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„Bukowińskie Spotkania” to 
wyjątkowe przedsięwzięcie 
promujące kulturę Bukowiny, 
regionu położonego w Karpa-
tach Wschodnich, na obecnym 

pograniczu ukraińsko-rumuń-
skim. W tegorocznej edycji wy-
darzenia tradycyjnie uczestni-
czyli reprezentanci wielu buko-
wińskich nacji i różnorodnych 

nurtów folkloru.
Główna część festiwalu od-

była się w sobotę 24 sierpnia. 
Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w kościele pw. Ma-
ryi Matki Kościoła w Dzierżo-
niowie. Później ulicami miasta 
przeszedł korowód festiwalo-
wy. Podobnie jak w ubiegłych 
latach, główną areną „Buko-
wińskich Spotkań” był dzier-
żoniowski Rynek. Zaprezento-
wały się tam zespoły folklory-
styczne z całego kraju, a także 
goście z zagranicy: grupy z Ru-
munii, Ukrainy i Węgier. Głów-
nym organizatorem „Bukowiń-

skich Spotkań” była Biblioteka 
Publiczna Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta.

W niedzielę 25 sierpnia wraz 
z Bukowińczykami przenieśli-
śmy się do Dobrocina, gdzie 
wspólnie świętowaliśmy Do-
żynki Gminy Dzierżoniów. Na 
obchody tego najważniejszego 
rolniczego święta przybyli re-
prezentanci gminnych sołectw 
i okolicznych miejscowości, 
grupy wieńcowe, władze są-
siednich gmin oraz zaprosze-
ni goście.

Dożynki rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w koście-

Koniec sierpnia upłynął nam przy dźwiękach 
energetycznego bukowińskiego folkloru.  

24 sierpnia w dzierżoniowskim Rynku  
w ramach XXX edycji Międzynarodowego  
Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie 
Spotkania” zaprezentowały się zespoły  
z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier.  
Kolejnego dnia przenieśliśmy się  
do Dobrocina, aby wspólnie świętować 
Dożynki Gminy Dzierżoniów.

Weekend z dożynkami i bukowińskim folklorem
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Nie zabrakło barwnych, 
tradycyjnych strojów foklorystycznych

Rozśpiewany korowód festiwalowy 
przeszedł ulicami Dzierżoniowa

W tegorocznej edycji „Bukowińskich Spotkań” jak co roku 
uczestniczyli reprezentanci wielu nurtów folkloru

Już po raz kolejny była z nami legendarna 
„Karpacka Tajstra” z Ukrainy

Areną „Bukowińskich Spotkań” był dzierżoniowski Rynek

Korowód tradycyjnie prowadził 
Zespół Górali Czadeckich „Pojana”
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Gwiazdą wieczoru były „Róże Europy”

le w Dobrocinie. Po mszy koro-
wód dożynkowy przeszedł na 
boisko sportowe. To właśnie 
tam rozpoczęły się obrzędy do-
żynkowe.

Po odśpiewaniu hymnu gmi-
ny starostowie dożynek – 
Agnieszka Stępień i Krzysztof 
Ostrowski wraz z delegacjami 
wieńcowymi przekazali na rę-
ce wójta gminy Dzierżoniów 
Marka Chmielewskiego oraz 
zastępcy przewodniczącego 
Rady Gminy Dzierżoniów Gra-
żyny Ziernik chleb dożynkowy 
i kosze z darami. Poszczegól-
ne delegacje zaprezentowały 
również przygotowane przez 
siebie wieńce.

Następnie odbyło się trady-

cyjne misterium chleba. Wła-
dze gminy, starostowie doży-
nek oraz zaproszeni goście po-
dzielili się chlebem z uczestni-
kami imprezy. Goście dożynek 
mogli również obejrzeć przy-
gotowane specjalnie na tę 
okazję wystawy rękodzieła lu-
dowego i produktów lokalnych 
oraz stoiska naszych partne-
rów i wspierających nas insty-
tucji.

W czasie radosnej biesiady 
dożynkowej publiczność ba-
wiła się przy występach gmin-
nych zespołów folklorystycz-
nych i naszych zagranicznych 
gości, którzy odwiedzili nas w 
ramach „Bukowińskich Spo-
tkań”.

Tradycyjnie podczas impre-
zy odbyła się licytacja chlebów 
dożynkowych, a cały uzyskany 
dochód został przeznaczony 
na rzecz uczniów Zespołu Nie-
publicznych Szkół Specjalnych 
w Dobrocinie. Pieniądze na ten 
cel w ramach zbiórki publicz-
nej zbierała Fundacja „Pokolo-
rujmy Szarość”.

Gwiazdami tegorocznego 
święta plonów były zespoły 
Karpacka Tajstra, Róże Euro-
py i duet Kalwi&Remi. W klimat 
imprezy wpisał się także spek-
takl ognia w wykonaniu grupy 
Osculum Ignis.

Serdeczne podziękowania 
składamy sołtysom, delega-
cjom wieńcowym oraz oso-

bom, które zaangażowały się 
w przygotowanie i przepro-
wadzenie tegorocznego świę-
ta plonów, a szczególnie: soł-
tys Dobrocina Grażynie Ziernik, 
Radzie Sołeckiej Dobrocina, 
Stowarzyszeniu „Dobrocin – 
Wieś XXI w.”, służbom mundu-
rowym oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Piławy Dolnej.

Dziękujemy także instytu-
cjom i firmom, które wspar-
ły organizację „Bukowińskich 
Spotkań” i dożynek. Partne-
rem strategicznym przedsię-
wzięcia była Kompania Górni-
cza sp. z o.o. – kopalnia Piła-
wa Górna.

Sołectwa tradycyjnie przekazały 
na ręce wójta chleby i kosze z darami

W niedzielę przenieśliśmy się do Dobrocina, aby 
wspólnie świętować Dożynki Gminy Dzierżoniów

Niesamowity występ na zakończenie 
dożynek przygotowali Kalwi&Remi

„Karpacka Tajstra” porwała 
publiczność również w Dobrocinie

Do korowodu dożynkowego dołączyły 
także zespoły z Ukrainy, Rumunii i Węgier
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Wyścig jak co roku był pełen 
pozytywnych emocji i sporto-
wej rywalizacji. Podobnie jak  
w pozostałych edycjach, 
uczestnicy mieli do wybo-
ru dwa dystanse: MINI oraz  
MEGA. W programie imprezy 
były także zawody rowerowe 
dla dzieci.

