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Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Mar-
cin Gwóźdź, zastępca dyrekto-
ra Departamentu Gospodarki 
UMWD Tomasz Krzeszowiec, 
dyrektor Wydziału Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Woj. Dolnośląskie-

go Paweł Czyszczoń wraz ze 
swoim zastępcą Izabelą Wo-
ronowicz, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Spraw Oby-
watelskich Starostwa Powia-
towego w Dzierżoniowie Gra-

żyna Wójcik, a także delegacja 
gminy Kondratowice z Wój-
tem Tomasz Graczem i przed-
stawiciele gminy Stoszowice 
z wójtem Pawłem Gancarzem 
na czele. Przybyłych gości po-
witali wójt gminy Dzierżoniów 
Marek Chmielewski i jego za-
stępca Jolanta Zarzeka.

Tradycyjnie, oprócz pod-
sumowania najważniej-
szych wydarzeń i zrealizo-
wanych inwestycji, jednym  
z najważniejszych punktów 
Święta Odnowy Wsi było roz-

strzygnięcie konkursu „Kre-
atywne Sołectwo”. Działal-
ność sołectw w zakresie od-
nowy wsi podsumowała An-
na Hoffmann z Urzędu Gminy 
Dzierżoniów.

Komisja konkursowa oce-
niała m.in. zaangażowanie  
i aktywność sołectw w obsza-
rze odnowy wsi, a także este-
tykę poszczególnych miejsco-
wości. Laureaci otrzymali na-
grody finansowe ze środków 
gminy Dzierżoniów. Przezna-
czą je na cele publiczne.

W tym roku najlepsze okaza-
ły się sołectwa: 

I miejsce: Piława Dolna  
- nagroda w wysokości  

10 000 zł,
II miejsce: Ostroszowice  

- 6000 zł,
III miejsce: Dobrocin  

- 4000 zł.
Ponadto komisja postano-

wiła przyznać wyróżnienia dla: 
• sołectwa Mościsko za za-

jęcie IV miejsca - nagroda  
w wysokości 2000 zł,

• sołectwa Myśliszów za zaję-
cie V miejsca - 1500 zł,

• sołectwa Jędrzejowice za 
zajęcie VI miejsca - 1000 zł.
Dodatkowe wyróżnie-

nie za dobrą współpracę  
z mieszkańcami gminy, a tak-
że za oddolną pracę, wzoro-
wo pełnioną służbę, odwagę 
i bezinteresowność trafiło do 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ostroszowicach. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na opiekę, 
jaką OSP sprawuje nad Mło-
dzieżową Drużyną Pożarniczą. 
Podejmowane przez siebie 
działania przedstawiciele OSP 
Ostroszowice zaprezentowali 
wraz z młodymi ochotnikami  
w prezentacji „Jak Wojtek zo-
stał strażakiem”.

Spotkanie urozmaiciły też 
występy utalentowanych 
mieszkańców naszej gmi-
ny: Karola Wszół z Uciecho-
wa, uczennic Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika  
w Ostroszowicach, Damiana 
Kozłowskiego z Owiesna i gru-
py tancerek z Mościska.

Wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie X Świę-
ta Odnowy Wsi serdecz-
nie dziękujemy. Szczegól-
ne podziękowania kieruje-
my do mieszkańców Owiesna  
z sołtys Joanną Pestkowską 
na czele.

Już po raz dziesiąty liderzy i przedstawiciele 
społeczności lokalnej gminy Dzierżoniów 

spotkali się, aby podsumować miniony rok 
pracy. Gminne Święto Odnowy Wsi odbyło się 
2 kwietnia w Owieśnie.

Piława Dolna zwycięzcą konkursu „Kreatywne Sołectwo”!

Za zajęcie I miejsca sołectwo Piława Dolna 
otrzymało nagrodę w wysokości 10 tys. zł

Grupa wraz ze swoim opie-
kunem dydaktycznym, dyrek-
tor Instytutu Architektury Kra-
jobrazu Ireną Niedźwiecką-
-Filipiak spotkała się również 
z mieszkańcami Ostroszowic 
z sołtysem Krzysztofem Kru-
piarzem na czele. Gospodarze 
przygotowali dla swoich go-
ści pyszny poczęstunek. De-
legacji towarzyszył też doktor 
Igor Jankowski z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu, który pełnił rolę tłumacza.

Na zakończenie swojej wi-

zyty nasi goście odwiedzili 
Dzierżoniów, a także udali się 
na wieżę ratuszową, skąd po-
dziwiali miasto i jego okolice.

Polsko-chińska grupa  
studentów współpracowała  
z mieszkańcami gminy Dzier-
żoniów już trzykrotnie. Opra-
cowywali m.in. koncepcję za-
gospodarowania Gnejsów  
we Włókach, terenu przy 
stawie w Mościsku oraz 
dwóch parków w Piławie  
Dolnej - przy ul. Spacerowej  
i Błotnistej.

Grupa studentów z Chin i Ukrainy rozpoczęła 
prace nad koncepcją zagospodarowania 

terenu o charakterze sportowo-rekreacyjnym  
w Ostroszowicach. Delegacja wrocławskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego dokonała inwen-
taryzacji terenu w poniedziałek 1 kwietnia.

Studenci z Chin tym razem w Ostroszowicach

Grupa studentów z Chin tym razem  
współpracowała z mieszkańcami Ostroszowic
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Bartosz Jurcewicz – 
mieszkaniec Ostroszowic 
i zawodnik klubu LSWKS 
Złote Piony uczestniczył  
w dniach 16-21 marca  
w XXXVII Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w 
warcabach 100-polowych 
w Szklarskiej Porębie. 
Jego wyjazd został 
dofinansowany przez 
gminę Dzierżoniów.

