
mina Dzierżoniów położona 
jest na terenie Przedgórza Su-

deckiego, znajduje się w malowni-
czej kotlinie pomiędzy Masywem 
Ślęży, Wzgórzami Kiełczyńskimi i 
górami Sowimi. Zajmuje rozległy 
obszar 141 km2 podzielony na 15 
sołectw i liczy 9370 mieszkańców 
(stan na 1.01.2012r.).

W RADZIE GMINY DZIERŻO-
NIÓW MIESZKAŃCÓW REPRE-
ZENTUJĄ:

1.Agnieszka  Anklewicz
2.Anna Kwiatkowska
3.Tadeusz Mikoś
4.Edyta Mulka – Gonera
5.Marian Nowak
6.Grażyna Pięt
7.Jolanta Pindera – wice-

przewodnicząca Rady 
Gminy

8.Grzegorz Powązka – prze-
wodniczący Rady Gminy

9.Janusz Szozda
10.Piotr Śliwa
11.Józef Świtalski
12.Elżbieta Tokarska
13.Grażyna Ziernik
14.Ewa Żuchowska –  

  Toboła

  Nasza mała Ojczyzna 
* W związku ze śmiercią radnego  
śp. Adama Jana Maka w dniu 19 
lutego 2012r. w Piławie Dolnej od-
będą się wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Dzierżoniów.

FUNKCJE SOŁTYSÓW PEŁNIĄ:
DOBROCIN -Grażyna Ziernik, 
tel.74 830-00-51
JĘDRZEJOWICE -Czesława Gorgol, 
tel.74 850-59-66
JODŁOWNIK- Bożena Kujawa,
tel.500-272-434
KIEŁCZYN - Grzegorz Urban, 
tel.607-519-133
KSIĄŻNICA -Maria Gutkowska, 
tel.74 830-37-95
MOŚCISKO - Danuta Martowłos,  
tel.74 832-90-35
MYŚLISZÓW -Kazimiera Łękawska, 
tel.74 832-51-92
NOWIZNA - Wiesław Aksamit, 
tel.74 832-98-26
OSTROSZOWICE - Anna Rosiak 
(pełniąca obowiązki)*
OWIESNO - Joanna Pestkowska, 
tel.74 837-58-43
PIŁAWA DOLNA - Adam Bulek, 
tel.607-088-298
ROZTOCZNIK- Stanisław Dziagacz, 
tel.74 830-17-78

G

Szanowni mieszkańcy!
ostajecie Państwo do ręki 
nowy bezpłatny biuletyn, 

będący nie tylko nowinami 
z Gminy Dzierżoniów ale rów-
nież zbiorem informacji samo-
rządowych ułatwiających Wam 
codzienne życie. Wsłuchując się 
w Wasze opinie i głosy doty-
czące sposobu  przekazywania 
informacji przez Urząd Gminy, 
wyrażane w indywidualnych 
kontaktach oraz podczas ze-
brań wiejskich, podjąłem de-
cyzję dotyczącą usprawnień 
sposobu oraz zakresu ich po-
dawania. 

Nasza strona internetowa 
www.ug.dzierzoniow.pl  otrzy-

D
mała nową szatę gra/iczną oraz 
logistyczną. Jest ona miejscem, 
w którym nie tylko możecie za-
poznać się z aktualnościami, ale 
również znaleźć wiele niezbęd-
nych informacji. Jest tam wiele 
linków ułatwiających dostęp 
do innych stron internetowych, 
w tym z czego się osobiście 
bardzo cieszę, naszych sołectw 
i stowarzyszeń. Bogate archi-
wum tekstowe i zdjęciowe, za-
pewnia możliwość powrotu do 
informacji i wydarzeń, także 
tych sentymentalnych. To rów-
nież jest miejsce, które  tworzy-
cie wraz z nami.

Pomimo postępu cywili-
zacyjnego, w tym dostępu do 
Internetu, wartą uwagi jest 
jednak forma papierowej gaze-
ty, którą macie Państwo przed 
sobą. Od tego roku tra/i ona do 
każdego domu w postaci oś-
miostronicowego dwumiesięcz-
nika. Mam nadzieję, że poprawi 
się w ten sposób  przekaz in-
formacji. Tablice informacyjne, 
nasze sklepy czy  ogłoszenia 
para/ialne, nadal pozostaną 
miejscem przekazywania waż-
nych dla nas ogłoszeń. 

Najlepszym zaś miej-
scem dostępu do informacji 
oraz możliwości dyskusji jest 
zebranie wiejskie. Zachęcam 
do udziału w tych spotkaniach, 
ponieważ możemy współtwo-

rzyć w ten sposób naszą małą 
ojczyznę samorządową. To 
również dobre miejsce gdzie 
możecie spotkać się z Waszymi 
reprezentantami. W ten sposób 
możecie również docenić cięż-
ką, codzienną pracę sołtysów, 
którym w związku ze zbliżają-
cym się dniem sołtysa składam 
życzenia zdrowia, pomyślności 
i satysfakcji z pełnionej funk-
cji. 

Zapraszam do dzielenia 
się spostrzeżeniami w sprawie 
naszej gazety oraz do jej współ-
tworzenia.