Wielkie podziękowania za 
wsparcie w organizacji i za-

bezpieczeniu wyścigu skła-
damy wszystkim, którzy przy-
czynili się do sukcesu imprezy,  
a w szczególności sołectwu 
Jodłownik, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ostroszowicach, 
LKS Atom Dzierżoniów, Strefie 
MTB Sudety, służbom ratowni-
czym oraz Komendzie Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie. 

Zapraszamy za rok!

Niemal 170 pasjonatów kolarstwa  
górskiego zmierzyło się w sobotę 6 lipca 

w Jodłowniku w kolejnym wyścigu w ramach 
Pucharu Strefy MTB Sudety 2019. Grand Prix 
Jodłownika to piąty z serii siedmiu wyścigów. 
W tym sezonie rowerzyści walczyli już  
w Bardzie, Walimiu, Głuszycy, Mieroszowie  
i Srebrnej Górze. Przed nimi jeszcze zawody  
w Bielawie.

Kolarskie emocje w Jodłowniku

Na początku posiedzenia 
przed radnymi wystąpił zespół 
Uciecho-Wianki. Następnie 
o działalności grupy opowie-
działa Anna Lingo – kierownik 
zespołu. Przypomniała, że w 
przyszłym roku zespół będzie 
obchodził 10-lecie.

W dalszej części sesji radni 
wysłuchali dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta Ju-
styny Kaczorowskiej. Podczas 
swojego wystąpienia przedsta-

wiła radzie najważniejsze dzia-
łania podejmowane przez bi-
bliotekę w sferze kultury w mi-
nionym roku.

W kolejnym punkcie głos 
zabrał wójt gminy Dzierżo-
niów Marek Chmielewski, któ-
ry przedstawił radzie działania 
na rzecz rozwoju turystyki – ze 
szczególnym uwzględnieniem 
promocji Gór Sowich. Przybli-
żył m.in. najważniejsze przed-
sięwzięcia i projekty, w których 
nasza gmina jest partnerem. 

Jednym z takich działań jest 
projekt „Unikalne Piękno Śro-
dowiska Naturalnego Gór So-
wich”. Przedsięwzięcie reali-
zowane jest przez Stowarzy-
szenie Ziemia Dzierżoniowska 
wspólnie z partnerami: gminą 
miejską Dzierżoniów, gminą 

Dzierżoniów, gminą Bielawa, 
powiatem dzierżoniowskim 
oraz gminą Pieszyce.

Podczas sesji rada przyję-
ła również uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie gminy Dzier-
żoniów na rok 2019.

Działalność kulturalna i rozwój turystyki  
na terenie gminy były głównymi tematami 

czerwcowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. 
Obrady odbyły się 27 czerwca.

Kultura i turystyka głównymi tematami sesji

Przed radnymi zaprezentował się zespół Uciecho-Wianki     

W specjalnych zawodach rowerowych 
wzięli udział także najmłodsi kolarze

W Jodłowniku zmierzyło się niemal 
170 pasjonatów kolarstwa górskiego

Nagrody wręczano w kilkunastu kategoriach wiekowych

Trasa jak zwykle była wymagająca. 
Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse
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Jak co roku mistrzostwa by-
ły pełne pozytywnych emocji i 
dobrej sportowej rywalizacji. 

Tym razem najlepsi okazali się 
gospodarze z „Kolibra” Ucie-
chów. II miejsce zajęła druży-

na z Piławy Dolnej, III – Spół-
dzielnia Break-Team LKS Roz-
tocznik, IV - LKS Dobrocin, a V 
i VI – LKS „Błękitni” Owiesno i 
„Iskra” Kiełczyn.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy już po raz kolejny zaan-
gażowali się w organizację 
wydarzenia: Ludowemu Klu-

bowi Sportowemu „Koliber” 
Uciechów, stowarzyszeniu 
„Uciechów – Moja Wieś”, a tak-
że mieszkańcom i sołtys Ucie-
chowa Elżbiecie Filipek. 

Partnerem imprezy była firma 
FESTA SPORT.

Ludowe kluby sportowe z naszej gminy 
już po raz dwunasty walczyły o puchar 

i nagrodę wójta w Nocnych Mistrzostwach 
Gminy Dzierżoniów w Piłce Nożnej. 27 lipca  
w Uciechowie zmierzyło się 6 drużyn.

Koliber Uciechów z pucharem wójta

Ulewny deszcz zakłócił nie-
co dalszy scenariusz uroczy-
stości. Pierwotnie miały się 
one odbyć na placu przed remi-
zą, ale ze względu na niesprzy-
jającą aurę dalsza część świę-

towania przeniosła się do bu-
dynku. Zebranych gości przy-
witał prezes OSP Piława Dolna 
Kazimierz Kowalczuk. Głos za-
brali również wójt gminy Dzier-
żoniów Marek Chmielewski, 

starosta dzierżoniowski Grze-
gorz Kosowski i naczelnik OSP 
Piława Dolna Józef Ostrowski.

Wyróżniający się strażacy 
otrzymali też specjalne odzna-
czenia. Krzysztof Ostrowski 
odebrał złoty medal za zasłu-
gi dla pożarnictwa, a Mateusz 
Rusinowski i Andrzej Sądej  
– odznaki wzorowego straża-
ka.

Po zakończeniu ceremonii  
i uroczystym przecięciu wstę-
gi ksiądz Leszek Baranow-
ski poświęcił nową remizę.  

Zebrani mogli obejrzeć wszyst-
kie pomieszczenia. W remizie, 
oprócz garażu, znajduje się 
też biuro oraz pomieszczenia  
socjalne. Remiza zyskała rów-
nież ogrzewanie gazowe.