W ramach zawodów 
zorganizowano trzy turnieje 
o różnym czasie gry. 
Bartosz zajął I miejsce  
i został mistrzem Polski  
w kategorii juniorów 
do lat 13 w warcabach 
100-polowych 
błyskawicznych. Z kolei 
w turnieju na długi czas  
w warcabach 100-polowych 
w kategorii do 13 lat 
również znalazł się na 
podium zdobywając 
III miejsce i tytuł II 
wicemistrza Polski.

Dzięki swoim 
osiągnięciom Bartosz 
wejdzie w skład 
Kadry Polski i będzie 
reprezentować nasz 
kraj na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy  
w warcabach 
100-polowych, które  
w tym roku odbędą się  
w Warszawie.

Gratulujemy!

Bartosz 
Jurcewicz 
mistrzem 

Polski!

W pomieszczeniach budyn-
ku Gimnazjum Gminnego w 
Dzierżoniowie przy ul. Ząb-
kowickiej 70 zostanie utwo-
rzony gminny żłobek. War-
tość wnioskowanego pro-

jektu to ponad 1,4 mln zł,  
a wysokość dofinansowania 
to 1,1 mln zł. Planowany ter-
min otwarcia żłobka to kwie-
cień 2020 roku.

Drugi projekt, „Adaptacja 

pomieszczeń na Klub Senior+ 
w Piławie Dolnej” (złożony  
w ramach programu „Se-
nior+”), uzyskał dofinanso-
wanie w kwocie 150 tys. zł.  
W ramach zadania w pała-
cu przy ul. Błotnistej 12 w Pi-
ławie Dolnej powstanie Klub 
Senior+ – miejsce spotkań  
i rehabilitacji seniorów.  
W przyszłości będą się tam 
również odbywały zajęcia  
aktywizacyjne dla naj-
starszych mieszkań-
ców naszej gminy. Całko-
wita wartość projektu to  
187,5 tys. zł.

Gminny żłobek oraz miejsce spotkań  
i rehabilitacji seniorów – to dwa nowe 

obiekty, które  dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu z programów Maluch+ i Senior+ będą 
służyć mieszkańcom  naszej gminy. Promesę  
na te cele z rąk wiceministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego  
i wicewojewody dolnośląskiego Kamila Krzysz-
tofa Zielińskiego odebrała zastępca wójta 
gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Maluch+ i Senior+ dla gminy Dzierżoniów

Promesę na realizację zadań w ramach programów „Maluch+” i „Senior+” 
odebrała zastępca wójta gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka

15 marca Mikołaj zapoznał 
się z wieloma aspektami zwią-
zanymi z funkcjonowaniem 
gminnego samorządu. Przyj-
rzał się między innymi obo-
wiązkom pracowników Urzę-
du Gminy, wraz z wójtem Mar-
kiem Chmielewskim popro-
wadził lekcję o samorządzie 
lokalnym dla uczniów Gimna-
zjum Gminnego, odwiedził in-
westycje realizowane na te-

renie gminy, a także zapoznał 
się z pracą i zadaniami Biblio-
teki Publicznej Gminy Dzierżo-
niów. 

Dla Mikołaja dzień spędzo-
ny na stanowisku wójta był  
z pewnością czasem pełnym 
nowych wrażeń i być może 
swoje plany życiowe zwiąże 
właśnie z lokalnym samorzą-
dem.

Uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej  
w Ostroszowicach Mikołaj Łazarczyk przez 

jeden dzień mógł poczuć się jak wójt gminy 
Dzierżoniów. Funkcję „Honorowego Wójta” 
wylicytował w czasie tegorocznego gminnego 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy. 

Jeden dzień w fotelu wójta

Funkcję „Honorowego 
Wójta” Mikołaj wylicytował 
podczas tegorocznego 
finału WOŚP
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W piątek 29 marca, dokładnie o godz. 20:00, rozpoczęli-
śmy czytanie pięknej baśni H. Ch. Andersena ,,Księżniczka na 
ziarnku grochu”. Podczas tego spotkania Andersenów było 
dwóch! Jeden z nich - Sławek Oleksak - czytał tekst w języ-
ku czeskim, natomiast drugi - Erwin Piwowarczyk - tłumaczył 
baśń po polsku.

Wiele radości sprawiło ma-
lowanie Grochostworków far-
bami i rozdmuchiwanie ich na 
brystolu, świetna zabawa w 
kalambury i dyrygenta, szta-
feta sprawnościowa z pęse-
tą trzymającą groszek, ekstre-
malny taniec pod kijem, zawo-
dy w jak najdłuższym wyma-
wianiu wyrazów na czas oraz 
niesamowicie śmieszna zaba-
wa w wielkie gacie!

Wspólna kolacja przyrządzo-
na przez Annę Rosiak, cudow-
ny deser z andersenkowymi 
mufinkami, wieczorna toaleta 
i przygotowanie śpiworów do 
spania, a na koniec kino noc-
ne zwieńczyło tę pełną wrażeń 
Noc z Andersenem.

Uvidíme se příští rok! Zapra-
szamy za rok!

Pełna niesamowitych wydarzeń  
Noc z Andersenem pozwoliła nam  

przeżyć w ostroszowickiej bibliotece 
wspaniałe chwile w znakomitym gronie.  
Idea Nocy z Andersenem to pomysł  
czeskich bibliotekarek z Moraw,  
które angażując czytelników na całym 
świecie postanowiły w ten sposób  
uczcić rocznicę urodzin H. Ch. Andersena.

Noc z Andersenem

Noc z Andersenem jak zawsze  
pełna była niezapomnianych wrażeń

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
NR 2 (02) / 2019
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Na wspólnej kartce pojawiła się 
stonoga, która nie dotarła do Białej 
na pierogi. Przygarnęliśmy ją i jako 
nasze zwierzątko biblioteczne słuchała 
o przygodach korsarza Palemona. 
Patrzyła jak „płynie okręt przez odmęty, 
nie prawdziwy lecz zaklęty” i cumuje 
oczywiście w najlepszej przystani, czyli 
bibliotece.

