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Tegoroczny festiwal połą-
czony był z Prezentacjami Rę-
kodzieła Wsi Dolnośląskiej 
zorganizowanymi w ramach 
projektu „Kuźnia wiedzy i do-
świadczeń w obszarze dzie-
dzictwa kulturowego regionu”. 
Na realizację przedsięwzięcia 
gmina Dzierżoniów pozyskała 
środki z Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich.

W Mościsku odwiedzili nas 
partnerzy z gmin Kłodzko i Lu-
bawka, którzy wraz z lidera-
mi z gminy Dzierżoniów wzię-
li udział w wielu ciekawych za-
jęciach, m.in. z ozdabiania sło-
ików według dawnych tradycji 
i w warsztatach piernikowych. 
Uczestnicy poznali też trud-
ną sztukę tworzenia koron-
ki czółenkowej i makram. Wy-
słuchali również wykładu „Jak 
w erze nowoczesnych techno-
logii zachować lokalne dzie-
dzictwo kulturowe?” przygoto-
wanego przez Karolinę Klimek 
z Piernikarni Śląskiej w Niem-
czy. Goście mogli obejrzeć tak-
że wystawę Doroty Chmielew-

skiej pt. „Świat haftem malo-

wany”. Artystka opowiedziała 
o swoich pracach i o tym, jak 
powstają.

Jednym z elementów Festi-
walu Słoików był konkurs na 
najpiękniejsze stoisko. Komi-
sja konkursowa, w skład któ-
rej weszli zastępca wójta gmi-
ny Kłodzko Urszula Pante-

rałka, Aleksandra Łuszczyń-

ska z Urzędu Gminy Kłodzko 
i Andrzej Szczypka z gospo-
darstwa rolnego „Szczypior-
ki” miała za zadanie ocenić 
zarówno estetykę stoisk, jak i 
smaki poszczególnych konkur-
sowych dań.

Wszystkie sołectwa wykaza-
ły się wielką kreatywnością, a 
każdy przygotowany przetwór 
był wyjątkowy. Po naradzie jury 
postanowiło przyznać pierw-
sze miejsce Mościsku, drugie 
miejsce – sołectwu Owiesno, a 
trzecie – sołectwu Włóki. Wy-
różnienie otrzymała delegacja 
sołectwa Jodłownik.

Serdeczne podziękowania 
składamy sołtysom, delega-
cjom sołeckim, kołom gospo-
dyń wiejskich oraz wszystkim 
osobom, które zaangażowały 
się w przygotowanie tegorocz-
nego „Festiwalu Słoików”.

Partnerem wydarzenia by-
ła Biblioteka Publiczna Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta.

Warsztaty artystyczne, degustacja 
przetworów i pyszne specjały zamknięte 

w słoikach - to tylko część atrakcji, jakie 
czekały na gości Festiwalu Słoików. W sobotę 
21 września w Mościsku zaprezentowały się 
koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia  
i lokalni rękodzielnicy z naszego regionu.
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Swoje artystyczne stoisko przygotowała  
również Grupa Twórcza z Ostroszowic

 

„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”. 
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

Publiczność mogła wysłu-
chać utworów Ignacego Ja-
na Paderewskiego, Frydery-
ka Chopina, Henryka Wieniaw-
skiego i innych znakomitych 
kompozytorów w aranżacji 
Krzysztofa Jakowicza (skrzyp-
ce) i Roberta Morawskiego 
(fortepian). Muzycy mieli do-
skonały kontakt z publiczno-
ścią. Występy przeplatane by-
ły prezentacją skrzypiec z róż-

nych epok i opowieściami o ich 
historii.

Koncert odbył się w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Z klasyką 
przez Polskę”. To cykl koncer-
tów organizowanych na tere-
nie całej Polski, którego celem 
jest dotarcie do mniejszych 
miejscowości z programami 
muzycznymi poświęconymi 
muzyce klasycznej.

Przedsięwzięcie sfinanso-

wane zostało ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, a realizowane było 

przez Instytut Muzyki i Tańca 
we współpracy z gminą Dzier-
żoniów.

„Skrzypce z polską duszą” – to tytuł 
wyjątkowego koncertu muzyki poważnej, 

który odbył się 8 września w Szkole  
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Skrzypce z polską duszą w Tuszynie

Występy muzyków przeplatane były prezentacją 
skrzypiec z różnych epok i opowieściami o jej historii

Podczas Prezentacji Rękodzieła  
Wsi Dolnośląskiej mieszkańcy ozdabiali słoiki
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Wśród laureatów konkursu 
już po raz kolejny znalazła się 
inicjatywa mieszkańców na-
szej gminy. Projekt „Nowe ży-
cie Gnejsów we Włókach” zo-
stał uznany przez komisję kon-
kursową za najlepszy i zajął I 
miejsce w kategorii „Najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi”.