Następnie uczestnicy uro-
czystości przenieśli się do sa-
li wiejskiej w Piławie Dolnej.  
Tam Kazimierz Kowalczuk 
wręczył paniom ze Stowarzy-
szenia Piława Dolna podzię-
kowania za przygotowanie  
poczęstunku.

Źródło: sołectwo Piława Dolna

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piławie Dolnej odebrali 13 lipca 

zmodernizowaną remizę strażacką. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Następnie, przy dźwiękach orkiestry dętej  
z Bielawy, uczestnicy przemaszerowali  
do nowej remizy.

OSP w Piławie Dolnej uroczyście odebrała nową remizę

Tym razem w zmaganiach o puchar wójta najlepsi okazali się zawodnicy „Kolibra” Uciechów. II miejsce zajęła drużyna z Piławy Dolnej

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali do nowej 
remizy przy dźwiękach orkiestry dętej z Bielawy

Wstęgę symbolicznie przecięli wójt Marek Chmielewski 
i Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie Krzysztof Kot



6 NR 4 (04) / 2019

„Kobiety. Badaczki, czempionki, awan-
turnice” Joanny Kończak to książka, któ-
ra stała się podstawą naszych spotkań  
6 i 7 czerwca w Galerii Biblioteki Publicz-
nej Gminy Dzierżoniów w Mościsku. Wy-
dawnictwo Nasza Księgarnia postano-
wiło wykorzystać ilustracje Karoliny Ma-
tyjaszkowicz i stworzyć ciekawą wysta-
wę łącząc tekst i obraz. Zajrzeliśmy do 
książki o Malali Renaty Piątkowskiej, 

dokładnie przyjrzeliśmy się portretowi 
twórczyni Harry’ego Pottera, zaglądając 
do pierwszego rozdziału o małym czaro-
dzieju, sprawdziliśmy czym zajmuje się 
prymatolożka i poszukaliśmy w table-
tach obrazów Fridy Kahlo.

Podczas zajęć pojawiły się także ta-
kie pojęcia, jak sufrażystka, pensja dla 
dziewcząt, gorset, mereżka i haftowanie. 
Sporo z nich trzeba było objaśniać. Po-
mogły w tym zadaniu jak zwykle nieza-
wodne książki. Naszym spotkaniom to-

warzyszyły pozycje o kobietach, ale i te 
przez nie pisane, które warto podarować 
i czytać nie tylko dziewczynkom!

Historie o silnych, wypływowych kobie-
tach, które mimo przeciwności losu osią-
gnęły sukces, są ogromną inspiracją dla 
współczesnych dziewcząt. Dziesięcio-
latka na tronie, pierwsza kobieta zajmu-
jąca się chirurgią, agentka, dziewczyna 
szpieg –  to opowieści o dziewczynach  
i kobietach, które nie uznawały słowa 
„niemożliwe”.

Ubiegły rok był wyjątkową 
historycznie chwilą dla 

wszystkich Polek i Polaków. 
Świętowaliśmy nie tylko 
100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez nasz 
kraj, ale również 100-lecie 
uzyskania przez kobiety praw 
wyborczych. Polska, jako 
jeden z pierwszych krajów 
na świecie, przyznała kobi-
etom prawo do wybierania 
panującej władzy. W wybo-
rach mogły wziąć udział   
26 stycznia 1919 roku.

Kobiety w Galerii

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Na spotkaniach z dziećmi i młodzie-
żą o swojej pracy i książkach opowia-
dali Paweł Beręsewicz, Anna Czerwiń-
ska-Rydel, Agnieszka Frączek, Barba-
ra Gawryluk, Ewa Karwan-Jastrzębska, 
Emilia Kiereś, Renata Piątkowska, Kata-
rzyna Ryrych, Agnieszka Tyszka i Joan-
na Zagner-Kołat.

„Dolnośląskie Spotkania Pisarzy  
z Młodymi Czytelnikami” to największa 
impreza promująca czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku,  

w której biorą udział wybitni twórcy lite-
ratury dziecięcej, ilustratorzy i wydaw-
cy. Oficjalne hasło tegorocznych spo-
tkań brzmiało „Mistrzowie literatury  
dzieciom”.

Również Biblioteka Publiczna Gminy 
Dzierżoniów znalazła się na tegorocz-
nej walizkowej trasie. W gorący czwar-
tek 6 czerwca stanęła w drzwiach praw-

dziwa wróżka słowa – Agnieszka Frą-
czek. O czary zaczęliśmy ją podejrzewać 
już po pierwszych pięciu minutach spo-
tkania. Inaczej nie można nazwać zapa-
nowania nad 60 dzieciakami w wieku od 
6 do 10 lat – czysta magia. Było to tym 
trudniejsze, że autorka ponad 80 wyda-
nych do tej pory książek mówiła o trud-
nych terminach językowych i błędach, ja-
kie zdarza się popełniać zarówno dzie-
ciom, jak i dorosłym.

Podczas spotkania dwie prace pla-
styczne zostały nominowane do finału 
konkursu „Mój mistrz literatury”. Ilustra-
cje do ulubionej książki przedstawione 
przez Marcela Mazurkiewicza i Martę 
Wiśniewską można obejrzeć w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Świdnicy, która 
czuwała 8 czerwca nad finałem akcji.

Maraton, podsumowanie konkursów, 
spotkania z wszystkimi pisarzami i ar-
tystami, zabawy dla dzieci i pyszny tort 
to tylko niewielki wycinek z wszystkich 
atrakcji, które czekały w sobotę na świd-
nickim rynku. Z niecierpliwością czeka-
my na kolejną edycję!

Od 5 czerwca po raz 
szesnasty w trasę po 

województwie dolnośląskim 
w ramach akcji „Z Książką 
na Walizkach” ruszyli 
autorzy książek dla dzieci 
i młodzieży. Razem z 
Dolnośląską Biblioteką 
Publiczną, Wydawnictwem 
Akapit Press i Wydawnict-
wem Literatura odwiedzili 
ponad 50 miejscowości!