2 lutego przy udziale pracowników 
Zagrody Edukacyjnej „Ostoja nad 
Młynówką”, rodziców i opiekunów odbył 
się wyczekiwany z niecierpliwością Bal 
Przebierańców. Wszystkie kolorowe 
stroje, suknie, miecze, ogony, zęby i 
korony zasługiwały na nagrody. Jedną 
z nich był pokaz sztuczek magicznych. 
Latające stoliki i znikające mleko 
budziły zachwyt i burzę oklasków. 

W zimowy poranek w ostroszowickiej 
bibliotece śpiewały najprawdziwsze 
słowiki, wśród których prym wiodły 
Wiktoria Wojdyło i Aleksandra Majkrzak. 
Można było wpaść w biblioteczną 

pajęczynę lub na spektakl Wędrownego 
Teatrzyku Podwórkowego. Podopieczni 
biblioteki w Tuszynie mogli stworzyć  
m.in. swoje własne kalendarze i 
notatniki. Jak wiadomo diabeł tkwi w 
szczegółach i to właśnie te drobne, 
dopracowane starannie elementy 
przesądziły o jakości wykonanych 
przedmiotów.

Na dzieci w Piławie Dolnej czekały 
zagadki, quizy, wyklejanki i przede 
wszystkim podróże z książką, która 
może przenieść w najdalsze rejony 
wyobraźni.

Czy można zrobić coś z niczego? 
Przekonano się o tym na zajęciach w 
Owieśnie, gdzie warsztaty plastyczne 
i rycerskie przepleciono wyczekiwaną 
nocą w bibliotece, pełną kalamburów 
i niespodzianek. Własnoręcznie 
zrobione podpłomyki musiały wspaniale 

smakować!
Twórczo do wolnego czasu 

odniosła się biblioteka w Roztoczniku. 
Włóczkowe obrazki, papierowe kwiaty, 
wariacje z masy solnej i malowanie 
dłońmi oraz zimowa twórczość na 
wyczekanym śniegu – nie było miejsca 
na nudę.

W zajęcia prowadzone w trakcie ferii 
włączyła się również Młodzieżowa Rada 
Gminy, której przedstawiciele pomogli 
w przygotowaniach do walentynek. 
Warsztaty poprowadzone w czterech 
bibliotekach zakończyły się powstaniem 

imponującej liczby kartek pełnych 
serduszek. Kolorowe walentynki 
na pewno pomogły w powrocie do 
szkolnych obowiązków, osładzając go 
nieco. Tak samo działają odwiedziny w 
bibliotece. Spróbujcie sami!

Za nami ferie, zasłużony 
przez dzieci czas na 

odpoczynek, zabawę 
i radość. Biblioteka w 
Mościsku zaprosiła do wspól-
nej zabawy z twórczością 
Jana Brzechwy. Przy udziale 
tabletów powstały nowe 
projekty ubrań oraz animacje 
poklatkowe inspirowane 
wierszami poety.

Ferie niestety za nami

Naszym przewodnikiem była książka 
Agnieszki Kossowskiej - „Duże sprawy 
w małych głowach”. Siódmoklasiści z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mo-

ścisku mogli zajrzeć na chwilę do świa-
tów niezwykle odmiennych i niezna-
nych, próbując je nieco oswoić.

– Moim celem było opowiedzenie dzie-
ciom w książce, czym jest niepełnospraw-
ność. Chciałam pokazać, że niepełno-
sprawność to inne odczuwanie, widzenie, 
a czasem także inne rozumienie świata. 
Dzieci w sposób naturalny są otwarte na 
inność, chciałabym w nich tę otwartość 
podtrzymać i sprawić, by niepełnospraw-
ność nie była tematem tabu w ich środo-
wisku– mówi autorka książki Agnieszka 
Kossowska.

Siódmoklasiści mogli swoją nowo 
nabytą wiedzę wykorzystać podczas 
wspólnych zajęć z podopiecznymi Fun-
dacji Pokolorujmy Szarość, która zajmu-
je się edukacją i wychowaniem dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością inte-

lektualną. Okazało się, że mamy podob-
ne zainteresowania, lubimy te same po-
trawy, boimy się w taki sam sposób i tak 
samo kochamy psy oraz dłuuuugie spa-
nie.

Na wszelkie pytania młodzieży od-
powiadali opiekunowie oraz psycholog 
Grażyna Wojtala, która poprowadziła 
także zabawy integracyjne, skutecznie 
przełamując niepewność pierwszych 
minut. „To wielki dar, umieć kochać sie-
bie i to, czym się jest” – pisze w swojej 
książce „Drzewo życzeń” Katherine Ap-
plegate.  Podczas zajęć udało się nam 
m.in. stworzyć wspólne papierowe drze-
wo. Wyrosły na nim bardzo różnorod-
ne liście. Każdy jedyny, niepowtarzal-
ny i nie do zastąpienia – jak uczestnicy 
warsztatów!

Czym jest autyzm, 
jak postrzegany 

jest świat przez osoby 
z niepełnosprawnością 
sensoryczną, jak zachować 
się w towarzystwie osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną? Na te pyta-
nia próbowaliśmy sobie 
odpowiedzieć 13 marca na 
spotkaniu Dyskusyjnego 
Klubu Książkowego  
w Mościsku.

Nie bój się mnie

W zajęcia włączyła się 
również Młodzieżowa 

Rada Gminy, której 
przedstawiciele pomogli 

w przygotowaniach do 
walentynek
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Spotkanie odbyło się w so-
botę 9 marca w Mościsku. 
Organizatorki – mieszkanki 
Mościska – zadbały o pięk-
ny wystrój sali, poczęstunek 
i oprawę artystyczną. Ich za-
angażowanie sprawiło, że ko-

lejna edycja wydarzenia była 
równie udana jak poprzednie.

