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14 kwietnia Dzierżoniowski 
Ośrodek Kultury pod swoim 
dachem gościł koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, rę-
kodzielników, organizacje po-
zarządowe i zespoły ludowe. 
Na kolorowych stołach kró-
lowały babki wielkanocne, pi-
sanki i palmy. 

Na terenie przed budynkiem 
odbył się także jarmark wiel-
kanocny, gdzie można było za-
kupić pyszne domowe wyroby. 
Zapachy kusiły równie mocno 
jak kolory, które cieszyły oczy 
w każdym kącie. Tradycyjny 
żurek znikał w rekordowym 
tempie, a podczas rozmów 

z gospodyniami można było 
uzyskać tajne przepisy na naj-
lepsze potrawy wielkanocne.

Przepięknie przygotowane 
stoły wielkanocne były wciąż 
fotografowane z podziwem 
przez wszystkich, którzy po-
jawili się w sali koncertowej 
i Galerii na Piętrze. Tematem 
przewodnim było oczywiście 
jajko. Trudno było od nich ode-
rwać wzrok. Może zainspirują 
do stworzenia domowych wa-
riantów wersji wystawowej?

Swoje stoły zaprezentowa-
ły m.in. Koła Gospodyń Wiej-
skich z Włók, Owiesna,  Ostro-
szowic, Mościska i Uciecho-
wa, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Pojany oraz sołectwa Piława 
Dolna i Myśliszów. Oblega-
ne były też wystawy pięknych 
prac Antoniny Maciątek i Lu-
cyny Pająk. 

Wśród gości pojawili się 
między innymi: wicemarsza-

łek województwa dolnoślą-
skiego Marcin Gwóźdź, staro-
sta dzierżoniowski Grzegorz 
Kosowski, burmistrz Dzierżo-
niowa Dariusz Kucharski, jego 
zastępca Dorota Pieszczuch, 
zastępca wójta gminy Dzierżo-
niów Jolanta Zarzeka i dyrek-
tor Wydziału Obszarów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego Paweł Czyszczoń. 

Dużo radości sprawił też 
konkurs zbijania jaj. Nie by-
ło łatwo uzyskać tytułu Wiel-
kanocnego Mocarza! Okrzy-
ki triumfu słychać było ponad 
muzyką chórów i zespołów lu-
dowych, prezentujących swe 
umiejętności na scenie. Tak 
dobrą zabawę koniecznie na-
leży powtórzyć. Do zobacze-
nia za rok!

Biblioteka Publiczna  
Gminy Dzierżoniów  

im. Władysława Reymonta

Wielka jest moc tradycji. Impreza zorgani-
zowana po raz pierwszy wspólnie przez 

powiat dzierżoniowski, miasto Dzierżoniów 
oraz gminę Dzierżoniów spotkała się z pozyty-
wnym odzewem mieszkańców.

Wielka Moc tradycji. 
Za nami wyjątkowy jarmark wielkanocny

Na jarmarku wielkanocnym nie mogło zabraknąć naszych 
zespołów ludowych. Na zdjęciu „Macieje”

Po zaciętej sportowej rywa-
lizacji I miejsce zdobyła dru-
żyna gospodarzy – Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Pi-
ławie Dolnej. II miejsce zajął 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Mościsku, III miejsce – 
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Tuszynie, IV – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w 
Ostroszowicach, a V – SP w 
Budzowie (filia Grodziszcze).

Puchary i medale wręcza-
li uczestnikom zastępca wój-
ta gminy Dzierżoniów Jolanta 
Zarzeka, dyrektor ZSP w Piła-

wie Dolnej Sylwia Toboła oraz 
policjanci: asp. Andrzej Kłos i 

asp. Adam Gulka.
Uczestnicy wysłuchali rów-

nież pogadanki profilaktycznej 
przygotowanej przez dzielni-
cowego Andrzeja Kłosa. Mun-
durowy rozmawiał z ucznia-
mi o szeroko pojętym bezpie-
czeństwie. Przestrzegał m.in. 
przed zagrożeniami, na które 
narażeni jesteśmy zwłaszcza 
podczas wakacyjnych wyjaz-
dów. 

Serdecznie dziękujemy 
Grzegorzowi Różyckiemu, któ-
ry przygotował i osobiście 

nadzorował przebieg konku-
rencji sportowych, a także sę-
dziom zawodów, opiekunom 
drużyn, Komendzie Powiato-
wej Policji w Dzierżoniowie i 
Stowarzyszeniu Rekonstrukcji 
Historycznej „Szpica” za opra-
wę gastronomiczną wydarze-
nia.

Uczniowie gminnych szkół podstawowych 
oraz szkoły podstawowej w Budzowie z 

filią w Grodziszczu 23 maja zmierzyli się w 
Drużynowym Wieloboju Lekkoatletycznym 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Dzierżoniów realizowanym w ramach naszej 
corocznej imprezy pn. „Tajemnice Wzgórz 
Kiełczyńskich”. Pogoda tym razem nam nie 
sprzyjała – konieczne było więc przeniesienie 
zawodów w gościnne progi Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Piławie Dolnej.

Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich tym razem w Piławie Dolnej

O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Dzierżoniów walczyło pięć drużyn
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Impreza odbyła się 
w ramach ogólnopolskiej 

kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.



3

Czym jest cyberprzemoc  
i jak się jej przeciwstawiać? 

Uczniowie klasy VI i 
VII z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  
w Mościsku odwiedzili 
bibliotekę w ramach 
akcji „Cyfrowa majówka” 
organizowanej przez 
Dziecięcą Akademię 
Kodowania.

Starsza sierżant  
Barbara Gaweł  
z Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie 
odpowiadała na wszystkie 
pytania związane  
z bezpieczeństwem  
w sieci i przestępczością 
w cyberprzestrzeni. 
Uczestnicy zajęć obejrzeli 
też krótkie materiały 
filmowe przestrzegające 
przed niepożądanymi 
osobami.

Dzieci dowiedziały się, 
jakie konsekwencje mogą 
ponieść za niewłaściwe 
zachowania w Internecie. 
Po części teoretycznej 
przyszła pora na praktykę. 
W świadomym  
i bezpiecznym odkrywaniu 
świata internetu pomogła 
wciągająca gra Interlandia 
oraz dodatkowe ćwiczenia.