Walizka pełna książek w dłoni Agnieszki Frączek

Tematem spotkań w galerii w bibliotece były 
tym razem wyjątkowe i utalentowane kobiety

W ramach akcji „Z Książką na 
Walizkach” bibliotekę odwiedziła 
Agnieszka Frączek
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Biorące udział w „Maciejowym śpie-
waniu” zespoły: Florianki, Macieje, NEW-
-FOLK, Katarzynki, Uciecho-Wianki, Ja-
rzębina, Borowianki, Dzikowianki, Cicha 
Woda, Karkonosze, Grodzianie i Wolibo-
rzanki otrzymały z rąk dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Wła-
dysława Reymonta Justyny Kaczorow-
skiej pamiątkowe podziękowania.

Dużą niespodzianką dla przybyłych by-
ło wykonanie „Ostroszowickiej Pieśni” 
napisanej przez zespół Macieje. Tego-

roczne występy oglądali zaproszeni go-
ście, a wśród nich: wójt gminy Dzier-
żoniów Marek Chmielewski, sekretarz 
gminy Ryszard Brzeski, dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Ostro-
szowicach Urszula Zając, nowy pro-
boszcz ostroszowickiej parafii ks. Paweł 
Kuriata oraz radni i sołtysi gminy Dzier-
żoniów. Całość występów udokumento-
wał niezawodny Jerzy Kulka z portalu 
DOLFIL.pl Dolnośląskie i Folkowo.

Już po raz kolejny 
Ostroszowice i Zespół 

Macieje niezwykle serdec-
znie przywitały gości na 
„Maciejowym śpiewaniu”. 
29 czerwca dwanaście 
zespołów zaprezentowało 
na scenie swoje muzyczne 
umiejętności z prawdziwą 
pasją i zaangażowaniem.

Maciejowe śpiewanie w Ostroszowicach

Uczestnicy mogli też nauczyć się rzu-
cać oszczepem i strzelać z łuku, w czym 
pomagało z zapałem Stowarzyszenie Hi-
storyczno-Eksploracyjne Triskelion. Na-
wet z zamkniętymi oczami można by-
ło trafić pod namiot Piernikarni z Niem-
czy, gdzie na poczekaniu powstawały 
cudownie pachnące małe wypieki. Rów-
nie smacznie było  na stoisku Owiesna – 
Wsi Okrągłego Zamku i Stowarzyszenia 
„Razem dla Wsi”.

Oglądając występ błazna Ruphusa Ra-
phusa można było stworzyć rodzinny 
herb i poznać tajemnice ziół, szczegól-
nie tych związanych z nocą świętojań-
ską. Dla najmłodszych wielką radością 

okazała się możliwość pomalowania 
twarzy, skoków na dmuchanych zjeż-
dżalniach i udział w poszukiwaniu praw-
dziwego skarbu.

Rodzinne skupiska przy stanowisku 
kowala i prządki nie były przypadkowe. 
Niełatwo w dzisiejszych czasach zoba-
czyć prawdziwy kołowrotek w akcji!

Uciekając przed nadciągającą burzą i 
katem dzierżącym w dłoni lśniący topór, 
puszczano na wodę kolorowe wianki. 
Czy znaleźli się śmiałkowie, którzy w to-
warzystwie błyskawic wyciągali je z wo-
dy?

Nad bezpieczeństwem uczestników 
imprezy czuwali jak zawsze czujni stra-
żacy z OSP Ostroszowice, nie bacząc na 
feralną trzynastkę. Dziękujemy wszyst-
kim za pomoc w realizacji wydarzenia.

Organizatorami imprezy były: Biblio-
teka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. 
Władysława Reymonta, gmina Dzierżo-
niów, Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”, 
Rada Sołecka Owiesna oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Owiesna. Projekt uzy-
skał też dofinansowanie ze środków po-
wiatu dzierżoniowskiego.

W cieniu drzew, tuż  
przy ruinach zamku  

w Owieśnie, odbył się  
po raz trzynasty obrzęd  
nocy świętojańskiej.  
15 czerwca podczas  
Spotkań z Kulturą i Historią 
na Zamku w Owieśnie  
każdy mógł poczuć się  
jak rycerz lub dama.

Magiczna noc świętojańska w Owieśnie

Nawet z zamkniętymi oczami można było trafić pod namiot Piernikarni z Niemczy, 
gdzie na poczekaniu powstawały cudownie pachnące małe wypieki

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji 
społecznej „Podaruj wiersz”, której tegoroczna edycja trwa 

do 1 października.
Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do 

ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre 
z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i 

należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających 
jego utworów).

Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu 
wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji. Akcja 

„Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich 
(międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo 

– znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana 
akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się 
do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do 

aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu 
ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta 

– jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.
Zapraszamy do odręcznego przepisania wybranego przez 

siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza 
komuś, dla kogo to może być ważne.

Co należy zrobić? Wystarczą cztery kroki:
1. Sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece),

2. Wybranie jednego z nich,
3. Odręczne przepisanie wybranego wiersza,

4. Podarowanie go komuś.
W bibliotekach dostępne są  specjalne karty papeterii 

„Podaruj wiersz” (z rysunkami Herberta), przesłane przez 
inicjatorów akcji –  Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz 

Biblioteką Narodową.
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Projekt pn. „Sprawny, ak-
tywny, potrzebny – aktywiza-
cja seniorów z gmin wiejskich 
na rzecz walki z wykluczeniem 
społecznym” swoim działa-
niem obejmie grupę seniorów 
z terenu czterech gmin-partne-
rów projektu. Dzięki realizacji 
operacji uczestnicy będą mo-
gli również poznać doświad-
czenia innych gmin w zakre-
sie wprowadzania polityki se-
nioralnej, realizowanej na ob-
szarach wiejskich. Wszystkie 
działania realizowane będą z 
naszymi partnerami: gminami 
Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

14 czerwca w gmachu Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi miało miejsce uroczy-
ste podpisanie umów pomię-
dzy Partnerami KSOW a Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie. W imieniu naszej 
gminy podpisali ją wójt Ma-
rek Chmielewski i skarbnik 
Agnieszka Hul.