Dodatkową atrakcją były 
występy artystyczne: pań z 
Mościska oraz tancerki Bolly-
wood z Wrocławia, która do-
datkowo przeprowadziła krót-

ki warsztat taneczny dla chęt-
nych.

Spotkanie uświetniły przed-
stawicielki zaprzyjaźnionych 
organizacji, firm i instytucji                            
z naszego regionu. „Marcowa 
Kobieteria” tradycyjnie była 
okazją nie tylko do dobrej za-
bawy, ale także do integracji. 
Taka formuła imprezy już po 
raz kolejny pokazała kreatyw-
ność, duży dystans i poczucie 
humoru lokalnych liderek.

Serdecznie dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym w 
organizację tego wyjątkowego 
wydarzenia. Już teraz zapra-
szamy na jego kolejną edycję, 
która odbędzie się w Roztocz-
niku - w 2020 roku organiza-
torkami imprezy będą panie z 
Roztocznika, Uciechowa i Do-
brocina.

Zdjęcia: Biblioteka Publiczna  
Gminy Dzierżoniów im. Włady-

sława Reymonta

Wielobarwne stroje, błyszcząca biżuteria  
i egzotyczne tańce towarzyszyły tegoroc-

znej „Marcowej Kobieterii”. Aktywne kobiety  
z gminy Dzierżoniów już po raz dziesiąty 
wspólnie świętowały Dzień Kobiet  
– tym razem w klimacie „Bollywood”.

„Kobieteria” w bollywoodzkim klimacie

Historia wydarzenia się-
ga 2011 roku. 1 marca został 
wtedy ustanowiony świętem 
państwowym – Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”. To święto honorują-
ce i upamiętniające żołnierzy 
polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowiec-
kiego działającego w latach 
1944 - 1963 w obrębie przed-
wojennych granic RP.

W 2013 r. grupa pasjonatów 
i działaczy społecznych po-
stanowiła zorganizować „Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” w lesie 

koło Zalewu Zegrzyńskiego. 
Pierwsza edycja biegu miała 
charakter surwiwalowy i wzię-
ło w niej udział 50 uczestni-
ków. Rok później, dzięki za-
angażowaniu członków Fun-
dacji Wolność i Demokracja, 
która organizuje go do dzisiaj, 
bieg zaczął nabierać rozpędu  
i został przeniesiony w miej-
sce znane z późniejszych  
edycji w Warszawie - Park 
Skaryszewski. Od 2015 r. bieg  
ma charakter ogólnopolski.

W Dobrocinie, podobnie jak 
w innych miejscowościach, 
dystans biegu wyniósł 1963 

metry (odwołanie do roku,  
w którym zginął ostatni Żoł-
nierz Wyklęty – Józef Fran-
czak ps. Lalek).

Organizatorami wydarzenia 
były Stowarzyszenie Obywa-
telski Ruch Patriotyczny, gmi-
na Dzierżoniów i sołectwo Do-
brocin. 

Zdjęcia: Grzegorz Hercuń

Dobrocin już po raz kolejny uczcił pamięć 
żołnierzy wyklętych podczas biegu 

„Tropem Wilczym”. Podobnie jak w wielu 
innych miastach w kraju i za granicą,  
bieg odbył się w niedzielę 3 marca.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dobrocinie

Tym razem lokalne liderki świętowały Dzień Kobiet w klimacie „Bollywood”

W Dobrocinie, podobnie jak w innych miejscowościach, 
dystans biegu „Tropem Wilczym” wyniósł 1963 metry
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Gmina Dzierżoniów już 
po raz kolejny otrzymała 
dofinansowanie na 
realizację programu 
„Lokalny Animator 
Sportu”. 

Przedsięwzięcie jest 
kontynuacją projektu 
realizowanego na terenie 
naszej gminy w latach 
poprzednich.

Od 1 marca do 30 
listopada z orlika  
w Piławie Dolnej będzie 
można korzystać w 
wymiarze 120 godzin 
miesięcznie.

Głównym celem 
programu „Lokalny 
Animator Sportu” jest 
upowszechnianie 
aktywności fizycznej 
poprzez umożliwienie 
udziału w sportowych 
zajęciach realizowanych 
przez lokalnych 
animatorów sportu  
w oparciu o 
infrastrukturę,  
powstałą w ramach 
rządowego programu 
„Moje Boisko – Orlik 
2012”.

Lokalnym animatorem 
sportu w gminie 
Dzierżoniów jest 
Edmund Kucharek. 

Aktualne harmonogramy 
zajęć oraz dane 
kontaktowe  
do animatora dostępne 
są w zakładce:  
https://www.
ug.dzierzoniow.pl/orlik-
pilawadolna.

Wracamy 
na orlika!

Z kolei wewnątrz budyn-
ku wymieniono całą instala-
cję c.o. oraz wykonano oświe-
tlenie czujnikowe i awaryjne  
w ciągach komunikacyjnych 
i toaletach. Poprawiono rów-
nież system wentylacji grawi-
tacyjnej. 

W budynku szkoły zlikwido-
wano stary piec węglowy za-
silający centralne ogrzewa-

nie, a w jego miejsce zosta-
ły zamontowane dwie pompy 
ciepła (powietrzne). Komplek-
sowo przebudowano też po-
mieszczenie kotłowni. 

Projekt „Termomoderniza-
cja budynku Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mości-
sku” stanowi element wspól-
nego przedsięwzięcia realizo-
wanego przez Stowarzyszenie 

Ziemia Dzierżoniowska pn. 
„Poprawa efektywności ener-
getycznej obiektów użytecz-
ności publicznej w Powiecie 
Dzierżoniowskim”. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku 
to kolejny obiekt użyteczności publicznej, 

który został poddany termomodernizacji.  
W ramach inwestycji docieplono cały obiekt 
oraz wykonano izolację cieplną fundamentów. 
Położono też nową elewację i wymieniono 
drzwi wejściowe.