                    
  Z wyrazami szacunku  

Marek Chmielewski  
wójt Gminy Dzierżoniów

TUSZYN- 
Anna Piekarska, 
tel.74 830-20-79
UCIECHÓW- Elżbieta Filipek, 
tel.796-781-200
WŁÓKI- Marcin Staściuk, 
tel.74 831-96-46

* W związku z rezygnacją  
Małgorzaty Glapy- Felsztyńskiej z 
funkcji sołtysa, w Ostroszowicach 
w dniu 16.02.2012r. odbędą się 
przedterminowe wybory 
sołtysa.
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ainteresowane osoby /izycz-
ne, osoby prawne, przedsię-

biorcy, wspólnoty mieszkanio-
we, gminne jednostki organi-
zacyjne będące właścicielami, 
posiadaczami lub użytkowni-
kami wieczystymi nierucho-
mości położonych na terenie 
Gminy Dzierżoniów mogą do 
30 kwietnia 2013 r. składać 
wnioski o do/inansowanie na 
usuwanie azbestu do Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 
38, 58-200 Dzierżoniów, II pię-
tro, pok. 203. 

Wniosek o s/inansowanie 
usunięcia wyrobów zawierają-
cych azbest musi być podpisany 
przez wszystkich współwłaści-
cieli nieruchomości lub przez 
pełnomocnika, przy czym wraz 
z wnioskiem należy wówczas 
złożyć pełnomocnictwo.

Do wniosku należy dołą-
czyć:

• dokument potwier-
dzający tytuł prawny do 
nieruchomości - kserokopia 
aktualnego wypisu z rejestru 
gruntów, nie starsza niż 3 mie-
siące. 

• potwierdzenie zgło-
szenia zamiaru usunięcia z 
obiektów budowlanych az-
bestu dokonanego w Wydziale 
Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego, ul. 
Świdnicka 38, 58-200 Dzier-
żoniów, II piętro (zgłoszenie 
robót budowlanych z pieczątką 
wpływu do wydziału Architek-
tury Starostwa). Załącznikiem 
do zgłoszenia jest: oświadcze-
nie o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele bu-

Dotacje na usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest

dowlane (niezbędny jest doku-
ment potwierdzający tytuł do 
dysponowania nieruchomoś-
cią na cele budowlane, nr aktu 
notarialnego i księgi wieczy-
stej, dane i podpisy wszystkich 
współwłaścicieli) oraz mapa 
zasadnicza z naniesioną loka-
lizacją obiektu, z którego usu-
wany będzie azbest. Zgłoszenie 
robót budowlanych nie jest wy-
magane w przypadku ubiega-
nia się o pomoc w usunięciu 
zdemontowanych wyrobów 
zawierających azbest.

Wnioski rozpatrywane 
będą według kolejności ich 
złożenia. Pierwszeństwo do-
tyczyć będzie osób /izycznych 
ujętych w rejestrze Związku 
Gmin oraz podmiotów ujętych 
w Wojewódzkiej Bazie Wyro-
bów i Odpadów Zawierających 
Azbest –WBDA.

Koszt zadania będzie 
obejmował demontaż wyro-
bów azbestowych, oczysz-
czenie terenu z azbestu oraz 
transport i unieszkodliwia-
nie odpadów zawierających 
azbest. Finansowaniu pod-
legać będzie 100 % kosztów 
zadania, z zastrzeżeniem, że 
maksymalna dla każdej nieru-
chomości kwota /inansowania 
na realizację zadania wynosi 
10 000 zł. Szacuje się, że ta 
kwota pozwoli na usunięcie 
azbestu z dachu o powierzchni 
ok. 500 m2.

Więcej informacji do-
tyczących realizacji zadania 
można uzyskać w Związku 
Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego lub pod nr tel. 74 831 
50 02.

Z

ramach realizacji 
projektu pn. „Uporząd-

kowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierżoniowskiego” 
współ/inansowanego z Fundu-
szu Spójności, zostało wyko-
nane jedno z zadań - budowa 
wodociągu Dzierżoniów-Piła-
wa Górna.

Wkład /inansowy Gminy 
Dzierżoniów w/w przedsię-
wzięcie został zamieniony na 
udziały Gminy w spółce „Wo-
dociągi i Kanalizacja”. Wójt 
Gminy Dzierżoniów w dniu 

Udziały Gminy w spółce WIK
W 29.12.2011r podpisał do-

kumenty, na mocy których 
Gmina Dzierżoniów stała się 
właścicielem 1738 udziałów 
o wartości 869 000,00 zł spół-
ki, w której do tej pory 100% 
udziałów posiadało Miasto 
Dzierżoniów. 

W roku 2012 Gmina 
Dzierżoniów przy realizacji 
następnych działań, nabędzie 
kolejne udziały tak jak i po-
zostałe gminy biorące udział 
w projekcie: Gmina Bielawa, 
Gmina Niemcza, Gmina Pieszy-
ce i Miasto Dzierżoniów. 

przedświąteczny czwar-
tek 22 grudnia 2011r. 

w sali wiejskiej w Ostroszo-
wicach odbyła się XVIII se-
sja Rady Gminy Dzierżoniów. 
W obradach sesji udział wzięli 
kierownicy gminnych jedno-
stek organizacyjnych, probosz-
czowie para/ii z Ostroszowic 
i Mościska, kierownicy refe-
ratów Urzędu Gminy a także 
sołtysi z terenu gminy.