Głównym celem operacji jest 
aktywizacja mieszkańców ob-
szarów wiejskich na rzecz po-
dejmowania inicjatyw służą-

cych włączeniu społecznemu, 
w szczególności osób star-
szych zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, poprzez 
zwiększenie intensywności ich 
współpracy i integracji oraz 
poznanie dobrych praktyk wy-
pracowanych przez partnerów 
projektu w obszarze polityki 
senioralnej –  dzięki uczestnic-
twu w szeregu działań odby-
wających się na terenie gminy 
Gogolin z udziałem gmin Dzier-
żoniów, Gniewino i Cekcyn w 
okresie od maja do końca paź-
dziernika 2019 roku.

Uczestnicy operacji zostaną 
zaktywizowani na rzecz podej-
mowania inicjatyw służących 
włączeniu społecznemu. Jed-
nym z założeń projektu jest 
również zwiększenie intensyw-
ności ich współpracy i integra-

cji.
Pierwsze działania projek-

towe, czyli wyjazd studyjny do 
gminy Gogolin, zaplanowano 
na 10-11 września 2019 r. Od-
będzie się tam m.in. konferen-
cja „Polityka Senioralna w gmi-
nach Gogolin, Cekcyn, Gniewi-
no i Dzierżoniów” oraz prezen-
tacje „Seniorzy dla seniorów” 
i „Młodzi seniorom”. Drugiego 
dnia uczestnicy odwiedzą Dom 
Spokojnej Starości św. Barbary 
w Kamionku oraz zwiedzą Ka-
mień Śląski.

W ramach operacji wydana 
zostanie również książka po-
święcona polityce senioral-
nej na terenie gmin-partnerów 

projektu. W publikacji zapre-
zentowane zostaną m.in. do-
bre praktyki gmin na rzecz ak-
tywizacji seniorów oraz oddol-
ne działania podejmowane na 
rzecz osób starszych. Utalen-
towani seniorzy będą mieli też 
możliwość zaprezentowania w 
publikacji ciekawych pasji i ta-
lentów.

Już teraz serdecznie zapra-
szamy wszystkich seniorów 
mieszkających na terenie na-
szej gminy, którzy chcieliby 
stać się bohaterami książki i 
udowodnić, że wiek nie jest dla 
nich żadnym ograniczeniem. 
Zachęcamy też przedstawicie-
li organizacji pozarządowych 
i grup nieformalnych działają-
cych na rzecz osób starszych. 
Zgłoszenia przyjmujemy w Re-
feracie Oświaty, Sportu i Tury-
styki pod numerami telefonu: 
74 832 56 81 i 74 832 56 82. 
Liczba miejsc jest ograniczo-
na.

Odwiedź portal KSOW  
www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich

Ponad 56 tys. zł – to kwota, jaką gmina 
Dzierżoniów pozyskała na realizację 

kolejnego wyjątkowego przedsięwzięcia. W 
najbliższych miesiącach mieszkańcy gminy 
pojadą na wyjazd studyjny, a część z nich 
zaprezentuje swoje talenty w powstającej 
właśnie książce.

„Sprawny, aktywny, potrzebny”. 
Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talenty

W imieniu naszej gminy 
umowę na realizację  
projektu podpisali wójt  
Marek Chmielewski  
i skarbnik Agnieszka Hul

Sesja była również okazją 
do wręczenia podziękowań 
za wieloletnią współpracę od-
chodzącej na emeryturę kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Dzierżoniowie Danucie 
Stasiak. Następnie Magdalena 
Onderka z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Mościsku 

złożyła ślubowanie i odebrała 
akt nadania stopnia nauczycie-
la mianowanego.

Głównym tematem posie-
dzenia był stan zaawansowa-
nia inwestycji prowadzonych 
przez naszą gminę w 2019 r. 
Najważniejsze przedsięwzię-
cia – zarówno te zakończone, 

jak i planowane do realizacji 
przedstawiła kierownik Refe-
ratu Inwestycji, Rozwoju i Pla-
nowania Przestrzennego Ewa 
Chryczyk.

Radni przyjęli również kil-
ka uchwał, m.in. w sprawie 
zatwierdzenia „Wieloletnie-
go planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych dla gmi-
ny Dzierżoniów na lata 2019-
2023”, zasad wynajmowa-
nia mieszkań wchodzących  
w skład zasobu gminy Dzier-

żoniów i zakończenia dzia-
łalności gminnej jednostki  
organizacyjnej działającej  
w formie jednostki budżeto-
wej (Gimnazjum Gminnego im.  
ks. Jana Melca w Dzierżonio-
wie).

Rada powołała również ze-
spół ds. wyboru ławników do 
Sądu Okręgowego w Świdni-
cy oraz do Sądu Rejonowego 
w Dzierżoniowie. W jego skład 
weszli Teresa Kanarek, Boże-
na Kołodziej, Teodora Skutnik 
i Augustyn Mucha.

Inwestycje prowadzone przez gminę – stan ich 
zaawansowania, efektywność i wykorzystanie 

środków zewnętrznych były głównym tematem 
powakacyjnej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. 
Posiedzenie odbyło się 29 sierpnia.

O inwestycjach na sesji Rady Gminy

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Sprawny, aktywny, potrzebny”. Seniorzy będą mogli zaprezentować swoje talenty

Ponad 56 tys. zł – to kwota, jaką gmina Dzierżoniów pozyskała na realizację kolejnego 
wyjątkowego przedsięwzięcia. W najbliższych miesiącach mieszkańcy gminy pojadą na 
wyjazd studyjny, a część z nich zaprezentuje swoje talenty w powstającej właśnie książce.