Mamy nadzieję, że 
uczestnicy Cyfrowej 
Majówki będą pamiętać,  
że prywatność  
i bezpieczeństwo są tak 
samo ważne  
w rzeczywistości, jak  
i w sieci, a umiejętność 
ochrony ważnych 
informacji pomoże im 
zabezpieczyć nie tylko 
urządzenia, ale także 
reputację i relacje z innymi.

Biblioteka Publiczna  
Gminy Dzierżoniów  

im. Władysława Reymonta

Powiedz 
STOP 

cyberprzemocy

Motywem przewodnim tego-
rocznych „Zmagań” były trady-
cje staropolskiej wsi. Repre-
zentacje sołectw zmierzyły się 
w kilku konkurencjach – hu-
morystycznych, sportowych, a 
także sprawdzających ich wie-
dzę, m.in. z zakresu sprzętów 
używanych przed laty przez 
rolników. Jak co roku każde 
sołectwo miało również za za-
danie przygotowanie stoiska i 
potrawy związanych z tematy-

ką imprezy. Do rywalizacji sta-
nęły sołectwa: Dobrocin, Jo-
dłownik, Mościsko, Myśliszów, 
Nowizna, Ostroszowice, Owie-
sno, Piława Dolna, Roztocznik 
i Uciechów.

Dzięki naszym partnerom, 

tradycyjnie nikt nie opuścił im-
prezy z pustymi rękami. Dla-
tego jeszcze raz chcemy ser-
decznie podziękować wszyst-
kim osobom, firmom i instytu-
cjom, które nas wsparły.

Dziękujemy również sołty-
som, radom sołeckim i miesz-
kańcom gminy za aktywność, 
poczucie humoru i wiele po-
zytywnych emocji. Pragnie-
my też podziękować wszyst-
kim osobom, które pomogły w 
organizacji „Zmagań”, a Mło-
dzieżowej Drużynie Pożarni-
czej działającej przy OSP Mo-
ścisko za przekazanie uczest-
nikom wartościowej wiedzy 
na temat udzielania pierwszej 
pomocy.

Przedstawiciele miejscowości z terenu gminy 
Dzierżoniów walczyli w sobotę 25 maja o 

tytuł „Supersołectwa” podczas tradycyjnych 
gminnych „Zmagań Sołectw”. Impreza odbyła 
się na orliku przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Piławie Dolnej.

Uciechów „Supersołectwem”!

Do rywalizacji stanęło w tym roku dziesięć sołectw

Reprezentacje mogły również sprawdzić 
swoje umiejętności w dojeniu krowy

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mościska 
przygotowała pokaz pierwszej pomocy

„Złote widły” przez najbliższy rok będą 
należały do mieszkańców Uciechowa

Sołectwa miały m.in. za zadanie przygotowanie 
ciasta o jak największej powierzchni

Po zaciętej rywalizacji 
tytuł „Supersołectwa” 

wywalczyli mieszkańcy 
Uciechowa. Drugie miejsce 
zajęło Owiesno, a trzecie - 

Jodłownik.



4

Ochotnicza Straż Pożarna podjechała 
wozami, do których można było zajrzeć 
i dopytać o całe tajemnicze oprzyrządo-
wanie. Młody strażacki narybek pokazał 
swoje umiejętności, rozwijając z szyb-
kością błyskawicy węże strażackie. Nie 
wszyscy zdołali umknąć przed strzela-
jącą wodą! Młodzież otrzymała również 
swoje pierwsze brązowe odznaki.

Z Owiesna, Wsi Okrągłego Zam-
ku, przybyła Joanna Pestkowska, któ-
ra wszystkim chętnym udzielała lekcji 
strzelania z łuku. Tuż obok swoje sta-
nowisko rozłożył Klub Sportowy Barys. 
Jeśli zamiast łuku ktoś chciał spraw-
dzić celność i skupienie podczas strza-
łów do tarczy z pistoletu, mógł wziąć 

udział w konkursie. Najlepsi otrzymali 
możliwość wstępu dla całej rodziny na 
strzelnicę sportową w Mościsku, wraz 
ze szkoleniem i sporą pulą strzałów do 
dyspozycji.

Dołączyli do nas również przedsta-
wiciele Komendy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie. Przejażdżka radiowozem 
na sygnale okazała się nie lada gratką. 
Nie tylko dzieci dawały się dobrowol-
nie zamknąć w aucie. Za to jedynie one 
stały cierpliwie czekając na swoją kolej 
do pomalowania twarzy. Na dmuchanej 
zjeżdżalni z każdą minutą przybywało 
twarzy w motylach i kwiatach. Nie bra-

kło też tych z misiami, kotami i koloro-
wymi stworami w wielu odsłonach.

Dzięki uprzejmości Kamila Świerz-
ki, dzieci mogły poznać zasady gry w 
bumper ball. Dmuchane kule dostarczy-
ły okazji do bezpiecznych skoków. Doto-
czyć można się było do kiełbasek z roż-
na, popcornu, lemoniady i pysznego cia-
sta, które zaoferowała Ostoja nad Mły-
nówką. Mamy nadzieję, że wstęp do 1 
czerwca podobał się wszystkim, którzy 
postanowili nas odwiedzić. Nie pozosta-
je nam nic innego niż zaprosić Was za 
rok!

Dobry humor i piękna 
pogoda to doskonałe 

towarzystwo podczas Dnia 
Dziecka. Biblioteka Pub-
liczna Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta 
rozpoczęła świętowanie już 
31 maja mając do dyspozycji 
nie tylko uśmiech i przy-
chylne niebo, ale również 
pomoc wielu organizacji.

Uśmiechnięty Dzień Dziecka

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Niezwykle ciepło opisane przygody ro-
dziny Uhów, w której to mama prowadzi 
leśną bibliotekę, a tata remontuje stare 
dziuple, pozwoliło dzieciom docenić ro-
le rodziców pełnione w ich rodzinach. 
Sam fakt pojawienia się malutkiej Uhci 
na świecie jest subtelnie opisany, a wy-
posażenie dziupli małej sówki zachwy-
ciło słuchaczy. Spotkanie autorskie w 

dniu 30 maja w Bibliotece w Ostroszo-
wicach było bardzo zaskakujące. 

Rewelacyjne czytanie książki przez 
autorkę, zastosowanie znakomitych 
efektów w momencie, gdy w tekście 
pojawiła się wichura i deszcz, a także 
wspaniała zabawa z dziećmi urozma-
iciły cudownie spędzony czas w biblio-

tece! Na zakończenie spotkania dzieci 
mogły zakupić książkę o mądrej Uhci, a 
także uzyskać bezcenną dedykację od 
autorki. Dyskusyjny Klub Motyle Książ-
kowe w Ostroszowicach dziękuje pani 
Grażynie Król za wspaniałe spotkanie 
non profit. Na taką książkę czekaliśmy!