Kolejny budynek po termomodernizacji

W obradach wzięli udział 
przedstawiciele służb mundu-
rowych: Komendant Powiato-
wy Policji w Dzierżoniowie mł. 
insp. Przemysław Marut, Ko-
mendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Dzier-
żoniowie bryg. Bogdan Naj-
dek oraz Komendant Gminny 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Krzysztof Kot.

Na początku posiedzenia 
Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Roztoczniku Le-
szek Paziński odebrał gra-
tulacje w związku z włącze-
niem jednostki do struktur 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. KSRG, zwa-
ny „strażacką elitą”, powstał 
w 1991 roku, a zaczął funk-
cjonować w 1995 r. Celem je-
go istnienia jest ujednolicenie 
działań o charakterze ratow-
niczym w sytuacjach zagro-
żeń życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, podejmowanych 

przez Państwową Straż Pożar-
ną i inne podmioty ratownicze 
(głównie Ochotnicze Straże 
Pożarne). W KSRG są jeszcze 
dwie ochotnicze straże po-

żarne z terenu gminy Dzierżo-
niów: OSP w Mościsku i OSP  
w Ostroszowicach.

Rada wysłuchała również 
sprawozdań przedstawicieli 
służb mundurowych z działal-
ności w zakresie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. 
O działaniach policji podej-
mowanych w minionym roku 

na terenie naszej gminy opo-
wiedział mł. insp. Przemy-
sław Marut, a o pracach straży  
pożarnej – bryg. Bogdan Naj-
dek. Działalność ochotniczych 
straży pożarnych przybliżył  
z kolei Krzysztof Kot.

Kolejnym punktem sesji by-
ły roboty publiczne i prace in-
terwencyjne na terenie gminy 
w minionym roku. Sprawoz-
danie z działań podejmowa-

nych w tym zakresie przedsta-
wił Radzie kierownik Referatu 
Mienia Komunalnego, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska Ma-
riusz Zawiła.

Radni przyjęli ponadto 
uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy Dzierżo-
niów na rok 2019.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny  
na terenie gminy oraz efekty robót  

publicznych i prac interwencyjnych to główne 
tematy lutowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. 
Posiedzenie odbyło się w czwartek 28 lutego  
w Urzędzie Gminy.

Radni rozmawiali o bezpieczeństwie 

Inwestycja współfinansowana jest 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospo-
darka niskoemisyjna, Działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej i sek-
torze mieszkaniowym; Poddziałanie 
3.3.1 Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej  
i sektorze mieszkaniowym - OSI.

W lutowej sesji wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych
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19 lutego w Urzędzie Gmi-
ny Dzierżoniów nasze stowa-
rzyszenia podpisały umowy 
na realizację zadań w ramach 
projektu grantowego pn. “Roz-
budowa i poprawa standar-
du infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej na obszarze 
LSR”. Projekt grantowy reali-
zuje LGD „Ślężanie”, udziela-
jąc wnioskodawcom 99% dofi-
nansowania.

W procesie naboru i oce-
ny wniosków wybrano 15 pro-
jektów z całego obszaru LGD, 
z czego 9 pochodzi z gminy 
Dzierżoniów. To duży sukces 
naszych organizacji pozarzą-
dowych. W ramach projektu 
grantowego zostaną zrealizo-
wane następujące zadania: 

1. Budowa pola do minigol-
fa w miejscowości Uciechów, 
wnioskodawca: Stowarzysze-
nie „Uciechów – Moja Wieś”, 
kwota pomocy: 49200 zł

2. Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego pn. “Park 
pod Kasztanami” w Owieśnie, 
wnioskodawca: Stowarzysze-
nie “Razem dla wsi” z Owie-
sna, kwota pomocy: 47200 zł

3. Zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego “Gnejsy 
we Włókach”, wnioskodaw-
ca: Stowarzyszenie “Wzgórza 
Kiełczyńskie”, kwota pomocy: 
48800 zł

4. Przebudowa budynku na 
izbę pamięci we wsi Mości-
sko, wnioskodawca: Stowa-
rzyszenie “Przystań Mości-
sko”, kwota pomocy: 9850 zł

5. Zagospodarowanie tere-

nu rekreacyjnego przy “Dwor-
skich Stawach” w Piławie Dol-
nej, wnioskodawca: “Stowa-
rzyszenie Piława Dolna”, kwo-
ta pomocy: 9500 zł

6. Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego pn. “Zaką-
tek zaczarowanego ołówka”, 
wnioskodawca: Stowarzysze-
nie “Dobrocin Wieś XXI wieku”, 
kwota pomocy: 8750 zł

7. Zagospodarowanie “Par-
ku dobrych nowin” poprzez 
montaż tablic edukacyjnych, 
wnioskodawca: Stowarzysze-
nie “Nasza Nowizna”, kwota 
pomocy: 9800 zł

8. Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego wokół Dom-
ku Myśliwskiego w Jodłowni-

ku, wnioskodawca: “Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gór Sowich”, 
kwota pomocy: 9850 zł

9. Budowa platformy wido-
kowej na górze Lelek, wnio-
skodawca: Stowarzyszenie 
“Przystań Mościsko”, kwota 
pomocy: 9850 zł

Gmina Dzierżoniów współ-
pracuje ściśle z organizacjami 
przy przygotowaniu oraz reali-
zacji zadań. Infrastruktura w 
większości powstanie na tere-
nach publicznych, będzie ogól-
nodostępna i niekomercyjna. 
Zarządzeniem wójta gminy 
wprowadzono instrument po-
życzkowy pozwalający organi-
zacjom pozarządowym na sfi-
nansowanie ww. zadań.

Dzięki współpracy aktywnych mieszkańców 
naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów  

i Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”,  
w najbliższych miesiącach tereny publiczne 
gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone  
o kolejne, atrakcyjne elementy infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej.