Projekt pn. „Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz 
walki z wykluczeniem społecznym” swoim działaniem obejmie grupę seniorów z terenu 
czterech gmin-partnerów projektu. Dzięki realizacji operacji uczestnicy będą mogli również 
poznać doświadczenia innych gmin w zakresie wprowadzania polityki senioralnej, 
realizowanej na obszarach wiejskich. Wszystkie działania realizowane będą z naszymi 
partnerami: gminami Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

14 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce uroczyste 
podpisanie umów pomiędzy Partnerami KSOW a Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie. W imieniu naszej gminy podpisali ją wójt Marek Chmielewski i skarbnik 
Agnieszka Hul.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz 
podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy 
i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w 
obszarze polityki senioralnej –  dzięki uczestnictwu w szeregu działań odbywających się na 
terenie gminy Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn w okresie od maja 
do końca października 2019 roku.

Uczestnicy operacji zostaną zaktywizowani na rzecz podejmowania inicjatyw służących 
włączeniu społecznemu. Jednym z założeń projektu jest również zwiększenie intensywności 
ich współpracy i integracji.

Pierwsze działania projektowe, czyli wyjazd studyjny do gminy Gogolin, zaplanowano na 10-
11 września 2019 r. Odbędzie się tam m.in. konferencja „Polityka Senioralna w gminach 
Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów” oraz prezentacje „Seniorzy dla seniorów” i 
„Młodzi seniorom”. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Dom Spokojnej Starości św. Barbary
w Kamionku oraz zwiedzą Kamień Śląski.

W ramach operacji wydana zostanie również książka poświęcona polityce senioralnej na 
terenie gmin-partnerów projektu. W publikacji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki 
gmin na rzecz aktywizacji seniorów oraz oddolne działania podejmowane na rzecz osób 
starszych. Utalentowani seniorzy będą mieli też możliwość zaprezentowania w publikacji 
ciekawych pasji i talentów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Konkurs organizowany jest 
przez redakcję „Gazety Sołec-
kiej” i Krajowe Stowarzysze-
nie Sołtysów. Jego celem jest 
promowanie najbardziej ak-
tywnych i wyróżniających się 
gospodarzy wsi, którzy pracu-
ją na rzecz społeczności lokal-
nej.

Uroczystość poprzedziła 
konferencja „Jak uwolnić po-
tencjał wsi?” przygotowana 
przez komisje: Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji 
Państwowej we współpracy z 
organizatorami konkursu.

Sołtys Uciechowa towarzy-
szyli: wójt gminy Dzierżoniów 
Marek Chmielewski, jego za-
stępca Jolanta Zarzeka oraz 
zastępca przewodniczącego 
Rady Gminy Dzierżoniów Gra-
żyna Ziernik, która jako soł-
tys Dobrocina otrzymała tytuł 
„Sołtysa Roku” w 2012 r.

W drugiej części konferencji 
podsumowano konkurs „Soł-
tys Roku 2018”. Kapituła kon-

kursu pod przewodnictwem re-
daktor naczelnej „Gazety So-
łeckiej” nadała równorzędny 
tytuł siedmiu sołtysom z tere-
nu całej Polski.

Tytuł ten, oprócz Elżbiety Fi-
lipek zdobyli: Wiesław Cza-

ja ze Sławska w woj. wielko-
polskim, Barbara Herok z Mal-
ni w woj. opolskim, Wojciech 
Jóźwik z Trzeszkowa w woj. 
świętokrzyskim, Ewa Molen-
da-Stroińska z Zalesia Górne-
go w woj. mazowieckim, Kry-
styna Pałkowska z Cikowic 
w woj. małopolskim i Joanna 
Ułasiuk z Wielkiego Lubienia 
w woj. kujawsko-pomorskim. 
Za najdłuższe w obecnej edy-
cji konkursu pełnienie funkcji 
sołtysa nagrodzono Bogumiła 
Kaszubę z Krągoli w woj. wiel-
kopolskim.

Elżbieta Filipek podziękowa-
ła w imieniu wszystkich sołty-
sów za wyróżnienie. – Swojej 
pracy nie wykonują oni dla na-
gród i chwały, ale mimo to miło 
jest wiedzieć, że jest ona doce-
niana – podkreśliła pani sołtys.

Podczas uroczystości wy-
stąpiła również zastępca wój-
ta gminy Dzierżoniów Jolan-
ta Zarzeka, która przedstawiła 
prezentację na temat Uciecho-
wa i sukcesów mieszkańców 
wsi.

Gratulujemy Pani sołtys!

W Senacie nagrodzono 18 czerwca  
laureatów ogólnopolskiego konkursu 

„Sołtys Roku 2018”. Tytuł ten odebrała  
również Elżbieta Filipek, sołtys Uciechowa.

Elżbieta Filipek odebrała tytuł  
„Sołtysa Roku 2018”!

Gnejsy we Włókach to miej-
sce szczególne –  łączy funk-
cje rekreacyjne i edukacyjne, 
wykorzystując jednocześnie 
walory przyrodnicze, historycz-
ne i krajobrazowe.

8 sierpnia 2019 r. uroczy-
ście ogłoszono wyniki kon-
kursu „Piękna Wieś Dolnoślą-
ska” na konferencji prasowej, 

która została zorganizowana 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskie-
go. W konferencji uczestni-
czył marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski, wicemarszałek Mar-
cin Gwóźdź oraz laureaci 4 ka-
tegorii konkursowych. Naszą 
gminę reprezentował wójt Ma-

rek Chmielewski oraz miesz-
kańcy Włók z sołtysem Marci-
nem Piętem na czele.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim osobom, które przyczyniły 

się do tego sukcesu!  

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów odnieśli 
kolejny sukces w konkursie „Piękna Wieś 

Dolnośląska”. Tym razem pierwsze miejsce w 
kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi” kapituła konkursu przyznała projektowi 
„Nowe życie Gnejsów we Włókach”, doceniając 
wielofunkcyjne zagospodarowanie terenu oraz 
zaangażowanie mieszkańców wsi.

Gnejsy we Włókach nagrodzone w konkursie 
„Piękna Wieś Dolnośląska”!