M.K.

„Sówcia Uhcia  
z sowiogórskiego lasu” 

napisana przez mieszkankę 
Pieszyc Grażynę Król to 
wspaniałe opowiadanie 
o rodzinnym życiu sów 
z naszych gór. Autorka 
stworzyła piękną książkę  
dla dzieci, w której ważną 
rolę odgrywa otaczająca  
nas przyroda.

Sowy nie śpiewają, tylko uhają - rzekł skowronek
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Dzień Dziecka w Mościsku był pełen atrakcji

Dzięki Grażynie Król dzieci mogły się przenieść z 
ostroszowickiej biblioteki wprost do sowiogórskiego lasu
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Oto laureaci konkursu „Mamy Czas”:
Kategoria I 

- szkoły podstawowe klasy, I–IV
Izabela Droszczak

Marysia Kłys

Kategoria II 
– szkoły podstawowe, klasy V –VIII, 

gimnazjum
Małgorzata Zagórska

Aleksandra Nowak
Nagrodami były bilety wstępu 

do Arboretum w Wojsławicach dla 
dziecka i jego mamy oraz zielona 
niespodzianka ufundowana przez filię 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Po raz piąty Biblioteka 
Publiczna Gminy 

Dzierżoniów ogłosiła konkurs 
z okazji Dnia Matki. Tym 
razem należało wykonać 
rebus ze słowem „mama”. 

Mamy czas dla Mamy

Nasze spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książkowego w Bibliotece Publicz-
nej Gminy Dzierżoniów im. Władysła-
wa Reymonta w Mościsku odbyło się w 
przeddzień Dnia Matki. To ostatni dzwo-
nek na wykonanie niespodzianki.

Zajęcia plastyczne poprowadziła Ju-
styna Skoczylas-Janowska z Klubu Ma-
muśki, oddział Dzierżoniów. Spotkanie 
było również okazją do rozmów o ma-
mach w świecie zwierząt. Pomogły nie-
zawodne jak zawsze książki, ale i table-
ty. Młodsi uczestnicy zajęć słuchali od-
głosów zwierząt i próbowali odgadnąć, 
która to mama woła swoje dzieci. Z kro-
wą i kurą problemu nie było. Za to już 
wielbłąd, delfin czy zebra nie były tak 
oczywiste nawet dla starszaków.

Z kilkoma trudniejszymi pytaniami po-
radziła sobie książka „Dlaczego oczy ko-
ta świecą w ciemności” Doroty Sumiń-
skiej. Jak kocia mama widzi w ciemno-
ściach? Dlaczego tylko komarzyce do-

bierają się do naszej krwi? Na te i inne 
pytania staraliśmy się poszukać odpo-
wiedzi, doceniając tajemnice świata 
zwierząt.

Dzieci w tuszyńskiej bibliotece wy-
konały przepiękne laurki. Kwiaty wyko-
rzystane do ich stworzenia powstały 
w sposób nietypowy. Wykorzystano do 
nich farbę oraz… płyn do naczyń. Piana, 
która powstała po dmuchaniu w mikstu-
rę, odbita na papierze stworzyła śliczne 
peonie i hortensje. Mali czytelnicy wy-
słuchali wierszy o mamach i zastanowili 
się, jak obchodzić Dzień Matki przez ca-
ły rok. Troszkę starsi wykonali dla swo-
ich mam urocze szkatułki na biżuterię. 
Zwykłe patyczki laryngologiczne, kolo-
rowe kwiaty, klej na gorąco i sporo cier-

pliwości to doskonały przepis na świet-
ne prezenty.

W bibliotece w Roztoczniku zakwitły 
kwiaty w doniczkach czerwonych jak 
gorące dziecięce serca. Bukiety pęcz-
niały z każdą minutą.

Mamy potrafią wszystko – zrepero-
wać księżyc i dodać otuchy pachnącym 
ciastem oraz spokojnym słowem. Po-
trafią też odgonić drapieżnika trzy razy 
większego od nich i karmić swoje dzie-
ci mlekiem nic nie jedząc przez kilkana-
ście tygodni. Jak pisała Anna Kamień-
ska – „Dom to wcale nie są ściany i su-
fity i podłogi, ale ręce naszej mamy”. To 
także łapy, ogony i płetwy z tą samą mi-
łością tulące swoje dzieci!

D.W.

Co może sprawić naszym 
mamom radość? 

Własnoręcznie wykonane 
niespodzianki! W Bibliotece 
w Mościsku były to kartki z 
płatkami kryjącymi w sobie 
ciepłe słowa dla mam!

Mamo, mamo, coś ci dam!

W Mościsku dzieci wykonały dla swoich mam wyjątkowe kartki

Małgorzata Zagórska

Marysia Kłys

Izabela Droszczak

Aleksandra Nowak



6

Dla wszystkich chętnych 
przygotowano warsztaty pi-
sankarskie, a także zajęcia z 
plecenia koszyczków, tworze-
nia palm wielkanocnych oraz 
kartek świątecznych. Już 6 
kwietnia szykowaliśmy palmy 
i pierwszą część kartek wiel-
kanocnych. Kolejne warszta-
ty własnoręcznie wykonanych 
kart odbyły się w Niedzielę 
Palmową w klimatycznej sa-
li, którą udostępnili nam pla-
stycy.

W tych artystycznych prze-
strzeniach przez cztery go-
dziny powstały niepowtarzal-
ne, niezwykle pomysłowo wy-
konane kartki. Żaden wzór się 
nie powtórzył i okazało się, że 
nie trzeba posiadać specjal-
nych umiejętności, aby samo-
dzielnie wykonać świątecz-

ną kartkę wielkanocną. Wy-
starczy odrobina chęci, trochę 
czasu i uśmiech, który poma-
ga we wszystkich działaniach.

Każdy chętny mógł przysta-
nąć i z przygotowanych ele-
mentów stworzyć niepowta-
rzalną niespodziankę dla zna-
jomych i rodziny. Warszta-
ty poprowadzili pracownicy 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta, Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tuszy-
nie i członkowie Stowarzysze-
nia „Wzgórza Kiełczyńskie”. 

Dzięki naszym warsztatom 
unikatowe kartki świąteczne 
mogły powędrować z życze-
niami w świat. 