Głównym punktem obrad 
było głosowanie projektów 
uchwał w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Dzierżoniów na lata 
2011-2021 oraz uchwalenia 
budżetu Gminy Dzierżoniów 
na rok 2012. Po wysłuchaniu 
opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu oraz 
Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Gminy Dzierżoniów, radni 
w/w uchwały przyjęli jedno-
głośnie.

   
Natomiast w czwartek 

26 stycznia 2012 r. w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjno-Oświa-
towym w Dobrocinie odbyła 
się XIX sesja Rady Gminy Dzier-
żoniów. Tematem przewodnim 
posiedzenia była działalność 
sportowa na terenie gminy 
w roku 2011. Na sesję przybyli 
prezesi oraz przedstawiciele 
klubów sportowych działają-
cych na terenie naszej gminy.  
W pierwszej części obrad spra-
wozdanie z działań na rzecz 
krzewienia kultury /izycznej 
i sportu przedstawił kierownik 
Referatu Oświaty, Sportu i Tu-
rystyki Urzędu Gminy Adam 
Wolniak. W przedstawionej 
prezentacji zostały zawarte in-
formacje o formach działalności 
sportowej, ofercie szkoleniowej 
klubów, kosztach, inwestycjach 
i modernizacji bazy sportowej 

XVIII i XIX 
Sesja Rady Gminy

W oraz sposobach wspierania 
działalności sportowej na tere-
nie gminy. Podkreślone zostały 
sukcesy klubów oraz poszcze-
gólnych zawodników ale także 
trudności i przeszkody w co-
dziennej pracy. W wystąpieniu 
podkreślono również szcze-
gólnie aktywność i zaangażo-
wanie działaczy sportowych 
- pasjonatów prowadzących 
działalność społeczną już od 
wielu lat. 

Kolejnym bardzo miłym 
akcentem było wręczenie wy-
różniającym się zawodnikom-  
mieszkańcom gminy-stypen-
diów za wysokie wyniki spor-
towe osiągane w krajowym 
i międzynarodowym współza-
wodnictwie sportowym. W tym 
roku takie wyróżnienie z rąk 
Wójta Gminy Marka Chmielew-
skiego oraz Przewodniczącego 
Rady Grzegorza Powązki otrzy-
mali:

• Teresa Starzec 
  zawodniczka Wojewódz-

kiego Stowarzyszenia 
Sportowego Niepełno-
sprawnych „Start” Wroc-
ław,

• Dorota Przęzak 
  zawodniczka Ludowego 

Klubu Sportowego „Atom” 
Dzierżoniów,

• Marta Bukowska 
  reprezentująca Ludowy 

Uczniowski Klub Spor-
towy Aquarius Pływanie 
Synchroniczne Bielawa,

• Michał Bobrowski 
 zawodnik Sportowe-

go Klubu Teakwon-do  
„Tiger” Dzierżoniów

• Mateusz Starzec 
- zawodnik Miejsko-Zakła-

dowego Klubu Sportowe-
go „Lechia” Dzierżoniów,
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R o l n i c y ! ! !
d stycznia 2012 r. nastąpi-
ła zmiana terminów skła-

dania wniosków o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego. 

* I termin od 1 lutego 
2012 r. do 29 lutego 2012 
r. należy złożyć odpowied-
ni wniosek do Wójta Gminy 
Dzierżoniów wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) sta-
nowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie  
od 1 września 2011 r. do  
31 stycznia 2012 r.,

O

O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z  § 18  Statutu Sołectwa Ostroszowice oraz  
Zarządzeniem Nr 164/13/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie 
wyborów przedterminowych  Sołtysa wsi Ostroszowice,

informuję mieszkańców sołectwa, że w dniu 16 lutego 2012r. 
(czwartek) o godzinie 17.30 w Sali Wiejskiej przy ul. Bielawskiej   
55  w Ostroszowicach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie 
wyborów przedterminowych Sołtysa wsi Ostroszowice.

W przypadku braku quorum (brak 1/10 uprawnionych) 
ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.00 , dnia 
16 lutego 2012 r.

Wójt Gminy Dzierżoniów
          Marek Chmielewski

Wybory sołtysa Ostroszowic

ZIMOWE  
UTRZYMANIE  

DRÓG  
GMINNYCH  
W  SEZONIE  
2011/2012  
NA TERENIE 

GMINY  
DZIERŻONIÓW 

Utrzymanie dróg gmin-
nych prowadzane jest na za-
sadzie pogotowia tj. na kon-
kretne zgłoszenie dyżurującym 
pracownikom urzędu, którzy 
bezzwłocznie przekazują infor-
macje o konieczności podjęcia 
działań wykonawcy odpowie-
dzialnemu za zimowe utrzy-
manie dróg.

Firma realizująca usłu-
gę na drogach gminnych 
– „Sara Bros Grodziszcze”, 

    Głównym zadaniem /irmy 
jest zwalczanie śliskości zimo-
wej  poprzez:

- odśnieżanie nawierzchni 
dróg gminnych,

- uszarstnianie nawierzchni 
dróg gminnych,

- odśnieżanie z jednoczes-
nym uszarstnianiem 
nawierzchni dróg gmin-
nych.