Naszą gminę reprezentował wójt Marek Chmielewski oraz 
mieszkańcy Włók z sołtysem Marcinem Piętem na czele

W Senacie sołtys Uciechowa towarzyszyły m.in. zastępca 
wójta Jolanta Zarzeka i sołtys Dobrocina Grażyna Ziernik
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W budynku w Owieśnie, 
oprócz sali wiejskiej z zaple-
czem kuchennym i socjalnym, 
znajduje się także filia bibliote-
ki gminnej. Odbywają się tam 
również warsztaty dla przy-
jezdnych korzystających z 
oferty wsi tematycznej „Owie-
sno – Wieś Okrągłego Zamku”.

Wniosek o przyznanie pomo-
cy w ramach konkursu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi” na zada-
nie inwestycyjne pn. „Komplek-
sowa wymiana centralnego 
ogrzewania wraz z robotami 
towarzyszącymi w budynku 

użyteczności publicznej Owie-
sno 88” został złożony przez 
naszą gminę w marcu 2019 r.

18 lipca w Muzeum Zie-
mi Sowiogórskiej w Ludwiko-
wicach Kłodzkich wójt Ma-
rek Chmielewski odebrał z 
rąk wicemarszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego Marci-
na Gwoździa promesę Samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego w wysokości 30 000 zł 
na finansowanie wnioskowa-
nego zadania. Całkowity koszt 
inwestycji to 115 540,21 zł.

W tym roku modernizowana będzie kolejna 
sala wiejska na terenie naszej gminy  

– tym razem w Owieśnie. Dla poprawy 
warunków użytkowania sali przez społeczność 
lokalną oraz w celu zmniejszenia emisji  
CO2 wytwarzanego przez stare urządzenie 
grzewcze, w projekcie ujęto wykonanie 
kotłowni i wymianę starego pieca C.O.  
na piec nowej generacji. Wymieniona  
zostanie również cała instalacja  
centralnego ogrzewania.

Gmina Dzierżoniów otrzymała promesę 
w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Zakończenie robót budowla-
nych planuje się na paździer-
nik 2019 r. W obiekcie znajdzie 
się m.in. sala do zajęć rehabi-
litacyjno-ruchowych, sala ogól-
nodostępna i sala klubowa.  
Na potrzeby naszych seniorów 
udostępnione będzie także za-
plecze socjalne, aneks kuchen-
ny oraz szatnia. Powstały klub 
wyposażony będzie ponadto  
w niezbędne meble (stoli-

ki, krzesła, szafy itp.) oraz  
w sprzęt rehabilitacyjny (dra-
binki, materace, piłki).

Projekt pn. „Adaptacja po-
mieszczeń na Klub SENIOR+ 
w Piławie Dolnej” realizo-
wany jest w ramach Progra-
mu Wieloletniego SENIOR+  
na lata 2015-2020, Edycja 2019 
Moduł I – Utworzenie i/lub wy-
posażenie Dziennego Domu 
SENIOR+/Klubu SENIOR+.

Trwają prace remontowo-adaptacyjne  
na parterze pałacu przy ul. Błotnistej 12  

w Piławie Dolnej. Dzięki realizacji projektu 
„Adaptacja pomieszczeń na Klub Senior+  
w Piławie Dolnej”, który uzyskał dofinanso-
wanie w kwocie 150 tys. zł, w pałacu  
powstanie miejsce spotkań i rehabilitacji 
seniorów. W przyszłości będą się tam  
również odbywały zajęcia aktywizacyjne  
dla najstarszych mieszkańców naszej gminy.

W Piławie Dolnej powstaje Klub SENIOR+

Promesę na dofinansowanie modernizacji sali 
wiejskiej w Owieśnie wójt Marek Chmielewski 
odebrał z rąk wicemarszałka Marcina Gwoździa
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Z inicjatywy Młodzieżowej 
Rady Gminy dzierżoniów 
17 sierpnia na Gnejsach 
we Włókach, podczas 
trwającego tam pikniku 
rodzinnego, odbył się 
„Festiwal Kolorów”. 
W programie pikniku 
były również wspólne 
poszukiwania skarbów, 
zabawy dla dzieci, 
malowanie twarzy  
i dyskoteka.

Festiwal Kolorów 
na Gnejsach  
we Włókach

Roboty budowlane rozpo-
częły się w czerwcu. Obejmu-
ją przebudowę parteru i I piętra 
budynku. Zostaną tam wydzie-
lone pomieszczenia bawialni i 
kuchni mlecznej, a także toale-
ty dla dzieci, wózkownia i po-
mieszczenia techniczne. Po-
wstanie też miejsce dla perso-
nelu żłobka.

Zgodnie z projektem i za-
leceniem rzeczoznawcy do 
spraw zabezpieczeń przeciw-
pożarowych, w obiekcie zo-
staną również wydzielone klat-
ki schodowe. Rozbudowa-
na zostanie także wentylacja 
mechaniczna. Wszystkie po-
mieszczenia będą przystoso-

wane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zakończona 
została już budowa pochylni  
dla osób z niepełnosprawno-
ściami.

Zakończenie prac adaptacyj-

nych planowane jest na gru-
dzień 2019 r.

Zadanie pn. „Wydziele-
nie części budynku na żłobek 
gminny w Dzierżoniowie” uzy-
skało dofinansowanie z bu-
dżetu państwa w ramach re-
sortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 MALUCH+ 2019 
- moduł 1b. Całkowita wartość 
prac adaptacyjnych wyniesie 
około 1,9 mln zł, z czego dofi-
nansowanie to 1,1 mln zł. 

Trwają prace adaptacyjne mające  
na celu przystosowanie części budynku  

po Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie  
na potrzeby nowo tworzonego gminnego 
żłobka. Docelowo w żłobku będzie mogło 
przebywać do 50 maluszków.

Trwa modernizacja budynku  
po Gimnazjum Gminnym

Roboty budowlane w Gimnazjum Gminnym 
obejmują przebudowę parteru i I piętra budynku

Dotacja celowa została 
udzielona w ramach realiza-
cji modułu 3 wieloletniego rzą-
dowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” dotyczące-
go wspierania w latach 2019 - 
2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe 
w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację sto-
łówek i miejsc spożywania po-
siłków.