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów

W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 15 projektów  
z całego obszaru LGD, z czego aż 9 pochodzi z naszej gminy

Zakres prac obejmuje budo-
wę nowego budynku od pod-
staw wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą. W obiekcie wy-
dzielone będą m.in. następu-
jące pomieszczenia: duża sala  
integracyjna z aneksem ku-
chennym, zaplecze szatnio-
wo-magazynowe dla sportow-
ców, sala komputerowa.

Inwestycja współfinanso-
wana jest z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020, w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiej-
skich” na operacje typu „In-
westycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”.

Gmina Dzierżoniów podpisała 19 marca 
umowę na realizację zadania pn. „Budowa 

budynku integracji społecznej w Książnicy”. 
Celem operacji jest podniesienie standardu 
życia mieszkańców wsi Książnica. Wybudowany  
obiekt pozwoli na organizację imprez  
oraz zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
i kulturalnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, 
a także dla osób starszych.

Umowa na budowę sali w Książnicy podpisana

NR 2 (02) / 2019
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Konferencja odbyła się  
w dniach 11 - 12 kwietnia  
2019 r. z okazji 10-lecia dzia-
łalności Europejskiej Sieci  
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ENRD). Podczas 
spotkania Jednostka Central-
na Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich zaprezentowała do-
konania KSOW oraz współ-
pracujących z nią partnerów 
działających na rzecz rozwoju  
obszarów wiejskich.

Założeniem konferencji by-
ło zgromadzenie ponad 400 
wiejskich interesariuszy z ca-
łej Europy, aby zaprezentować 
efekty sieciowania w Europie 
w ostatnich dziesięciu latach  
i przedstawić proaktywne 
spojrzenie na przyszłość.

Wybrane projekty, w tym 
ten zrealizowany przez naszą 
gminę, zostały zamieszczone 
w specjalnym wydawnictwie 
opracowanym w języku an-
gielskim. Publikacja była roz-
dawana uczestnikom spotka-
nia w Brukseli.

Projekt „Doświadczenia, któ-
re łączą – wymiana wiedzy 

pomiędzy partnerami KSOW”  
to wyjątkowe przedsięwzię-
cie, które gmina Dzierżoniów  
realizowała w 2017 roku wraz 
z gminami Kłodzko i Międzyle-
sie oraz gospodarstwem go-
ścinnym „Jesionówka”. Dzię-
ki realizacji zadania mieszkań-
cy tych trzech dolnośląskich 
gmin mieli okazję uczestni-
czyć w ciekawych warszta-
tach i wyjazdach studyjnych.

Projekt swoim działaniem 
objął dwie grupy – członkinie 
kół gospodyń wiejskich oraz 
młodzież aktywnie działają-
cą społecznie, w tym radnych 
młodzieżowych rad gmin. 
W ramach przedsięwzięcia 
przedstawicielki kół gospodyń 
z gmin Dzierżoniów, Kłodz-
ko i Międzylesie wzięły udział  
w dwudniowych warsztatach 
kulinarnych pn. „Moje jedze-
nie, moje korzenie”. Przygo-
towały podczas nich kilka-
dziesiąt tradycyjnych potraw, 
z których każda miała swo-
ją niepowtarzalną historię  
i „korzenie”. Każda z grup opo-
wiedziała o genezie przygo-

towywanych przez siebie dań  
i tradycjach swoich przodków, 
a także krok po kroku pokaza-
ła proces tworzenia potraw.

Po warsztatach wydana  
została książka kucharska 
promująca tradycje kulinarne 
naszego regionu. W publika-
cji, oprócz zdjęć i receptur dań 
powstałych podczas warszta-
tów, pokazane zostały najcie-
kawsze projekty zrealizowane 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW).

Młodzi uczestnicy przed-
sięwzięcia pojechali z kolei  
na wyjazd studyjny „Czym 
skorupka za młodu nasiąknie”, 
w trakcie którego wymienili 
się doświadczeniami w pracy 
na rzecz społeczności lokal-
nej i opowiedzieli o ciekawych 
inicjatywach podejmowanych 
na obszarach swoich gmin. 
Poznali także główne założe-
nia oraz korzyści, jakie pły-
ną z funkcjonowania PROW  
i KSOW.

Projekt zakładał również 
międzypokoleniowe warsz-
taty kulinarne dla młodzieży  
i pań z kół gospodyń wiej-
skich. Wspólnie wykonane 
wypieki z tradycyjnego ciasta 
drożdżowego przyniosły wie-
le satysfakcji i miały ogrom-
ne znaczenie dla zachowania 
dziedzictwa kulinarnego i bu-
dowania relacji pomiędzy po-
koleniami.

Projekt „Doświadczenia, które łączą  
– wymiana wiedzy pomiędzy partnerami 

KSOW” realizowany przez gminę Dzierżoniów 
w 2017 r. znalazł się wśród 5 przedsięwzięć 
partnerskich z całej Polski, które zostały  
zaprezentowane podczas międzynarodowej 
konferencji pt. NetworX – Inspiring Rural 
Europe w Brukseli.

Projekt gminy Dzierżoniów  
zaprezentowany w Brukseli 

Spadek liczby przestępstw 
i wykroczeń, zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz poprawa 
wizerunku policji to główne 
cele kolejnego planu 
działań priorytetowych 
dzielnicowego gminy 
Dzierżoniów. Tym razem 
działania obejmą Kiełczyn 
(rejon sklepu – Kiełczyn 
42b). Potrwają do końca 
lipca 2019 r.
Poprzedni taki plan 
realizowany był  
w Uciechowie. Tam także 
mieszkańcy zgłosili 
w trakcie konsultacji 
społecznych problem  
w postaci chuligańskiego  
i aspołecznego zachowania 
osób nadużywających 
alkoholu, spożywanego  
w miejscach publicznych. 
Regularne kontrole oraz 
współpraca z sołtys 
wsi i jej mieszkańcami 
zaowocowały rozwiązaniem 
tych problemów.
Podobne zgłaszają od 
jakiegoś czasu mieszkańcy 
Kiełczyna. Wynikają one 
również ze zgłoszeń  
w Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. W lutym 
ruszył więc program mający 
na celu poprawę sytuacji 
w tej miejscowości. 
Dlatego też rejon ten 
będzie systematycznie 
kontrolowany 
przez policjantów, 
a m.in. personel 
okolicznych sklepów 
edukowany w zakresie 
odpowiedzialności prawnej 
za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.
Wszelkie uwagi na temat 
wykroczeń można zgłaszać 
dzielnicowemu asp. szt. 
Andrzejowi Kłosowi pod 
numerem tel. 797-306-225.