W związku z tym prowa-
dzone są tygodniowe dyżury 
przy koordynowaniu i nad-
zorowaniu prac związanych 
z utrzymaniem dróg gminnych. 
Miejscem wykonywania prac 
utrzymaniowych są drogi na-
leżące do Gminy Dzierżoniów  
o łącznej dł. 55 km.

Pracownicy Urzę-
du Gminy dyżurują pod  
nr telefonu :

 74 - 832 - 56 - 89 
 504 - 898 – 096

Zostań właścicielem włas-
nego mieszkania za 1% jego 
wartości 

Zachęcamy wszystkich najem-
ców lokali mieszkalnych nale-
żących do Gminy Dzierżoniów 
do składania wniosków na 
wykup mieszkania.  

Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy nr XXXVI/326/09 z dnia 
30 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XIX/209/04 
z dnia 4 listopada 2004 r. doty-
czącej zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych, informujemy, 
że przy sprzedaży  gminnych 
lokali mieszkalnych udzielane 
będą następujące boni/ikaty: 
1. 99% od ceny lokalu, przy 

zapłacie jednorazowej za 
lokal mieszkalny przed 
podpisaniem umowy no-
tarialnej,

2. 95 % od ceny lokalu, przy 
rozłożeniu ceny lokalu na 
raty do 3 lat bez oprocen-
towania,

3. 90% od ceny lokalu, 
w przypadku gdy cena lo-
kalu zostanie rozłożona na 
raty powyżej 3 lat, 

Zgodnie z powyższym 
nabywca ponosiłby koszty wy-

Zbliża się 
koniec 
mieszkań 
za 1%

kupu lokalu odpowiednio 1%, 
5% i 10% wartości lokalu oraz 
koszty dokumentacji geode-
zyjnej, wyceny nieruchomości, 
sporządzenia umowy notarial-
nej sprzedaży lokalu oraz kosz-
ty sądowe za wpis do księgi 
wieczystej.
4. przy sprzedaży lokali w bu-

dynkach, w których prowa-
dzone były remonty boni/i-
katy obniża się o 4 %, jeśli 
sprzedaż następuje do 2 lat 
od wykonania remontu. 

5. przy sprzedaży lokali w bu-
dynkach, w których prowa-
dzone były przebudowy 
przez gminę stosuje się bo-
ni/ikaty:

-10%-w okresie 1 roku od za-
kończenia przebudowy, 20%-
w okresie 2 roku, 30%-w 
okresie 3 roku, 40%-w okre-
sie 4 roku, 50%-w okresie 5 
roku, po upływie 5 lat 

- stosuje się boni/ikaty wymie-
nione w pkt.1,2,3.

Do kupna lokali uprawnieni 
są najemcy:

1. Posiadający  tytuł prawny 
do nieruchomości. 

2. Nie zalęgający z opłatami 
za czynsz w dniu złożenia 
wniosku o wykup lokalu.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Referacie 
Mienia Komunalnego, Rolni-
ctwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. 
Piastowska 1,tel. (74) 832-56-
85 lub na stronie internetowej 
Urzędu www.ug.dzierzoniow.
pl 

* II termin od 1 sierpnia 
2012 r. do 31 sierpnia 2012r. 
należy złożyć odpowied-
ni wniosek do Wójta Gminy 
Dzierżoniów wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od  
1 lutego 2012 r. do 31 lipca 
2012 r. w ramach limitu zwro-
tu podatku określonego na  
2012 r. 

Pieniądze wypłacane będą 
przelewem w terminach: 

2 - 30 kwietnia 2012 r. 
w przypadku złożenia wnio-
sku w pierwszym terminie

1 - 31 października 
2012 r. w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie

W dniu 19 lutego 2012r. w Piławie Dolnej odbędą się przedter-
minowe wybory do Rady Gminy Dzierżoniów. W wyborcze szranki 
stanie czterech, zarejestrowanych przez Gminą Komisję Wyborczą, 
kandydatów ( kolejność według wylosowanych numerów list 
wyborczych):

1. Teodora Skutnik – Komitet Wyborczy Wyborców Teodory 
Skutnik

2. Paweł Michałowski – Komitet Wyborczy Wyborców Pawła 
Michałowskiego

3. Elżbieta Sak – Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Sak
4. Krzysztof Twardak- Komitet Wyborczy Wyborców Krzysz-

tofa Twardaka

Wybory radnego Gminy 
Dzierżoniów w Piławie Dolnej

Gmina Dzierżoniów informuje, że posiada do sprzedaży  
9 działek budowlanych o pow. 1300- 2500 m2 położonych w Jod-
łowniku, Roztoczniku i Dobrocinie, a także budynek z parkingiem 
położony w Dzierżoniowie przy ulicy Szkolnej 14, w którym mieś-
ciła się dawna siedziba Urzędu Gminy. 