Podczas uroczystej ga-
li mieszkańcy Włók z Marci-
nem Piętem na czele odebra-
li nagrodę z rąk poseł Iwony 
Krawczyk oraz marszałka wo-

jewództwa dolnośląskiego Ce-

zarego Przybylskiego.
W Opawie naszą gminę re-

prezentowała również delega-
cja sołectwa Uciechów, któ-
re w ubiegłym roku zwycięży-
ło w konkursie i uzyskało tytuł 
Najpiękniejszej Wsi Dolnoślą-
skiej. Przedstawiciele Ucie-

chowa wraz z sołtys Elżbietą 
Filipek przekazali na ręce te-
gorocznych laureatów statuet-
kę – słynnego już koguta, który 
jest symbolem odnowy wsi na 
Dolnym Śląsku.

Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy naszym mieszkań-
com!

30-osobowa delegacja gminy Dzierżoniów 
uczestniczyła 5 października w finale 

konkursu Piękna Wieś Dolnośląska. Uroczysta 
gala odbyła się w miejscowości Opawa, która 
w tegorocznej edycji konkursu zdobyła tytuł 
Najpiękniejszej Wsi. Podczas uroczystego  
podsumowania lokalnym liderom towarzyszyła 
zastępca wójta gminy Dzierżoniów Jolanta  
Zarzeka.

Mieszkańcy Włók odebrali nagrodę  
za „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Sołectwo Włóki zostało docenione za projekt 
„Nowe życie Gnejsów we Włókach”

Na nowym obiekcie rozegra-
ny został Turniej o Puchar Wój-
ta Gminy Dzierżoniów, w któ-
rym wzięło udział 10 rodzin. I 
miejsce zdobyli Elżbieta, Jan 
i Kuba Szpiech. Nie zabrakło 
też atrakcji i zabaw dla dzieci 
oraz pysznych domowych wy-
pieków przygotowanych przez 
mieszkanki wsi.

Pole do minigolfa zostało 
wybudowane przez Stowarzy-
szenie „Uciechów - Moja Wieś”. 
Wniosek o dofinansowanie te-
go przedsięwzięcia stowarzy-
szenie złożyło do Lokalnej Gru-
py Działania „Ślężanie”.

W ramach projektu granto-
wego powstało 18-dołkowe 
pole. Zagospodarowanie te-
renu, w tym podłoże z kruszy-
wa, ławki i tablice informacyj-
ne powstały ze środków fundu-

szu sołeckiego stanowiącego 
część budżetu gminy Dzier-
żoniów oraz z nagrody, którą 
Uciechów otrzymał w konkur-

sie „Piękna Wieś Dolnośląska”.
Dużo pracy w przygotowanie 

projektu, realizację oraz wyko-
nanie zagospodarowania te-

renu włożyli mieszkańcy wsi 
wspierani przez pracowników 
gminy Dzierżoniów, która jest 
partnerem projektu.

Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w powstanie obiek-
tu podziękowały prezes stowa-
rzyszenia „Uciechów – Moja 
Wieś” Teresa Kanarek i sołtys 
Uciechowa Elżbieta Filipek.

Wójt Marek Chmielewski 
przekazał na ich ręce sprzęt 
do gry – kije i piłki do minigol-
fa. Poinformował również, że 

w każdy ostatni piątek miesią-
ca w godz. 17.00 – 18.30 na 
nowym obiekcie będą się od-
bywały zajęcia dla wszystkich 
chętnych. Poprowadzi je trener 
Dawid Bednarek.

Zadanie pn. „Budowa po-
la do minigolfa w miejscowo-
ści Uciechów” sfinansowano 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2. 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 dla 
operacji realizowanych w ra-
mach przedsięwzięcia 2.1.2 
Stowarzyszenia „Ślężanie - 
Lokalna Grupa Działania” pn.: 
„Rozbudowa i poprawa stan-
dardu infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej na obszarze 
LSR – projekt grantowy”.

Wartość zadania to 49 844 
zł, w tym:  49 200 zł – środki 
z Unii Europejskiej, a 644 zł – 
środki własne stowarzyszenia.

Mieszkańcy Uciechowa uroczyście  
otworzyli 14 września pole do minigolfa. 

W wydarzeniu uczestniczyli również  
wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski  
i jego zastępca Jolanta Zarzeka.

