności w zakresie
polskiej ortografii.

W konkursie wzięło udział
14 uczniów klas trzecich ze
szkół podstawowych gminy
Dzierżoniów. Szkołę Podstawową w Tuszynie reprezentowali: Małgorzata Dolińska,
Katarzyna
Nowakowska,
Konrad Łozowicki przygotowani przez Jadwigę Szpiech.
Bartosz Matlak, Jakub Chlipała, Katarzyna Bilska reprezentowali Szkołę Podstawową
w Piławie Dolnej. Do konkursu przygotowywała ich Ewa
Sokołowska. Pod opieką Agnieszki Kalwat-Niepsuj przy-

byli uczestnicy konkursu ze
Szkoły Podstawowej w Mościsku: Jakub Pisarewicz, Julian Kammonen, Dominika
Dysiewicz i Julia Martowłos.
Gospodarzy reprezentowali:
Natalia Wójcik, Julia Machaj, Maciej Wendelski i Miłosz Pelc przygotowani przez
Elżbietę Juziuk-Janicką.
Dyrektor Szkoły Urszula
Zając uroczyście przywitała
przybyłych gości: przedstawiciela gminy Dzierżoniów
– kierownika ROSiT Adama
Wolniaka, uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Uczestnikom konkursu życzyła powodzenia w ortograficznych
zmaganiach. Tegorocznym
motywem łączącym poszczególne zadania konkursowe była zima. Uczestnicy
konkursu pisali dyktando,
odczytywali
zaszyfrowaną
wiadomość i wyjaśniali zasady pisowni zawartych w niej
wyrazów oraz rozwiązywali ortograficzną krzyżówkę.
Nad poprawnością przebiegu
konkursu czuwały dyrektor
Urszula Zając oraz Elżbieta Juziuk-Janicka, która ten

Uczestnicy konkursu z opiekunami i szacownym jury

Laureaci ortograficznych zmagań
w przygotowanie się do udziakonkurs przygotowała i zadbału w nim otrzymał pamiątkoła o jego oprawę plastyczną.
wy dyplom, a laureaci nagrody
Komisja konkursowa spoksiążkowe ufundowane przez
śród uczestników konkursu
wójta gminy Dzierżoniów
wyłoniła czterech laureatów.
Marka Chmielewskiego. NaNajlepszy w rywalizacji okagrody zwycięzcom wręczyli
zał się Miłosz Pelc ze SP w
Kierownik ROSiT Adam
Ostroszowicach, drugie miejWolniak, radny gminy Dziersce przypadło Natalii Wójżoniów Janusz Szozda oraz
cik, także ze SP w Ostroszodyrektorka szkoły Urszula
wicach, a na trzecim miejscu
Zając. Opiekunowie dzieci za
uplasował się Konrad Łozowkład pracy w przygotowanie
wiecki z SP w Tuszynie.
podopiecznych do konkurWyróżniono także Katasu otrzymali podziękowania
rzynę Nowakowską ze SP
w formie dyplomów. Zdobyww Tuszynie. Każdy uczestnik
cy pierwszych trzech miejsc
konkursu za wysiłek włożony
będą reprezentowali gminę
Dzierżoniów w finale międzygminnym, który odbędzie
się w 9 marca o godz. 10.00,
również w Ostroszowicach.
Na ten etap organizatorzy serdecznie zapraszają laureatów
gminnych konkursów ortograficznych z terenu powiatu
dzierżoniowskiego. Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wójtowi Markowi Chmielewskiemu za
ufundowanie nagród, Radzie
Rodziców za przygotowanie
poczęstunku dla uczestników
konkursu oraz wszystkim innym osobom, które pomogły
w przygotowaniu i realizacji
konkursu.

Spotkanie emerytowanych pracowników
placówek oświatowych
(...) Podjęliście się
wielkiego zadania,
pomagacie im budować
fundamenty pod ich
przyszłe życie...(...).
Przytoczona myśl
papieża Jana Pawła
II, patrona Szkoły
Podstawowej w Tuszynie,
towarzyszyła spotkaniu
emerytowanych
pracowników placówek
oświatowych z terenu
gminy Dzierżoniów,
którzy we wtorek
8 lutego br. licznie
przybyli na corocznie
organizowane spotkanie.