W ramach wsparcia finan-
sowego zaadaptowano niewy-
korzystane pomieszczenie na 
potrzeby jadalni oraz wypo-
sażono je w niezbędne meble  
i sprzęt. Zostały tam m.in. wy-
burzone ścianki działowe oraz 
położone nowe panele pod-
łogowe. Wymieniona została  
ponadto instalacja wodna  
i elektryczna. Zakupiono rów-
nież stoły, krzesła, meble do 
przechowywania naczyń ku-

chennych, zmywarki, termo-
sów gastronomicznych oraz 
zastawy stołowej.

Rządowy program zakła-
da obowiązkowy wkład wła-
sny finansowy lub rzeczowy  
w wysokości co najmniej 20% 
środków niezbędnych na re-
alizację dotowanego zada-
nia - gmina Dzierżoniów za-
pewniła na ten cel kwotę  
18 816,85 zł, co stanowi 
41,93% kosztów całkowitych 
zadania. 

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 24 952,42 zł na adaptację 

i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego 
do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ostroszowicach. 

Posiłek w szkole i w domu 
– nowa jadalnia w szkole w Ostroszowicach
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Jak długo pełni Pan funkcję radnego gmi-
ny dzierżoniów?

Zaszczytną funkcję radnego Rady Gminy 
Dzierżoniów pełnię pierwszą kadencję. Zo-
stałem wybrany w okręgu obejmującym so-
łectwo Włóki. 

Czym zajmuje się Pan jako radny? Jaki ob-
szar jest dla Pana priorytetowy?

Jako radny uczestniczę  
w pracach kilku komisji, tj. ładu i porząd-
ku, skarg i wniosków, rolnictwa i ochro-
ny środowiska oraz mieszkaniowej. Je-
stem również delegowany z ramienia Ra-
dy Gminy Dzierżoniów do pracy w Gminnej Radzie Działalno-
ści Pożytku Publicznego. Priorytetem w mojej działalności 
radnego jest rozwój infrastruktury drogowej oraz potencja-
łu turystycznego gminy Dzierżoniów. Również jako członek 
Rady Sołeckiej wsi Włóki oraz kilku organizacji katolickich 
już od kilku lat pracuję na rzecz lokalnej społeczności. Czę-
sto jako pomysłodawca i współorganizator angażuję się  
w wydarzenia o charakterze społecznym, religijnym, sporto-
wym, kulturalnym czy patriotycznym. W istotny sposób przy-
czyniłem się do zagospodarowania terenu Gnejsowej Górki 

we Włókach, gdzie stworzono miejsce rekre-
acyjne i edukacyjne, które w tegorocznej edy-
cji konkursu Piękna Wieś Dolnośląska w kate-
gorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” 
zajęło I miejsce.

Czy cele, jakie postawił Pan sobie na po-
czątku kadencji mają szansę na realizację  
w najbliższej przyszłości?

Jako radny chcę się skupić na rozwoju tere-
nów inwestycyjnych, poprawie lokalnej infra-
struktury drogowej, organizacji przedsięwzięć 
kulturalnych oraz wykorzystaniu potencjału 
turystycznego dla rozwoju północnej części 

gminy Dzierżoniów. Uważam, że postawione cele w obecnej 
kadencji Rady Gminy Dzierżoniów są możliwe do realizacji.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować?
Zapraszam do kontaktu telefonicznego +48 603 707 891 

oraz mailowego: augustyn.mucha@wp.pl. 
Proszę dokończyć zdanie: gmina dzierżoniów jest dla 

mnie…
…naszą małą Ojczyzną, dla której warto się poświęcać,  

by rozkwitała i piękniała. Mam nadzieję, że takiej doczekam. 
Dziękuję za rozmowę.

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 Augustyn Mucha, reprezentujący Okręg 
Wyborczy nr 3 (Włóki).

Augustyn Mucha 
funkcję radnego Rady 
Gminy Dzierżoniów 
pełni po raz pierwszy

Poznaj swojego radnego

Kolejny plan poprawy bezpieczeństwa
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 okolice Gnejsów we Włókach. Potrwają do końca stycznia 2020 r.
Poprzedni taki plan realizowany był w Kiełczynie. 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 sołtysem wsi i jej mieszkańcami zaowocowały rozwiązaniem tych problemów.
Podobne zgłaszają od jakiegoś czasu mieszkańcy Włók. Wynikają one również ze zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dlatego też rejon ten będzie systematycznie kontrolowany przez policjantów.
Szeroko zakrojona profilaktyka i działania w terenie mają przynieść efekt w postaci zmniejszenia liczby drobnych, 
ale uciążliwych społecznie konfliktów z prawem. Wszelkie uwagi na temat wykroczeń, które wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy, można zgłaszać dzielnicowemu asp. szt. Andrzejowi Kłosowi:
w Rewirze Dzielnicowych w Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie,
w każdą środę w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1,
pod numerem telefonu 797-306-225,
na spotkaniach organizowanych w poszczególnych wsiach,
za pośrednictwem sołtysów i radnych.

Czysty las 2019
Pod takim kryptonimem odbyły się 21 sierpnia wspólne działania dzierżoniowskiej policji i strażników leśnych, mające  
na celu ustalenie osób zanieczyszczających okoliczne lasy. Sprawcę ukarano grzywną.
Miejsca wywozu nieczystości wytypowano na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie mieszkańcy 
powiatu zgłaszali dzikie wysypiska na terenach leśnych.
Czynności podjęte przez dzielnicowego rejonu gminy Dzierżoniów asp. szt. Andrzeja Kłosa i Straż Leśną pozwoliły  
na ustalenie i ukaranie jednej z kilku osób zaśmiecających grunty leśne będące pod nadzorem Nadleśnictwa Świdnica.  
Na 54-letniego mieszkańca gminy Dzierżoniów, którego czyny zarejestrował leśny monitoring, nałożona została grzywna  
w wysokości 500 zł. Został on też zobowiązany do uprzątnięcia zaśmieconego terenu.
Skala zjawiska wpłynęła na decyzję Nadleśnictwa Świdnica o zwiększeniu zasięgu monitoringu, jakim objęte są zarządzane 
przez nie tereny leśne.