Przetargi planowane są na marzec i kwiecień bieżącego roku.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 205 Urzędu Gmi-

ny Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74 832 56 85 lub na stronie 
internetowej urzędu pod adresem www.ug.dzierzoniow.pl

Działki budowlane na sprzedaż
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Najważniejsze inwestycje i projekty zrealizowane  w  2011 roku na terenie gminy Dzierżoniów z dofinansowaniem ze środków zewnętr

1.„Budowa Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego 
    w Dobrocinie”
   Koszt całkowity: 847.511 zł    Do/inansowanie: 470.305 zł

5. „Poprawa warunków nauczania w budynku Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Mościsku, poprzez zmianę sposobu użytko-
wania poddasza”.
Koszt całkowity: 212.553 zł    Do/inansowanie: 128.908 zł

6 „Poprawa warunków nauczania poprzez wymianę dachu na 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach”.
Koszt całkowity: 86.308 zł    Do/inansowanie: 64.731 zł

3. „Wyposażenie i remont sal wiejskich na terenie Gminy 
    Dzierżoniów”
    Koszt całkowity: 137.939 zł    Do/inansowanie:    89.981zł

2. Zagospodarowanie terenu wokół Sali Integracji Społecznej 
    we Włókach
    Koszt całkowity: 39.913 zł    Do/inansowanie: 16.871 zł

7. Projekt edukacyjny „Szkoła Sukcesu” – system zajęć pozalek-
cyjnych w Szkołach Podstawowych w  Mościsku, Piławie Dolnej, 
Ostroszowicach
Koszt całkowity  440.644 zł    Do/inansowanie 440.644 zł

8. „Park wiejski z infrastrukturą sportowo–rekreacyjną  w Książ-
nicy, kontynuacja poprzez budowę wiaty i zagospodarowanie 
terenu”
Koszt całkowity:  64.699 zł    Do/inansowanie: 12.000 zł

4. „Obchody Międzynarodowego Święta Plonów w Gminie Dzier-
żoniów”
Koszt całkowity: 38.504 zł    Do/inansowanie: 32.300 zł
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Najważniejsze inwestycje i projekty zrealizowane  w  2011 roku na terenie gminy Dzierżoniów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

11. Budowa wodociągu w Piławie Dolnej w ramach projektu: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
Powiatu Dzierżoniowskiego”
Koszt całkowity: 2.261.985 zł    Do/inansowanie: 1.007.043 zł

12. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej – 
etap I” – budowa 81 przydomowych oczyszczalni ścieków
Koszt całkowity:  1.296.147 zł    Do/inansowanie:    684.042 zł

13. „Góry Sowie – dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego 
Śląska-kampania promocyjno-informacyjna” – projekt realizowa-
ny na terenie 8 gmin członkowskich  Stowarzyszenia Turystycz-
nego Gmin Gór Sowich
Koszt całkowity: 518.908 zł     Do/inansowanie: 329.800 zł

10.  „Krok w przyszłość z gminą Dzierżoniów”– aktywizacja 
   społeczna i zawodowa oraz integracja osób bezrobotnych
   Koszt całkowity: 52.800 zł    Do/inansowanie: 47.256 zł

14. Budowa przedszkoli w Uciechowie i Ostroszowicach w ra-
mach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych na terenach 
wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w 
gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów”
Koszt całkowity: 1.058.585 zł    Do/inansowanie:    423.430 zł

9. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spacerowej 
    w Piławie Dolnej
    Koszt całkowity: 742.768 zł    Do/inansowanie: 570.855 zł

15. Zakup strojów dla zespołów z terenu Gminy Dzierżoniów 
kultywujących tradycje społeczności lokalnej”
Koszt całkowity: 58.651 zł    Do/inansowanie: 28.043 zł

16. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Urzę-
dzie Gminy Dzierżoniów w ramach projektu: „Program dosko-
nalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska 
i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta  
w Dzierżoniowie.
Koszt całkowity: 105.000 zł    Do/inansowanie: 102.300 zł
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od tym hasłem zagrała te-
goroczna orkiestra. To, czy 

został pobity ubiegłoroczny re-
kord kiedy to zebrano 47 mln 
złotych pokażą najbliższe dni. 
W ciągu minionych dwudzie-
stu lat fundacja Jerzego Ow-
siaka pomogła 650 szpitalom. 
Za pieniądze zebrane podczas 
ulicznych kwest i licytacji za-
kupiony został specjalistyczny 
sprzęt  pomagający zarówno 

XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Dzierżoniów

Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko.

Centrum Zdrowia Dziecka jak 
i małym szpitalom, których nie 
stać na  specjalistyczne diag-
nozowanie i leczenie dzieci.
Główny sztab orkiestry w Gmi-
nie Dzierżoniów mieścił się w 
Ostroszowicach. Tam właśnie 
niedzielne popołudnie upłynę-
ło pod znakiem licytacji i zbió-
rek pieniężnych wolontariuszy. 
Licytacja orkiestrowych gadże-
tów cieszyła się dużym powo-

dzeniem a brali w niej udział 
m.in.: wójt Marek Chmielew-
ski, zastępca wójta,  Jolanta 
Zarzeka , miejscowi radni 
Gminy Dzierżoniów : Anna 
Kwiatkowska, Ewa Żuchow-
ska –Toboła, Janusz Szozda i 
Piotr Śliwa. Wszyscy biorący 
udział w licytacji otrzymali na 
pamiątkę słodkie orkiestrowe 
ciasteczka podarowane przez 
p. Małgorzatę Lis.  Licznie ze-
brani mieszkańcy mieli okazję 
obejrzeć występy zespołów 
Macieje, Uciecho-WIANKI oraz 
najmłodszych mieszkańców 
Ostroszowic i Piławy Dolnej 
uczęszczających do szkół w 
tych miejscowościach. W ich 
wykonaniu goście obejrzeli 
popisy taneczno-wokalne, do 
których na długo przed /ina-
łem przygotowywali się pod-
czas zajęć organizowanych w 
ramach programu Szkoła Suk-
cesu. Członkowie ostroszowi-
ckiego sztabu WOŚP składają 