Pole do minigolfa w Uciechowie oficjalnie otwarte!

Pole do minigolfa zostało wybudowane dzięki  
projektowi Stowarzyszenia „Uciechów - Moja Wieś”

Przedstawiciele Uciechowa
wraz z sołtys Elżbietą
Filipek przekazali statuetkę 
tegorocznym laureatom

fo
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Do akcji dołączyła 6 września Bibliote-
ka w Tuszynie, wspólnie ze Szkołą Pod-
stawową im. Jana Pawła II w Tuszynie. 

Spośród zaproponowanych przez parę 
prezydencką nowel wybrano „Kataryn-
kę” Bolesława Prusa. Utwór czytali wójt 
gminy Dzierżoniów Marek Chmielew-

ski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Tuszynie Elżbieta Kędzier-
ska-Dydo, nauczycielka języka polskiego 
Gabriela Dzwolak oraz uczniowie, mło-
dzi czytelnicy biblioteki: Hania Wszół i 
Oliwier Kukla. W treść noweli wsłuchi-
wało się blisko 100 uczestników wyda-
rzenia. Narodowe Czytanie zorganizowa-
ne w Tuszynie po raz pierwszy na pew-
no będzie kontynuowane w latach kolej-

nych.
Tego samego dnia uczniowie z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku 
także spotkali się w swojej bibliotece 
przy ulicy Kolejowej 12b. Młodzież pod 
opieką nauczycielki Joanny Górki przy-
gotowała lekturę tekstu noweli „Mój oj-
ciec wstępuje do strażaków”  Brunona 
Schulza. Spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa albumów oraz książek dotyczących 
nietuzinkowej postaci autora i jego dzieł, 
przygotowana przez pracowników biblio-
teki. Wszyscy uczestnicy podpisali się 
też na pamiątkowym plakacie.      D.W.

W
itamy Państwa bardzo 
serdecznie na szóstej 

edycji Narodowego Czyta-
nia w Ostroszowicach pod 
honorowym patronatem 
Prezydenta. Spośród ośmiu 
proponowanych, wybraliśmy 
dla Państwa trzy nowele. 
Towarzyszyć nam będzie: 
„Katarynka” Bolesława Prusa, 
„Dobra Pani” Elizy Orzesz-
kowej oraz „Sachem” Hen-
ryka Sienkiewicza. Życzymy 
Państwu miłego odbioru oraz 
wielu interesujących wrażeń 
– tymi słowami Michał Rosiak 
z Marią Kirkiewicz rozpoczęli 
5 września w Bibliotece 
w Ostroszowicach akcję 
organizowaną przez prezy-
denta RP od 2012 roku.

Narodowe Czytanie

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

O kim mowa? Oczywiście o Kubu-
siu Puchatku! To właśnie 14.10.1926 r. 
opublikowano po raz pierwszy w Anglii 
książkę A. A. Milne „Kubuś Puchatek”,  

cieszącą się niesłabnącą popularnością. 
Mimo mijających lat Kubuś łączy po-

kolenia. Może dlatego, że główny tytuło-
wy bohater jest niezawodny, pełen opty-
mizmu i życzliwości. Puchatek z koszem 
pełnym dobrych wspomnień z dzieciń-
stwa nieodmiennie budzi pozytywne 
uczucia. Warto też wspomnieć o Erne-

ście Howard Shepardzie, rysowniku, któ-
ry stworzył wizerunek Kubusia Puchatka, 
zachwycający prostotą i wyrazistością 
przekazu.

W bibliotece w 
Piławie Dolnej 

porozmawialiśmy z przed-
szkolakami o wyjątkowym 
solenizancie, który  
w październiku obchodził  
93 urodziny. 

200 lat Puchatku!

Uczniowie z Mościska czytali nowelę  
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza

Piławskie przedszkolaki uczciły 
93 urodziny Kubusia Puchatka

Spotkania edukacyjne oraz kurs internetowy dla mieszkańców Uciechowa
dotyczący finansów osobistych
 „O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego umożliwiający dorosłym 
użytkownikom bibliotek z całej Polski skorzystanie z 
nowej oferty, jaką jest edukacja z zakresu finansów 
osobistych. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Do 6. edycji projektu swoich czytelników zaprosiła 
biblioteka w Uciechowie.
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Takie właśnie książki wychodzą spod 
pióra, a raczej w tym wypadku ołówka 
Marii Paszyńskiej. Pisarka, z urodzenia 
Dolnoślązaczka, varsavianistka, praw-
niczka i orientalistka odwiedziła w po-
niedziałek 14 października Bibliotekę 
Publiczną Gminy Dzierżoniów im. Wła-
dysława Reymonta w Mościsku. Jej zna-
kiem rozpoznawczym stały się powieści 
z historią w tle, o której opowiadała z nie-
zwykłą swadą, wiedzą i zapałem.