Dzielnicowy 
wdraża kolejny 
plan poprawy 

bezpieczeństwa

Projekt „Doświadczenia, 
które łączą” zakładał 
między innymi 
międzypokoleniowe 
warsztaty
kulinarne dla młodzieży 
i pań z kół gospodyń 
wiejskich
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Gratulacje utytułowanym 
zawodnikom wręczali prze-
wodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów Grzegorz Powąz-
ka oraz wójt gminy Dzierżo-
niów Marek Chmielewski. Sty-
pendia wójta przyznano czter-
nastu mieszkańcom gminy. 
Docenione zostały ich suk-
cesy osiągane zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i mię-
dzynarodowym.

W tym roku takie wyróżnie-
nie odebrali:
• Michał Bobrowski – repre-

zentant Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Ludowego 
Klubu Sportowego „Junior” 
Dzierżoniów,

• Dawid Dawidziak – zawod-
nik klubu Zagłębie Lubin 
S.A., 

• Małgorzata Dąbrowska – 
zawodniczka Ludowego 
Klubu Sportowego „Atom” 
Dzierżoniów,

• Paweł Juraszek – zawodnik 
MKS „Dziewiątka”,

• Rozalia Mika – reprezen-
tantka LUKS Aquarius Bie-
lawa,

• Zuzanna Mika – również  
z LUKS Aquarius Bielawa,

• Karol Płaczek – reprezen-
tant Studia Tańca Towarzy-
skiego IMPRESS,

• Dorota Przęzak – zawod-
niczka Ludowego Klubu 

Sportowego „Atom” Dzier-
żoniów,

• Szymon Rąpała – reprezen-
tant Sportowego Klubu Ta-
ekwon-do „Tiger” Dzierżo-
niów,

• Karol Rosa – zawodnik 
Dzierżoniowskiego Klubu 
Sportowego Karate Kyoku-

shin,
• Tomasz Staściuk, również 

z Dzierżoniowskiego Klubu 
Sportowego Karate Kyoku-
shin,

• Mikołaj Stodolica – zawod-
nik klubu SALOS Dzierżo-
niów,

• Adrian Świerczyński – re-
prezentant Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej, Sportu i 
Rekreacji „Piękni i Zdrowi”,

• Zuzanna Żygadło – zawod-
niczka SKF Klubu Tenisowe-
go Szczawno Zdrój.

Głównym tematem mar-
cowej sesji była gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie 
naszej gminy. Prezentację na 
temat działalności w tym za-
kresie przedstawił kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Gminy Dzierżoniów Rafał 
Kosek.

Kolejnym punktem posie-
dzenia była realizacja zadań 
w ramach funduszu sołec-
kiego. Informację na ten te-
mat przybliżyła radnym Anna  
Hoffmann z Referatu Mie-
nia Komunalnego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska.

Rada przyjęła również kilka 
uchwał, m.in. w sprawie pro-
gramu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności na terenie 
gminy Dzierżoniów w 2019 r., 
określenia zasad umieszcza-

nia reklam na tablicach i słu-
pach ogłoszeniowych będą-
cych własnością gminy, czy 
ustalenia planu sieci publicz-
nych ośmioletnich szkół pod-
stawowych prowadzonych 
przez gminę Dzierżoniów oraz 
granic ich obwodów.

Gmina Dzierżoniów od wielu lat wspiera 
sportowców, przyznając stypendia, nagrody 

i wyróżnienia za specjalne osiągnięcia.  
Tematyka ta była jednym z najważniejszych 
punktów marcowej sesji Rady Gminy 
Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w 
czwartek 28 marca w Urzędzie Gminy.

Stypendia dla uzdolnionych sportowców

Posiedzenie odbyło się 15 
marca w sali wiejskiej w Owie-
śnie. Wśród najważniejszych 
tematów obrad było omówie-
nie zasad dzierżawy gruntów 
gminnych oraz przygotowania 
do organizacji X Jubileuszo-
wego Gminnego Święta Odno-
wy Wsi.

Życzenia z okazji Dnia Sołty-
sa złożył zebranym wójt gmi-
ny Dzierżoniów Marek Chmie-
lewski. Spotkanie było też 
okazją do pogratulowania soł-
tysowi Włók Marcinowi Pię-
towi, który został wyróżniony  

w konkursie „Sołtys Roku 
2018” ogłoszonym przez wo-
jewodę dolnośląskiego. 

Serdeczne podziękowania 
Radzie Sołeckiej Owiesna za 
przygotowanie spotkania. 

Narada sołtysów z gminy Dzierżoniów miała 
w marcu uroczysty charakter ze względu 

na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień 
Sołtysa. Spotkanie było więc okazją do złożenia 
gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania 
im za całoroczną pracę na rzecz swoich 
miejscowości.

Uroczysta narada sołtysów

Utalentowani sportowcy odebrali 
gratulacje podczas marcowej sesji 
Rady Gminy Dzierżoniów

Na marcowej naradzie sołtysi spotkali się już w nowym gronie

NR 2 (02) / 2019
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biuletyn informacyjny urzędu gminy dzierżoniów

Jak długo pełni Pani funkcję radnej gminy Dzierżoniów?
Jest to moja pierwsza kadencja. Zostałam wybrana w je-

siennych wyborach w 2018 r.