serdeczne podziękowania za 
gest i okazaną hojność.
Tegoroczna kwesta orkie-
strowa zamknęła się kwotą 
7978,69 zł, na która złożyły 
się datki do puszek zebrane 
przez wolontariuszy w Piła-
wie Dolnej- 1659,54zł +7,36 
euro, Tuszynie- 363,76zł, Moś-
cisku- 1944,00zł  + 10,45 euro 
oraz Ostroszowice 4011,39 zł. 
Bardzo się cieszymy ,że nasza 
gmina dołożyła swój „kamy-
czek” do ogródka XX Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Za pomoc w organizacji gmin-
nego /inału dziękujemy na-
uczycielom  oraz pracownikom 
administracyjno- obsługowym 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ostroszowicach.

P

Dzieło orkiestry wspierali mali i duzi

W dniu 19 stycznia br. o godzi-
nie 14:30 w Urzędzie Gminy 
Dzierżoniów odbyło się spot-
kanie z liderami Grup Odnowy 
Wsi z terenu Gminy Dzierżo-
niów, na którym omówiono 
aktualną sytuację Grup Odno-
wy Wsi oraz zasady wypeł-

Spotkanie Liderów Grup Odnowy Wsi
niania sprawozdań sołeckich 
z działań Odnowy Wsi za rok 
2011. 
Informujemy, że sołectwa 
uczestniczące w programie 
odnowa wsi zobowiązane są 
złożyć ww. sprawozdania do 
gminnego koordynatora odno-

wy wsi w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 29 lutego 
2012 roku, w pierwszej ko-
lejności prosimy o przesłanie 
sprawozdań sołeckich w for-
mie elektronicznej na adres 
solectwa@ug.dzierzoniow.pl. 
W razie jakichkolwiek pytań 

prosimy o kontakt z panią  
Anną Hoffmann, Urząd Gmi-
ny Dzierżoniów, Referat Mie-
nia Komunalnego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, 
tel. 74/832-56-84.

rawie codziennie podej-
mujecie Państwo różnego 

rodzaju decyzje dotyczące Wa-
szych dzieci. Są to decyzje, któ-
rych skutki mogą w mniejszym 
lub większym stopniu wpłynąć 
na dalsze ich funkcjonowanie 
w życiu dorosłym. Do takich 
decyzji oczywiście należy rów-
nież czas rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. Jeszcze 
przez dwa następne lata macie 
Państwo prawo decydowania 
o tym, czy to 6-latki czy też 
7-latki rozpoczną edukację 
w klasie pierwszej. Skorzystaj-
cie więc z tego prawa.

W gminie Dzierżoniów, 
po uzyskaniu informacji od 
dyrektorów placówek oświa-

Szanowni Rodzice sześciolatków!
towych, możemy potwierdzić 
zadawalający stan przygotowa-
nia szkół na przyjęcie Waszych 
dzieci w  wieku 6 lat do klas 
pierwszych. Oczywiście decy-
zja należy do Państwa i powin-
na być podjęta po niezbędnych 
konsultacjach z pracownikami 
oświatowymi. Huśtawka zmia-
ny terminów oraz obowiązek 
objęcia 5-latków obowiązkiem 
wychowania przedszkolnego 
wprowadza niepotrzebny cha-
os informacyjny. Może to po-
wodować w roku 2014 znaczne 
zwiększenie liczby dzieci roz-
poczynających naukę w klasach 
pierwszych.

    27 stycznia 2012r.Sejm 
uchwalił nowelizację ustawy 

o systemie oświaty. Noweli-
zacja nie wprowadza zmian 
w obowiązku przedszkolnym 
pięciolatków. Wszystkie dzie-
ci pięcioletnie są więc nadal 
objęte obowiązkowym, rocz-
nym przygotowaniem przed-
szkolnym. Dlatego te urodzone                        
w latach 2006 i 2007, które 
nie rozpoczną nauki w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej 
od pierwszego września 2012r. 
lub 2013 r. będą nadal przed-
szkolakami. Niektóre z nich 
będą mogły po raz kolejny re-
alizować w przedszkolach po-
dobne treści. A warto przy tym 
zauważyć, że zawarte w podsta-
wie programowej treści i meto-
dy nauczania dla uczniów klas 

pierwszych są dostosowane do 
możliwości rozwojowych sześ-
ciolatków.

Rozpoczęcie nauki szkol-
nej jest ważnym wydarze-
niem w życiu każdego dziecka 
i rodziny. Jak większość zmian 
niesie ze sobą zarówno szan-
se jak i potencjalne trudności 
i niepokoje. Sukces Waszych 
dzieci zależeć będzie od wielu 
czynników m.in. przygotowania 
dziecka, szkoły i rodziców oraz 
udzielonego im wsparcia. I my, 
jako organ prowadzący dla na-
szych jednostek oświatowych, 
przy współpracy wszystkich 
zainteresowanych stron, chce-
my taki sukces osiągnąć.