Autorka zadebiutowała w 2015 roku 
powieścią „Warszawski niebotyk”, któ-
ra znalazła się w finale I edycji konkur-
su Promotorzy Debiutów organizowane-
go przez Instytut Książki i Fundację Ty-
godnika Powszechnego. Powieść „Owoc 
granatu. Dziewczęta wygnane” została 
nominowana w plebiscycie portalu Lubi-
my czytać do miana Książki Roku 2018 
w kategorii „Powieść historyczna”.

D.W.

Jak należy rozpocząć 
tydzień? Oczywiście  

z książką w ręku! Najlepiej  
z taką, która dodatkowo 
wniesie w naszą codzienność 
nieco optymizmu, garść 
wiedzy i pobudzając 
wyobraźnię zachęci do dal-
szego poszukiwania śladów 
przeszłości.

Maria Paszyńska w bibliotece w Mościsku

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele dziesięciu okolicznych miejscowo-
ści, prezentując swoje pomysłowe wy-
pieki. Każde z przedstawianych ciaste-
czek były inne, każde zaskakujące, każde 
z własną historią. Katarzyna Bosacka fa-
chowym okiem przyglądała się przedsta-

wianym małym dziełom i udzielała profe-
sjonalnych porad.

W pachnącym obłędnie pomieszcze-
niu interesująco, praktycznie i niezwy-
kle barwnie opowiadała o wszelakich 
aspektach zdrowej kuchni. Odpowiada-
ła również na pytania zgromadzonej pu-
bliczności, niestrudzenie promując ideę 
dobrego jedzenia i podkreślając wartość 
lokalnych składników.

Dziękując za wizytę wójt gminy Dzier-
żoniów Marek Chmielewski, zastępca 
wójta gminy Dzierżoniów Jolanta Za-

rzeka oraz dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów Justyna Kaczorow-

ska wręczyli  gościowi m.in. ręcznie wy-
konany zestaw biżuterii autorstwa Lucy-

ny Pająk.
Partnerem gospodarczym spotkania 

był Młyn Usługowy z Jordanowa, który 
ofiarował mąkę powstającą według tra-
dycyjnych metod, stanowiąc element 
dziedzictwa rzemieślniczego na obsza-
rze LGD.  

Specjalistka od mądrych 
zakupów i rozsądnego 

jedzenia. Ambasadorka  
i propagatorka zdrowego 
oraz dobrego jedzenia.  
Od wielu lat współtworząca 
i prowadząca w TVN Style 
kultowy już dzisiaj program 
„Wiem, co jem”  
oraz „Wiem, co kupuję”.  
Doskonale znająca się 
również na ciasteczkach! 
Mowa oczywiście o Katar-
zynie Bosackiej, która  
27 września poprowadziła w 
Bibliotece Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta w Mościsku warsz-
taty, będące częścią projektu 
Ciasteczkowy Zawrót Głowy.

Ciasteczka w dziesięciu odsłonach

W spotkaniu z Katarzyną Bosacką uczestniczyli przedstawiciele 
okolicznych miejscowości, którzy zaprezentowali swoje pomysłowe wypieki

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy  do wzięcia udziału w projekcie „Mała 
książka – wielki człowiek”, skierowanym do dzieci w 
wieku przedszkolnym. We wszystkich bibliotekach gminy 
Dzierżoniów czeka na nie wyjątkowy prezent – Wyprawka 
Czytelnicza na dobry czytelniczy start.  W wyprawce 
dzieci znajdą książkę dostosowaną pod względem formy 
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 

jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 
przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
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Prezentację na temat kształ-
towania się budżetu w pierw-
szej połowie 2019 r. oraz 
o przebiegu realizowanych 
przedsięwzięć przedstawił rad-
nym wójt Marek Chmielewski. 
Po odczytaniu pozytywnej opi-

nii Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu na temat wykona-
nia budżetu, informacja zosta-
ła przez Radę przyjęta.

Radni przyjęli również kilka 
innych uchwał, m.in. w sprawie 

nadania nazwy drogom we-
wnętrznym na terenie Książ-
nicy. Rada wyraziła też zgodę 
na zawarcie porozumienia z 

Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie, Zarząd 
Zlewni w Legnicy.