Witani serdecznie przez
dyrektorkę placówki Elżbietę
Kędzierską-Dydo,
zastępcę wójta gminy Dzierżoniów
Jolantę Zarzekę, zostali zaproszeni do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie dla nich
przez uczniów i przedszkolaków. Były wiersze, piosenki,
tańce i minirecital skrzypcowy.
Zachwyt i wzruszenie widoczne na twarzach zacnych gości
były niezaprzeczalnym dowodem, że takie spotkania są dla
nich ogromną przyjemnością
i rzadką okazją do wspólnych,
miłych rozmów i wspomnień

Materiały: Urząd Gminy Dzierżoniów

www.ug.dzierzoniow.pl

mamy uczniów ze szkoły w
Tuszynie.

red. naczelny Adam Wolniak



Gmina
Dzierżoniów
pozyskała kolejne
środki unijne
Do końca 2011 roku
powstanie budynek
centrum sportoworekreacyjnegooświatowego w
Dobrocinie.

W lipcu 2010 roku gmina
Dzierżoniów złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego
celem było dofinansowanie
zadania pn. „Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnooświatowego w Dobrocinie“.
Gmina wnioskowała o maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 500 tys. zł.,
natomiast wartość projektu
wynosi 850 tys. zł. Konkurs
cieszył się dużą popularnością wśród dolnośląskich samorządów, w wymaganym
terminie zostało złożonych
aż 194 wniosków.
22 lutego Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłosił listę operacji zakwalifikowanych do przyznania


pomocy. Wniosek gminy
Dzierżoniów został sklasyfikowany na 13 pozycji,
spośród 165 projektów pozytywnie ocenionych przez
Urząd Marszałkowski. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na powstanie budynku
centrum wraz z infrastrukturą umożliwiającą dojazd do
niego.
Taką samą ilość punktów w ocenie Urzędu Marszałkowskiego uzyskał wniosek złożony przez Parafię
Rzymsko-Katolicką pw. św.
Jana Chrzciciela z siedzibą
w Mościsku. Całkowita wartość projektu dotyczącego
remontu wieży kościoła wynosi nieco ponad 250 tys. zł,
natomiast wartość dofinansowania – 190 tys. zł. Remont
wieży kościoła jest również
bardzo ważnym zadaniem dla
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, ponieważ
kościół w Mościsku jest jedną z najstarszych budowli sakralnych na Dolnym Śląsku.






Konkurs
rozstrzygnięty –
dotacje przyznane
17 lutego br. zostały
ogłoszone wyniki
otwartego konkursu
ofert na zadania z
zakresu „Wspierania
i upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu”. Postępowanie
konkursowe zakończyło
się przyznaniem
środków na zadania
szczegółowe p.n.:

Program artystyczny w wykonaniu najmłodszych
przy kawie i domowych słodkościach upieczonych przez



1.
„Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy Dzierżoniów poprzez prowadzenie
działalności szkoleniowozawodniczej w dyscyplinie
piłki nożnej”
Zrzeszenie
Ludowych
Klubów Sportowych Gminy
Dzierżoniów – 50.000 zł
Razem: 50.000 zł

2.
„Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży z
terenu gminy Dzierżoniów
poprzez organizację imprez,
zawodów i innych przedsięwzięć o charakterze sportowym”
Dzierżoniowski Klub
Bokserski – 2.500 zł
- Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Jędrzejowice,
Kiełczyn, Tuszyn, Włóki
– 2.060 zł
- Sportowy Klub Taekwondo TIGER – 2.500 zł
- Zrzeszenie Ludowych
Klubów Sportowych Gminy
Dzierżoniów – 54.000 zł
- Dzierżoniowski Klub Karate Kyokuschin – 3.500 zł
- Ludowy Klub Sportowy
„Ogniwo” – 18.000 zł
Razem: 82.560 zł

skład i łamanie: „Tygodnik Dzierżoniowski”
www.tygodnik.dzierzoniowski.info