P
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HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH 
ODPADÓW NA 2012 ROK 

NA TERENIE GMINY DZIERŻONIÓW

w ramach workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów  
„u źródła”

* worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których 
właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów z Zakładem  
Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski w Pieszycach.

** worki będą odbierane z terenu nieruchomości, których 
właściciele mają zawartą umowę na odbiór odpadów z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie lub Przedsiębior-
stwem Komunalnym Sp. z o. o. w Dzierżoniowie;

Na terenie gminy Dzierżoniów workowy system selektywnej 
zbiórki odpadów „u źródła” prowadzony jest w zabudowie jedno-
rodzinnej. System polega na zbieraniu odpadów komunalnych na 
każdej posesji do kolorowych worków, dostarczanych nieodpłatnie 
przez /irmę wywozową, z którymi właściciel danej nieruchomości 
ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

W 2012 r. odpady będą odbierane raz w miesiącu, w każdy 
drugi czwartek miesiąca (za wyjątkiem kwietnia i listopada) 
zgodnie z powyższym harmonogramem, w ramach umowy zawar-
tej na odbiór odpadów komunalnych.

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpa-
dami należy wystawić w widocznym miejscu obok pojemnika 
na odpady, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu zbiórki.

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie posiadają umo-
wy na odbiór odpadów komunalnych przypominamy o obowiązku 
ich podpisania. W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do 
jednej z niżej wymienionych /irm, które prowadzą działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy 
Dzierżoniów, tj.:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Dzierżoniowska 
31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31;

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 
58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18;

Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski, ul. Bie-
lawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.74/836-53-50.
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suwanie drzew i krzewów  
z nieruchomości nie jest 

dowolnym działaniem, lecz 
podlega przepisom. Ich zlekce-
ważenie i samowolne pozbycie 
się drzewa czy zniszczenie po-
wierzchni porośniętej krzewa-
mi może skutkować wysoką 
karą.

Podstawowym aktem 
prawnym normującym do-
puszczalność i zasady usuwa-
nia z terenu nieruchomości 
drzew i krzewów jest ustawa 
z dnia 16.04.2004 r. o ochro-
nie przyrody. Zgodnie z art. 83 
ustawy generalną zasadą jest, 
iż usunięcie drzewa lub krzewu 
z terenu nieruchomości może 
nastąpić po uzyskaniu zezwo-
lenia. Taki dokument wydaje 
właściwy terytorialnie organ 
administracji – w przypadku 
drzew i krzewów rosnących 
na terenie gminy zezwolenie 
wydaje wójt. Należy wiedzieć, 
że obowiązek uzyskania ze-
zwolenia dotyczy również 
drzew i krzewów martwych 
(suchych).

Aby otrzymać zezwole-
nie należy złożyć do Urzędu 
Gminy odpowiedni wniosek. 
Wzór wniosku dostępny jest 
w Biurze Obsługi Klienta oraz 
na stronach internetowych 
Urzędu Gminy. Z wnioskiem 
może wystąpić jedynie posia-
dacz nieruchomości na której 
znajduje się zieleń. Jeżeli po-
siadacz nie jest właścicielem 
gruntu do wniosku należy 
dołączyć jego zgodę. W przy-
padku nieruchomości mającej 
kilku właścicieli wymagana 
jest zgoda wszystkich współ-
właścicieli. Do wypełnionego 
wniosku należy dołączyć kopię 
dokumentu stwierdzającego 
prawo własności do działki, 
na której rośnie drzewo bądź 
krzew oraz szkic lub mapę 
określającą ich usytuowanie 
w stosunku do granic działki 
oraz trwałych elementów, któ-
re na niej się znajdują (np. ist-
niejących w bliskiej odległości 
od drzewa zabudowań). Dane 
zawarte we wniosku spraw-
dzane są podczas oględzin. 
Z nich oględzin sporządzany 
jest odpowiedni protokół, któ-
ry stanowi podstawę wydania 
zezwolenia (albo odmowy) na 
usuniecie drzew lub krzewów. 
Czasami wydanie zezwolenia 
może być uzależnione od obo-
wiązku wykonania nasadzeń 
zastępczych lub przesadzenia 
drzew w inne miejsce. Pozwa-

Jeżeli chcesz usunąć drzewo...
la to na zminimalizowanie 
strat w środowisku.

Są przypadki kiedy uzy-
skanie zezwolenia nie jest wy-
magane. Otóż zgodnie z za-
pisami art. 83 ust. 6 ustawy 
o ochronie przyrody uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów jest zbędne, jeżeli 
usunięciu mają podlegać drze-
wa owocowe, a także drzewa 
których wiek nie przekracza 
10 lat. To odstępstwo nie do-
tyczy jednak usuwania zieleni 
z obiektów wpisanych do re-
jestru wojewódzkiego konser-
watora zabytków. 

Za usunięcie drzew lub 
krzewów posiadacz nierucho-
mości ponosi opłaty. Wysokość 
opłaty ustala się inaczej dla 
drzew, inaczej dla krzewów. 
Opłata za usunięcie drzewa 
ustalana jest na podstawie 
stawki zależnej od jego gatun-
ku i obwodu pnia mierzonego 
na wysokości 130cm. Przykła-
dowo opłata za usunięcie dębu 
o obwodzie pnia 80cm wy-
niesie w 2012r - 16 053,43zł, 
natomiast stawka za usunięcie 
jednego metra kwadratowego 
powierzchni pokrytej krzewa-
mi ustalona została w wysoko-
ści 236,60zł.