 Biblioteka Publiczna  
Gminy Dzierżoniów  

im. Władysława Reymonta

Pierwsza odsłona imprezy Wielka Moc Trady-
cji, która odbyła się w Dzierżoniowskim 

Ośrodku Kultury w Niedzielę Palmową, podbiła 
serca wszystkich odwiedzających. Przez cały 
dzień na scenie w sali koncertowej śpiewały 
lokalne zespoły i chóry, można było dopytać  
o sekretne przepisy na najsmaczniejsze 
potrawy świąteczne, sprawdzić, które  
jajko jest najtwardsze i przyjrzeć się  
pięknie udekorowanym stołom.

Druga odsłona wielkanocnych warsztatów

Sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy gmi-
ny Dzierżoniów z organizacja-
mi pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami w roku 2018 
przedstawiła Radzie Kamila 
Kossowska z Referatu Oświa-
ty, Sportu i Turystyki.

Ocena współpracy z III 
sektorem była oparta o kil-
ka wskaźników, m.in. oferty 
złożone przez organizacje w 
otwartych konkursach, liczbę 
zawartych umów czy zadania 
zrealizowane z pominięciem 
konkursu ofert na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.

W ubiegłym roku na realiza-
cję Programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
na terenie gminy Dzierżoniów 
przeznaczono środki w wy-
sokości 315 000,00 zł. W od-
powiedzi na ogłoszenia kon-
kursowe 27 organizacji poza-
rządowych złożyło łącznie 71 
ofert. Po przeprowadzeniu po-
stępowań przyjęto do realiza-
cji 67 ofert i podpisano umo-
wy z 26 organizacjami na łącz-
ną kwotę 295 480 zł. To wię-
cej niż w 2017 r. Wtedy kwota 

środków, jaką przekazano or-
ganizacjom, wynosiła ponad 
280 tys. zł.

Radni przyjęli również kilka 
uchwał, m.in. w sprawie nada-
nia nazwy drodze wewnętrz-
nej na terenie Książnicy, przy-
znania dotacji Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny 

w Kiełczynie na remont ele-
wacji wieży kościoła parafial-
nego, przyjęcia „Oceny zaso-
bów pomocy społecznej gmi-
ny Dzierżoniów za 2018 rok”, 
czy ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych. 

Głównym tematem kwietniowej sesji Rady 
Gminy Dzierżoniów była współpraca  

z organizacjami pozarządowymi na terenie 
naszej gminy. Posiedzenie odbyło się  
w czwartek 25 kwietnia.

Współpraca z III sektorem głównym tematem sesji

NR 3 (03) / 2019

Podczas kwietniowej sesji radni wysłuchali 
m.in. sprawozdania z realizacji „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”

Kreatywne warsztaty odbyły się w ramach 
imprezy „Wielka Moc Tradycji”

W artystycznych przestrzeniach Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury powstały niepowtarzalne, 
niezwykle pomysłowo wykonane kartki
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W bielawskim Aquariusie 
w piątek 31 maja 
odbyły się zawody 
pływackie uczniów szkół 
podstawowych z terenu 
gminy Dzierżoniów 
oraz gminy Stoszowice. 
Zawodnicy rywalizowali 
o puchar wójta gminy 
Stoszowice (uczniowie 
klas I-III) oraz o puchar 
wójta gminy Dzierżoniów 
(uczniowie klas IV-VIII).
Organizatorami 
imprezy były: gmina 
Dzierżoniów, gmina 
Stoszowice, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
w Mościsku, Szkoła 
Podstawowa w 
Budzowie z filią w 
Grodziszczu, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
w Bielawie oraz 
Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 
Stoszowicach.
Po zaciętej sportowej 
rywalizacji I miejsce 
i puchar wójta gminy 
Stoszowice (w kategorii 
klas I-III) wywalczyła 
reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w 
Budzowie z filią w 
Grodziszczu. Z kolei 
puchar wójta gminy 
Dzierżoniów (w kat. klas 
IV-VIII) zdobyła drużyna 
Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w 
Ostroszowicach.
Pełne wyniki zawodów 
dostępne są na stronie 
www.ug.dzierzoniow.pl/
wydarzenia/jak-ryby-w-
wodzie.
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!

Jak ryby  
w wodzie

6 czerwca aktywni miesz-
kańcy z naszej gminy spotka-
li się w Chełmsku Śląskim z 
partnerami projektu: lidera-
mi z gmin Lubawka i Kłodzko. 
Uczestniczyli tam w wyjątko-
wych warsztatach w Domach 
Tkaczy Śląskich, zwanych 
„Dwunastoma Apostołami”. 
Podczas zajęć uczestnicy 
przebrali się w dawne stro-
je ludowe. Wzięli udział m.in. 
w warsztatach tkackich, pod-
czas których mogli sami spró-
bować tej sztuki na starodaw-
nym krośnie. Malowali rów-
nież na lnianych woreczkach, 
uczyli się ozdabiania szkła i 
wykonywali witraże. Podczas 
wyjątkowych warsztatów zie-
larskich poznali z kolei spo-
soby na różnorodne wykorzy-
stanie ziół. Uczestnicy zwie-
dzili też najważniejsze zabyt-
ki Chełmska Śląskiego, w tym 
barokowy Kościół Świętej Ro-
dziny.

Kolejnego dnia grupa odwie-
dziła lokalne gospodarstwo 
rolne w Starej Białce. Następ-
nie uczestnicy udali się do 
Krzeszowa na warsztaty se-
rowarskie w gospodarstwie 
„Wańczykówka”, które pro-
wadzi hodowlę zwierząt oraz 
uprawę roślin w systemie eko-
logicznym. „Wańczykówka” to 
też przetwórstwo mleka kro-
wiego i koziego. Powstają tam 
wyroby produkowane w spo-

sób ręczny, nawiązujące do 
dawnych tradycji serowarów. 
Po gospodarstwie uczestni-
ków oprowadził Sylwester 
Wańczyk, który „Wańczyków-
kę” prowadzi wraz ze swoją ro-
dziną.

Dzięki realizacji projektu 
mieszkańcy naszej gminy bę-
dą mieli jeszcze okazję uczest-
niczyć w ciekawych warszta-
tach podczas „Prezentacji Rę-
kodzieła Wsi Dolnośląskiej”, 
które odbędą się 21 września 
w Mościsku. Tam również od-
wiedzą nas partnerzy z gmin 
Kłodzko i Lubawka.

Głównym celem operacji pn. 