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

Zostałam radną, by służyć mieszkańcom. Wsłuchuję się 
w ich potrzeby. Praca rad-
nej jest dla mnie związana z 
wieloma innymi obszarami, 
w których działam na rzecz 
naszej wsi. Mam tu na myśli 
pracę w Stowarzyszeniu Pi-
ława Dolna i pracę w radzie 
sołeckiej mojej wsi. Wszyst-
kie te działania się zazębia-
ją. Priorytetem są dla mnie 
prace, dzięki którym na-
sza mała ojczyzna stanie 
się wygodna i przyjazna dla 
mieszkańców. 

Czy cele, jakie postawiła 
Pani sobie na początku ka-
dencji mają szansę na re-
alizację w najbliższej przy-
szłości?

Najważniejszym celem 
jest dla mnie działanie na 
rzecz społeczności lokal-
nej, praca nad aktywizacją 
wszystkich grup wiekowych 
oraz budowanie świadomo-
ści dbania o środowisko. 
Mam tu na myśli podjęcie 
działań polegających na 
uszczelnieniu gospodarki 

ściekami, eliminowanie dzikich wysypisk śmieci i eliminowa-
nie nadmiernego hałasu. Chciałabym  w tej dziedzinie nawią-
zać ściślejszą współpracę z naszą szkołą, by edukować na-
sze społeczeństwo od najmłodszych lat. Uważam, że musi-
my większą uwagę przywiązać do utrzymania porządku na te-
renie naszych miejscowości. Ważne jest też bezpieczeństwo 
mieszkańców. W związku z powyższym podejmę działania 

zmierzające do zwiększenia 
liczby przejść dla pieszych 
na drodze wojewódzkiej 382 
na terenie Piławy Dolnej.

Kolejnym celem jest za-
mierzenie podjęcia działań 
w celu powstania na terenie 
naszego powiatu dzienne-
go miejsca pobytu dla dzie-
ci niepełnosprawnych. Taką 
potrzebę zgłosili do mnie ro-
dzice tychże dzieci.

W jaki sposób mieszkań-
cy mogą się z Panią kontak-
tować? 

Najlepiej osobiście w każ-
dą środę w godzinach 18:30 
– 19:30 na sali wiejskiej lub 
przez naszą sołecką stronę 
internetową na Facebooku – 
Piława Dolna Sołectwo.

Proszę dokończyć zdanie: 
gmina Dzierżoniów jest dla 
mnie…

…moją małą Ojczyzną, z 
którą się utożsamiam i dla 
dobra której chcę pracować.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swojego radnego”, w którym prezen-
tujemy Państwu sylwetki radnych Rady Gminy Dzierżoniów. Tym razem o swoich planach, 

priorytetach i podejmowanych działaniach opowiada Bożena Kołodziej reprezentująca Okręg 
Wyborczy nr 10 (Piława Dolna).

Bożena Kołodziej, oprócz pełnienia funkcji radnej gminy 
Dzierżoniów, jest też prezesem stowarzyszenia „Piława Dolna”

Poznaj swojego radnego

Już po raz kolejny 60 uczniów gminnych szkół podstawowych podzielonych na 4 grupy uczestniczy w zajęciach 
nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać”. Lekcje rozpoczęły się 4 marca na basenie Aquarius  
w Bielawie. Projekt dotyczy uczniów klas I - III. Każda z grup bierze udział w dziesięciu 1,5-godzinnych bezpłatnych 
lekcjach pod okiem profesjonalnego instruktora pływania. Koszty transportu, wejścia na basen oraz wynagrodzenie 
instruktora dla 4 grup pokryje (jako operator projektu) Dolnośląska Federacja Sportu. Gmina Dzierżoniów 
zobowiązała się do poniesienia wkładu własnego w kwocie 4000,00 zł oraz wkładu rzeczowego  
w postaci opieki nad uczestnikami projektu.

Bezpłatne lekcje pływania dla uczniów
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Mieszkańcy Kiełczyna, Piławy Dolnej i Tuszyna wybrali 3 marca swoich sołtysów. 
Gospodarzami miejscowości zostali: Tadeusz Józefiak w Kiełczynie,  
Adam Bulek w Piławie Dolnej oraz Anna Piekarska w Tuszynie.

Kolejni sołtysi wybrani

W związku z licznymi zgłoszeniami od instytucji państwowych, samorządowych 
oraz społecznych dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi posesji, 
przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które 
takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - 
oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa miejscowości. 
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę  
z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Pamiętaj o tabliczce z numerem porządkowym!

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. 
Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Dzierżoniów została zamieszczona 
informacja o lokalach mieszkalnych – nr 1 i 2 
położonych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35  
oraz o lokalu mieszkalnym nr 5 – położonym w 
Dobrocinie przy ul. Ogrodowej 9.  
Lokale są przeznaczone do sprzedaży.

Lokale na sprzedaż
W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy  
ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji  
Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów od 11.03.2019 r.  
została wywieszona informacja o nieruchomości 
położonej w Ostroszowicach, a od 28.03.2019 r.  
o nieruchomości położonej w Tuszynie.  
Obie nieruchomości stanowią własność gminy  
i są przeznaczone do użyczenia.

Nieruchomość do użyczenia

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  
które udzielane jest w formie dotacji ze środków  
z budżetu gminy. Wnioski można składać w terminie 
od 01.04.2019 r. do 15.10.2019 r.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie 
kompletnego wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w wyżej wskazanym terminie  
w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122)  
Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1,  
58-200 Dzierżoniów.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia 
można pobrać na stronie internetowej  
www.ug.dzierzoniow.pl lub w Biurze Obsługi Klienta 
(pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

NABóR WNIOSKóW 
NA DOFINANSOWANIE 
BUDOWy PRZyDOMOWyCh 
OCZySZCZALNI ŚCIEKóW

Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności 
składania wniosków - do czasu wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019
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