Na szczęście opłaty nie 
trzeba uiszczać w każdym 
przypadku. Prawo przewiduje 
bowiem szereg sytuacji, w któ-
rych nie jest ona wymagana. 
I tak np.: opłaty za usunięcie 
drzewa nie pobiera się od osób 
prywatnych, które planują bu-
dowę domu jednorodzinnego 
lub towarzyszącej jej zabudo-
wy (np. garażu, ogrodzenia, 
czy drogi dojazdowej), za usu-
nięcie drzew i krzewów które 
zagrażają bezpieczeństwu lu-
dzi lub mienia, które obumarły 
lub nie rokują szansy na prze-
życie z przyczyn niezależnych 
od posiadacza nieruchomości.

Na zakończenie należy 
podkreślić, że konsekwencją  
niedopełnienia obowiązku 
uzyskania zezwolenia na usu-
nięcie zieleni i samodzielnego 
dokonania wycinki jest wy-
mierzenie przez Organ admi-
nistracyjnej kary pieniężnej. 
Wysokość tej kary odpowiada 
trzykrotności opłaty, jaką by 
się uiściło za usunięcie drzew 
lub krzewów. I tak za usunię-
cie bez wymaganego zezwole-
nia wspomnianego wcześniej 
dębu, właściciel nieruchomości 
z której zostało usunięte drze-
wo będzie musiał uiścić karę 
w wysokości  48 160,29zł.

U
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Zapraszamy do wspólnej zabawy. W kolejnych numerach 
znajdziecie Państwo kolejne elementy układanki tworzącej 
całość. Po wydaniu ostatniego numeru Nowin z Gminy w 2012 
r. , zapraszamy do Referatu Oświaty Sportu i Turystyki UG 
Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1, I piętro pok.201. Spośród 
osób, które dostarczą komplet sześciu numerów gazety i uło-
żone puzzle wylosujemy pięciu zwycięzców, którzy otrzymają 
nagrody niespodzianki. Złożone egzemplarze Nowin z Gminy 
będą stanowić surowiec wtórny i w ten sposób zadbamy o śro-
dowisko naturalne.

Konkurs 
dla uważnych czytelników

URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW
Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 74 832 56 67

e-mail: bok@ug.dzierzoniow.pl
pokój nr. 122, parter

Aż 26 Kół Gospodyń Wiej-
skich z całego Dolnego Śląska 
prezentowało się 17 grudnia 
2011r. w Pasażu Grunwal-
dzkim we Wrocławiu. Miło 
nam poinformować, że kolej-
ny raz zaproszenie do udziału 
w tym barwnym wydarzeniu 
otrzymały  panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Mościska. 

Prezentacje tradycyjnych 
stołów wigilijnych

Obszerną relację z jej przebie-
gu można przeczytać i obejrzeć 
w pierwszym w tym roku nu-
merze Twojego Doradcy, gazety 
wydawanej przez Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go, który jest jednocześnie 
organizatorem wspomnianej 
imprezy.

anusz Twardak uczeń 
klasy VI Szkoły Podsta-

wowej im. K. Makuszyńskie-
go w Piławie Dolnej wziął 
udział w projekcie „Szlifowa-
nie diamentów - innowacyjne 
programy wsparcia uczniów 
uzdolnionych w zakresie 
nauk matematycznych i przy-
rodniczych”, wykonał zada-
nia z informatyki wymagane 
przez organizatorów projektu 
tj. Fundację Edukacji Między-
narodowej we Wrocławiu.

Jako jedyna osoba 
z powiatu dzierżoniowskie-
go został zakwali*ikowany do 
udziału w sesji informatycz-
nej. Program zajęć wykracza 
poza zakres podstawy progra-
mowej danego przedmiotu. 
Obejmuje zajęcia teoretyczne 
i doświadczalne w salach oraz 
laboratoriach wrocławskich 

Szlifowanie diamentów

J uczelni. Zajęcia prowadzone są 
przez wybitnych dydaktyków 
z najlepszych uczelni i szkół 
dolnośląskich.

Projekt realizowany jest 
w formie 6 pięciodniowych se-
sji w czterech kolejnych seme-
strach szkolnych (jedno spot-
kanie w bieżącym semestrze, 
2 spotkania w II semestrze 
bieżącego roku szkolnego, 2 
spotkania w I semestrze roku 
szkolnego 2012/2013 i jed-
no spotkanie w II semestrze 
roku szkolnego 2012/2013). 
W projekcie uczestniczą także 
rodzice i nauczyciele uczniów. 
Zaplanowano dla nich war-
sztaty szkoleniowe i seminaria 
o tematyce związanej z identy-
*ikowaniem uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Z ramienia szkoły 
w projekcie uczestniczy na-
uczyciel informatyki pani Ewa 

Głowacka-Żuk, a ro-
dzicem wspierającym 
Janusza jest Krzysztof 
Twardak.

Sukces Janusza 
świadczy o tym, że na-
uka w małej wiejskiej 
szkole również otwiera 
drogę w „wielki świat”.