„Kuźnia wiedzy i doświadczeń 
w obszarze dziedzictwa kultu-
rowego regionu” jest wymiana 
wiedzy pomiędzy podmiota-
mi uczestniczącymi w rozwo-
ju obszarów wiejskich m.in. w 
zakresie zachowania tradycji 
ludowych i dziedzictwa kultu-
rowego regionu poprzez prze-
prowadzenie szeregu działań 
na rzecz podniesienia świado-
mości kulturowej, popularyza-
cji i promocji kultury, zwycza-
jów i tradycji wśród mieszkań-
ców gmin Dzierżoniów, Kłodz-
ko i Lubawka w okresie od 
kwietnia do końca październi-
ka 2019 roku.

Na realizację przedsięwzię-
cia gmina Dzierżoniów po-
zyskała ponad 51 tys. zł. 
Wszystkie działania realizo-
wane są z naszymi partnera-
mi: gminą Kłodzko, gminą Lu-
bawka i Biblioteką Publiczną 
Gminy Dzierżoniów im. Włady-
sława Reymonta.

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów 
odwiedzili w dniach 6 - 7 czerwca gminę 

Lubawka (woj. dolnośląskie). Wizyta była  
pierwszym etapem projektu pn. „Kuźnia 
wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa 
kulturowego regionu”, na który nasza gmina 
pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich.

Kuźnia wiedzy i doświadczeń. 
Wyjątkowy wyjazd do gminy Lubawka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Podczas warsztatów uczestnicy 
malowali na lnianych woreczkach

6 czerwca mieszkańcy gminy Dzierżoniów spotkali się  
z partnerami z gmin Kłodzko i Lubawka w Chełmsku Śląskim
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Kiedy powstało Państwa 
stowarzyszenie? Co jest ce-
lem jego działalności? 

Stowarzyszenie formal-
nie zostało zarejestrowane w 
2010 roku w Ząbkowicach Ślą-
skich, jednak zajęcia sporto-
we były prowadzone już długo 
wcześniej na terenie Kłodzka, 
Dzierżoniowa, Ząbkowic Ślą-
skich oraz Srebrnej Góry.   

Głównym celem naszej 
działalności jest promowanie 
wszelkiej aktywności, kultury 
fizycznej oraz sportu. Wdra-
żamy programy „Zdrowe dzie-
ci, zdrowa Polska” oraz „Sport 
jako element strategii bezpie-
czeństwa narodowego”. Klub 
prowadzi kilka sekcji: judo/ku-
res, strzelectwo sportowe, ta-
niec sportowy, a do niedawna 
funkcjonowały także tenis sto-
łowy, szachy oraz joga.

Skąd pomysł na utworzenie 
strzelnicy? 

Strzelectwo sportowe inspi-
rowało nas od dawna, głównie 
dzięki naszej mistrzyni olimpij-
skiej Renacie Mauer. To pięk-
ny i prestiżowy sport. Łączy w 
sobie wiele zalet i wbrew po-
zorom nie wymaga wprawne-
go oka. 

Po pierwsze: strzelectwo to 
świetny sport na poprawę kon-
dycji fizycznej. Nie jest wca-
le łatwo utrzymać pistolet w 
odpowiedniej pozycji i trafić 
do celu. Gdy do tego dodamy 
jeszcze różne przeszkody, to 
można wyjść ze strzelnicy cał-
kowicie zlanym potem. Godzi-
na spędzona na strzelnicy to 
od 100 do nawet 200 spalo-
nych kalorii. 

Po drugie: trening na strzel-

nicy uczy bezpiecznego po-
sługiwania się bronią (a broni, 
nawet tej zabawkowej, jest w 
każdym sklepie wiele). Warto 
więc wiedzieć, jak bezpiecznie 
się nią posługiwać. Uczy rów-
nież dyscypliny, gdyż na strzel-

nicy przestrzegamy dyscypli-
ny wojskowej i nie ma możli-
wości niedostosowania się do 
tych wymogów. Każdy słucha 
prowadzącego – to uczy też 
pokory. Osoba niezrównowa-
żona, nieprzestrzegająca re-
gulaminu jest wypraszana z 
naszego obiektu.

Po trzecie: trening na strzel-
nicy poprawia kondycję psy-
chiczną. Konieczność celo-
wania do tarczy wymaga peł-
nego skupienia. Jeżeli na co 
dzień masz z tym problem, to 
kilka wizyt na strzelnicy po-
może Ci się wyciszyć i popra-
wić koncentrację. Strzelanie 
może się okazać świetną te-
rapią dla osób z ADHD i z za-
burzeniami koncentracji. Żyje-

my w ciągłym biegu, jesteśmy 
zamyśleni i zestresowani. Wi-
zyta na strzelnicy pomoże się 
odprężyć, zostawić wszystkie 
problemy za drzwiami i sku-
pić się na strzelaniu. Taki re-
set zapewni zdrowie psychicz-
ne i spowoduje, że będziesz 
szczęśliwszym człowiekiem. 
Potwierdzą to na pewno wszy-
scy nasi członkowie.

To wszystko skłoniło nas 
do utworzenia sekcji strzelec-
kiej. Do 2017 r. klub prowadził 
zajęcia na wynajmowanych 
strzelnicach myśliwskich. W 
tym czasie udało nam się wy-
szkolić dwóch uzdolnionych 
zawodników w wieku 14 lat w 
konkurencji Trap (rzutki). Ro-
kują naprawdę bardzo obiecu-
jąco.

Jednak rzutki w konkuren-
cjach myśliwskich są nieco 

wolniejsze niż w konkuren-
cjach sportowych, dlatego też 
postanowiliśmy znaleźć miej-
sce na własną strzelnicę spor-
tową, która spełniałaby wyma-
gania sportowej konkurencji 
Trap. Zaczęliśmy intensywnie 
szukać odpowiedniego miej-
sca. Wytypowaliśmy kilka lo-
kalizacji w różnych gminach, 
jednak ostatecznie wybrali-
śmy ugór w Mościsku, który 
wskazał nam ojciec naszego 
zawodnika. Miejsce to wprost 
idealnie pasowało do utworze-
nia tam stanowiska do Trapu.

O ocenę tego przedsięwzię-
cia poprosiliśmy trenera kadry 
narodowej oraz specjalistów 
z Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego, w tym pre-

zesa Dolnośląskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. Uzy-
skaliśmy pozytywną opinię. 

Przeprowadziliśmy kilka 
spotkań z mieszkańcami wsi, 
zdecydowana większość wy-
raziła zgodę na wykorzystanie 
ugoru i przekształcenie go na 
teren sportowy. Było kilka gło-
sów przeciwnych, oczywiście 
każdy ma prawo mieć swoje 
zdanie, jednakże osoby te nie 
wysunęły konkretnych argu-
mentów przemawiających za 
odrzuceniem tego projektu. 
Następnie po akceptacji po-
mysłu przez większość miesz-
kańców Mościska, regulamin 
strzelnicy został zatwierdzo-
ny przez wójta gminy Dzier-
żoniów. Strzelnica BARYS w 
Mościsku została zarejestro-
wana jako obiekt sportowy w 
Polskim Związku Strzelectwa 
Sportowego. 

Kto i na jakich warunkach 
może skorzystać z Waszego 
obiektu? 

Strzelać może każdy, bez 
względu na wiek. Oczywiście 
nie jest tak, że nie ma żadnych 
przeszkód. Można przyjść na 
strzelnicę ze swoim 10-letnim 
synem lub córką - pod warun-
kiem, że dziecko rozumie ko-
munikaty przekazywane przez 
instruktorów oraz wykonu-
je ich polecenia. Zasada ta 
działa również w drugą stro-
nę. Można zabrać na przykład 
swojego dziadka i przekonać 
się, ile radości sprawi mu od-
danie kilku strzałów z KBKS.

Na strzelnicy mogą przeby-
wać osoby pełnoletnie oraz 
dzieci pod opieką dorosłych. 
Można również przyprowa-
dzać zwierzęta. Nasi człon-
kowie przychodzą czasem ze 
swoimi psami, aby oswoić je z 
hukiem wystrzałów. Z różnych 
powodów: albo są to psy my-
śliwskie, albo po prostu wła-
ściciele chcą uchronić swoich 
pupili przed stresem sylwe-
strowej nocy.

Strzelnica sportowa ma 
swoją specyfikę, podobnie jak 
np. skoki narciarskie czy spa-
dochroniarstwo. To znaczy, 
że gdy ktoś chce korzystać 
ze skoczni, musi przejść od-
powiednie przeszkolenie, tak 
samo w przypadku skoku ze 

Od lat propagują kulturę fizyczną i sport. 
Jednak to strzelectwo sportowe stało się 

ich największą pasją. Jak sami mówią, strzelać 
może każdy bez względu na wiek. I to właśnie 
ta dyscyplina olimpijska zainspirowała ich do 
utworzenia sekcji strzeleckiej. Mowa o stowar-
zyszeniu Barys, które w Mościsku otworzyło 
własną strzelnicę sportową. O korzyściach, 
jakie daje ten sport, a także o tym, kto może 
przyjść na strzelnicę opowiada Unkas Gałek – 
prezes stowarzyszenia i instruktor strzelectwa 
sportowego.

Strzelectwo to nasza pasja

Jak mówi Unkas Gałek, na strzelnicę 
może przyjść każdy, bez względu na wiek
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Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. Św. 
Trójcy. Następnie uczestnicy 
obchodów w asyście pocztów 
sztandarowych udali się pod 
Pomnik Wdzięczności, aby 

złożyć tam okolicznościowe 
wiązanki kwiatów.

Zebrani wysłuchali również 
przemówień zastępcy wój-
ta gminy Dzierżoniów Jolan-
ty Zarzeki i przedstawiciela 

Gminnego Związku Komba-
tantów Stanisława Koncewi-
cza. Program artystyczny do-
tyczący wydarzeń związanych 
z zakończeniem II wojny świa-
towej przedstawili uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ostroszowicach.

Uroczystości uświetnili rów-
nież żołnierze Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycz-
nej „SZPICA”.

Mieszkańcy, przedstawiciele władz i del-
egacje organizacji kombatanckich oraz 

szkół z terenu gminy Dzierżoniów spotkali się 
w środę 8 maja w Owieśnie, aby uczcić 74. 
rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Gminne obchody  
zakończenia II wojny światowej

Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Mościsku gościli 23 maja 
wyjątkową delegację. 
Odwiedził ich David Marren 
z Anglii, który aktywnie 
wspiera swoją jednostkę 
ochotniczej straży 
pożarnej. 

David Marren przyjechał do 
Mościska w towarzystwie 
wiceburmistrz 
Dzierżoniowa Doroty 
Pieszczuch oraz dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1  
w Dzierżoniowie Anety 
Błaszczuk. W spotkaniu 
uczestniczyli również druh 
Krzysztof Kot oraz dyrektor 
Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów im. 
Władysława Reymonta 
Justyna Kaczorowska.
Podczas wizyty  
strażacy opowiedzieli  
o podejmowanych 
przez OSP działaniach, 
zaprezentowali sprzęt oraz 
przedstawili umiejętności 
Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Wierzymy, 
że spotkanie zaowocuje 
w przyszłości ciekawymi 
działaniami gminnych 
druhów z ich angielskimi 
kolegami.

Wyjątkowy gość  
u druhów  

w Mościsku

Jak co roku gminne uroczystości uświetnili kombatanci i przedstawiciele SRH „SZPICA”

spadochronem i wielu innych 
dziedzin sportowych wymaga-
jących szczególnej procedury 
bezpieczeństwa. 

Nasza strzelnica jest znana 
z tego, że kieruje się bardzo ry-
gorystycznymi zasadami bez-
pieczeństwa. Bezpieczeństwo 
i jeszcze raz bezpieczeństwo. 
Nie dopuszczamy do strzel-
nicy osób konfliktowych lub 
o usposobieniu agresywnym. 
Strzelnica nie jest obiektem 
komercyjnym i wstęp na nią 
mają tylko ci, którzy będą prze-
strzegać naszego regulaminu. 
Bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników zajęć czy pikni-
ków weekendowych jest dla 
nas priorytetem. 

Wiele osób może to zdziwić, 
ale każdy nowy członek sek-
cji strzeleckiej jest przez nas 
wstępnie weryfikowany, a po-
nadto wymagamy tzw. refe-
rencji osoby zaufania publicz-
nego. Następnie kandydat jest 
weryfikowany przez policję, 
przechodzi badanie lekarskie, 
psychologiczne, psychiatrycz-
ne oraz zdaje egzamin na pa-
tent strzelecki. Słaby odpad-
nie w przedbiegach, zostają 
pasjonaci, którzy lubią sport 
olimpijski. Co ciekawe, do na-
szego klubu zapisuje się coraz 
więcej kobiet.

Jakie wartości chcielibyście 
promować? 

Strzelectwo w ramach przy-

sposobienia obronnego było 
kiedyś w każdej szkole pod-
stawowej i średniej obowią-
zującym przedmiotem i więk-
szość osób – teraz dorosłych 
– strzelało z KBKS. Strzelni-
ca sportowa to świetne miej-
sce do przypomnienia i kulty-
wowania zajęć z dzieciństwa 
i spędzenia wolnego czasu 
wraz z rodziną. Na strzelni-
cę można zabrać swoje dzie-
ci, żonę, rodziców czy rodzeń-
stwo i miło spędzić czas pod-
czas strzeleckich pikników. 
Taki rodzinny wypad z pew-
nością wzmocni rodzinne wię-
zi. Zapewni również temat do 
rozmów na całe życie.
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Raport o stanie gminy za rok 
2018 powstał na podstawie 
danych przekazanych przez 
kierowników i dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych oraz 
kierowników referatów Urzędu 
Gminy. Obszary, jakie zostały 
objęte analizą, to m.in. oświa-
ta, polityka społeczna i miesz-
kaniowa, kultura, bezpieczeń-
stwo, ochrona środowiska i fi-
nanse. Dokument przedstawił 
Radzie wójt gminy Dzierżo-
niów Marek Chmielewski.

Po wysłuchaniu raportu 
radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia 
wójtowi wotum zaufania.

Następnie rada wysłuchała 
sprawozdania wójta z wyko-
nania budżetu oraz sprawoz-
dania finansowego za ubie-
gły rok. Przedstawiona zosta-
ła również opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu, Zespołu w Wałbrzy-
chu o przedłożonym sprawoz-
daniu, a także opinie Komisji 
Rewizyjnej i pozostałych ko-

misji Rady Gminy w sprawie 
wniosku o udzielenie absolu-
torium. Wszystkie były pozy-
tywne.

W głosowaniach radni jed-
nogłośnie przyjęli uchwały: w 
sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego i spra-
wozdania z wykonania bu-

dżetu oraz udzielenia wójtowi 
gminy Dzierżoniów absoluto-
rium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2018 rok.

Podczas sesji rada przy-
jęła też kilka innych uchwał, 
m.in. w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, 
wzoru wniosku o wypłatę zry-
czałtowanego dodatku ener-
getycznego i wyrażenia zgody 
na współpracę z innymi gmi-
nami przy realizacji projektu 
pn. „Zakup i montaż automa-
tycznej stacji meteorologicz-
nej na potrzeby Systemu Mo-

nitoringu Suszy Rolniczej w 
Polsce”.

Rada w specjalnym oświad-
czeniu uczciła również trzy-
dziestą rocznicę wyborów 
parlamentarnych. Radni pod-
kreślili w nim, że wydarzenia 
sprzed 30 lat utorowały drogę 
do powstania samorządności 
w Polsce oraz wyrazili szacu-
nek dla obywateli, którzy swo-
ją postawą walnie przyczy-
nili się do demokratycznych 
zmian i powstania wolnej Pol-
ski.

Raport o stanie gminy i ocena realizacji  
budżetu za ubiegły rok były  

najważniejszym tematem majowej  
sesji Rady Gminy Dzierżoniów.  
Posiedzenie odbyło się w czwartek  
30 maja.

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Dzierżoniów

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały, m.in. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia wójtowi gminy 
Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Oba LKS-y złożyły oferty w 
konkursie ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego na realizację zadań 
z zakresu „Poprawy bazy spor-
towej”. Środki w ramach pro-
gramu organizacje mogły po-
zyskać na wsparcie moderni-
zacji infrastruktury sportowej: 
przebudowę lub remont obiek-
tów sportowych, a także za-
kup sprzętu.

Dzięki pozyskanemu dofi-

nansowaniu w wys. 10 tys. zł, 
na boisku w Dobrocinie zosta-
nie zamontowane oświetlenie 
– cztery maszty oświetlenio-
we z nowoczesnymi lampa-
mi LED. Z kolei LKS „Błękitni” 
Owiesno zakupi i zamontuje 
2 szt. trybun sportowych. Pla-
nowana liczba miejsc siedzą-
cych na trybunach to 80. Po-
dobnie jak w przypadku Do-
brocina, wartość dofinanso-
wania wyniosła 10 tys. zł.

Oba kluby, na podstawie 
art. 19a ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o 
wolontariacie, otrzymały rów-
nież wsparcie finansowe z 
budżetu gminy Dzierżoniów  
– po 10 tys. zł.

Unowocześnienie bazy 
sportowej z pewnością przy-
czyni się do stworzenia lep-
szych warunków zarówno dla 
trenujących zawodników, jak i 
kibiców.

Dwa ludowe kluby sportowe z terenu gminy 
Dzierżoniów pozyskały dofinansowanie na 

poprawę bazy sportowej. Dzięki otrzymanym 
środkom LKS Dobrocin zamontuje na swoim 
boisku oświetlenie, a LKS „Błękitni” Owiesno – 
trybuny sportowe.

LKS-y unowocześnią swoje obiekty sportowe

Dzięki otrzymanym środkom LKS „Błękitni” Owiesno 
zamontuje na swoim boisku trybuny sportowe
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Spotkanie miało charakter 
warsztatowy. Oprócz radnych, 
wzięli w nim również udział za-
proszeni goście: Mariusz Wi-
śniewski i Tomasz Tchórzew-
ski z Grupy Polskie Górnic-
two Skalne – Kopalnia Piła-
wa Górna, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Dzierżoniów 

im. Władysława Reymonta Ju-
styna Kaczorowska, sołtys Do-
brocina Grażyna Ziernik, wi-
ceprezes Stowarzyszenia Pi-
ława Dolna Teodora Skutnik 
oraz Edyta Mulka-Gonera pro-
wadząca Zagrodę Edukacyjną 
„Ostoja nad Młynówką”.

Wiodący punkt obrad pod-

jęły przedstawicielki Fundacji 
„Pokolorujmy Szarość”. Kata-
rzyna Kowalska, Ewa Bałwas, 
Izabela Gendziel i Edyta Po-
piel poprowadziły integracyj-
ne warsztaty kulinarne „Na-
szą siłą jest różnorodność” dla 
członków Rady, zaproszonych 
gości oraz swoich podopiecz-
nych. Wcześniej wychowanko-
wie Fundacji przygotowali dla 
gości pyszny poczęstunek.

Następnie prezentację na 
temat działalności organiza-
cji przedstawiła Ewa Bałwas. 
Opowiedziała o jej celach, hi-

storii, misji i najważniejszych 
podejmowanych działaniach.

Radni oraz zaproszeni go-
ście rozmawiali również o 
swoich doświadczeniach 
związanych ze współpra-
cą z podopiecznymi Funda-
cji. Wszyscy zwrócili uwagę 
na ich otwartość, optymizm i 
dużą pracowitość. Podkreślo-
no też, że nieoceniony wkład 
w ich rozwój mają terapeut-
ki z Fundacji, które wkłada-
ją ogrom pracy, cierpliwości i 
serca w rozwój swoich wycho-
wanków. 

Głównym tematem majowego spotkania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego była działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Posiedzenie odbyło się 
we wtorek 21 maja w Centrum Sportowo-
Rekreacyjno-Oświatowym w Dobrocinie.

Naszą siłą jest różnorodność
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biuletyn informacyjny urzędu gminy dzierżoniów

Jak długo pełni Pani funkcję radnej gminy Dzierżoniów?
Funkcję radnej zaczęłam pełnić stosunkowo niedawno. Jest 

to moja pierwsza kadencja. W tym miejscu serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Osobne podziękowa-
nia kieruję do mojej grupy niestrudzonych społeczników za 
ich nieustanne wsparcie i pomoc we wszelakich działaniach.

Czym zajmuje się Pani jako radna? Jaki obszar jest Pani 
piorytetowy?

Będąc jeszcze niejako na starcie kadencji, wdrażam się 
do pełnienia tej funkcji. Poznaję tajniki pracy radnego. Bio-
rę czynny udział w pracach komisji. Jestem przewodniczacą 
Komisji ds. Ładu i Porządku, członkiem Komisji ds. Kultury, 
Oświaty, Zdrowia i Sportu oraz członkiem komisji konkurso-
wej “Kreatywne Sołectwo”. Uczestniczę systematycznie w se-
sjach Rady Gminy, na których omawiane i podejmowane są 
ważne dla nas wszystkich uchwały. Trudno wybrać pioryte-
towy obszar, bo wszystkie są bardzo ważne. Skupiłabym się 
jednak na poprawie infrastruktury drogowej, oświetleniu i na 
rozwoju bazy rekreacyjnej naszych miejscowości. Między in-
nymi w tym celu Komisja ds. Ładu i Porządku przeprowadzi-
ła już przegląd stanu większości dróg na terenie gminy. Dro-
gi na pozostałym obszarze monitorowane będą przez nas 24 
czerwca.

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

Trudno odpowiedzieć jednoznaczenie na to pytanie. Zdaję 
sobie doskonale sprawę, że osobowy zapał, zaangażowanie 
i chęć działaniana na rzecz lokalnego społeczeństwa są tyl-
ko składowymi, wprawdzie ważnymi, ale nie zawsze wystar-
czającymi do realizacji celów. Szczególnie tych celów, które 

związane są z nakładami finansowymi. Będąc z natury opty-
mistką, wierzę w powodzenie realizacji przynajmniej niektó-
rych zamierzeń.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panią kontaktować?
Uważam, że komunikacja to jeden z najważniejszych ele-

mentów pracy radnego. Dlatego też zapraszam do kontaktu 
telefonicznego osoby, które preferują taki sposób rozmowy. 
Z mieszkańcami,  którzy wolą kontakt bezpośredni chętnie 
spotkam się w domu. Zachęcam również do udziału w zebra-
niach, imprezach, uroczystościach i innych przedsięwzię-
ciach lokalnych. Tego typu spotkania są również dobrą oka-
zję do rozmów.

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

…ludzie, bo to społeczność tworzy miejsca, w których czuje-
my się dobrze, do których chcemy wracać.

Urokliwe krajobrazy, bowiem to przestrzeń tworzy miejsca, 
w których czujemy się bezpiecznie, w których chcemy żyć.

Ludzie i urokliwe krajobrazy, gdyż tylko to połączenie two-
rzy kompletne miejsca, pełne harmonii, w których zawsze 
chce się chcieć.

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 Henryka Latacz reprezentująca Okręg 
Wyborczy nr 1 (Mościsko, ulice: Szkolna, Wierzbowa od 11 do końca, Zielona, Nowizna).

Henryka Latacz (trzecia od prawej)  
wraz z reprezentacją Nowizny podczas Zmagań Sołectw

Poznaj swojego radnego
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WYDARZENIE DATA MIEJSCE

Maciejowe Śpiewanie 29 czerwca 2019 r. Ostroszowice

Puchar Strefy MTB Sudety 6 lipca 2019 r. Jodłownik

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

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

Dożynki Gminy Dzierżoniów 25 sierpnia 2019 r. Dobrocin

Festiwal Słoików 21 września 2019 r. Mościsko

Wkrótce w gminie Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone 
geodezyjnie w obrębie Mościsko jako działki nr 714  
i 715. Przetarg na zbycie przedmiotowych  
nieruchomości odbędzie się w dniu 09.07.2019 r.  
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów. Więcej 
informacji odnośnie sprzedaży można  uzyskać  
w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów,  
ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

Działki pod zabudowę mieszkaniową  
w Mościsku na sprzedaż

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
oznaczone geodezyjnie w obrębie Ostroszowice 
jako działki nr 230/3 i 230/4. Przetarg na zbycie 
przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 
09.07.2019 r. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów. Więcej informacji odnośnie sprzedaży 
można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

Działki pod zabudowę mieszkaniową  
w Ostroszowicach na sprzedaż

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone 
geodezyjnie w obrębie Dobrocin jako działki  
nr 854/5 i 854/6. Przetarg na zbycie przedmiotowych 
nieruchomości odbędzie się w dniu 26.06.2019 r.  
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.  
Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać  
w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów,  
ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

Działki pod zabudowę mieszkaniową  
w Dobrocinie na sprzedaż

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż nieruchomości 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, 
oznaczone geodezyjnie w obrębie Roztocznik jako 
działki nr 573/3, 573/4, 573/5 i 573/6. Przetarg na 
zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 
w dniu 09.07.2019 r. Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów. Więcej informacji odnośnie sprzedaży 
można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

Działki pod zabudowę mieszkaniową  
w Byszowie na sprzedaż

Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż dwa lokale mieszkalne położone  
w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35. Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2019 r. 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej  
Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia 
Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów,  

ul. Piastowska 1, tel. 74/ 832-56-85.