Informacje o realizacji budżetu gminy 
Dzierżoniów za I półrocze tego roku oraz o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finan-
sowej były głównymi tematami wrześniowej 
sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie 
odbyło się 26 września.

Realizacja budżetu głównym tematem sesji

Podczas wizyty uczestnicy 
zapoznali się m.in. z działania-
mi Komisji Europejskiej oraz 
dowiedzieli się więcej o po-
dejmowanych przez nią inicja-
tywach dotyczących wsi i jej 
mieszkańców. 

Sołtysi odwiedzili też Parla-
ment Europejski, spotkali się z 

europosłem Jarosławem Ka-

linowskim i wysłuchali cieka-
wych wykładów, m.in. na temat 
roli i funkcjonowania Komisji 
Europejskiej, aktualnych wy-
zwań Unii, przyszłości wspól-
nej polityki rolnej czy unijnych 
programów rozwoju obszarów 
wiejskich.

Organizatorem wizyty było 
Przedstawicielstwo Regional-
ne KE we Wrocławiu we współ-

pracy z Centrum Wizyt Komisji 
Europejskiej w Brukseli.

24 najbardziej aktywnych sołtysów  
z województw dolnośląskiego i opol-

skiego w dniach 30 września – 2 października 
wzięło udział w wizycie studyjnej do Brukseli. 
Wśród wybranych liderów wsi znalazły się 
również dwie przedstawicielki naszej gminy – 
sołtys Mościska Danuta Martowłos i sołtys  
Owiesna Joanna Pestkowska.

Danuta Martowłos i Joanna Pestkowska 
z wizytą w Brukseli

Podczas wizyty uczestnicy
zapoznali się m.in. z działaniami Komisji Europejskiej

W ramach prac adaptacyj-
nych odnowione zostały: sa-
la klubowa, sala do ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, szatnia, po-
mieszczenie kuchenne, oran-
żeria i sanitariaty. Wymieniono 
też instalację wodno-kanaliza-
cyjną i elektryczną wraz z mon-
tażem nowych punktów świetl-
nych i oświetlenia awaryjne-
go. Na potrzeby centralnego 

ogrzewania wykonana zosta-
ła również kotłownia wraz z in-
stalacją gazową i przyłączem.

W listopadzie gmina Dzier-
żoniów będzie doposażać Klub 
SENIOR+ w Piławie Dolnej w 
sprzęt rehabilitacyjny, meble 
i inne niezbędne urządzenia 
umożliwiające naszym senio-
rom spędzanie wolnego czasu 
w jak najlepszych warunkach.

Klub rozpocznie działal-
ność już w grudniu. Dla senio-
rów przygotowano ciekawą 
ofertę zajęć. Będą mogli m.in. 
uczestniczyć w spotkaniach 
tematycznych, zajęciach kuli-
narnych, edukacyjnych, kultu-
ralnych, plastycznych i rucho-
wych.

Placówka funkcjonuje w ra-
mach Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Gminy Dzierżoniów. 
Klub będzie miejscem spo-
tkań nieaktywnych zawodo-
wo mieszkańców gminy Dzier-
żoniów w wieku 60 lat i wię-
cej. Celem powstania tego wy-
jątkowego miejsca jest m.in. 

rozpoznawanie potrzeb senio-
rów oraz rozwijanie ich zain-
teresowań poprzez organiza-
cję atrakcyjnych form spędza-
nia czasu wolnego w bezpiecz-
nej i przyjaznej przestrzeni. W 
Klubie Senior+ uczestnicy bę-
dą mieli też możliwość pod-
trzymywać więzi rodzinne oraz 
sąsiedzkie.

Zadanie realizowane jest 
przy udziale dofinansowania w 
ramach Programu Wieloletnie-
go Senior+ na lata 2015-2020, 
Moduł I – Utworzenie lub wy-
posażenie Dziennego Domu 
„Senior+/Klubu „Senior+”.

W październiku zostały zakończone  
roboty budowlane przy realizacji  

projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń  
na Klub SENIOR+” na parterze pałacu  
przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej.

Klub Senior+ w Piławie Dolnej

Radni wysłuchali informacji wójta 
o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
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Do walki o puchar wójta sta-
nęły drużyny z Bielawy, Piławy 
Dolnej, Piławy Górnej, Pisko-
rzowa, Mościska i Ostroszo-
wic. Po zaciętej sportowej ry-
walizacji I miejsce wywalczy-
ła  MDP Piskorzów. II miejsce 
zajęła MDP Ostroszowice, a III 
miejsce – MDP Mościsko.

Poza podium uplasowały 
się kolejno:  MDP Piława Gór-
na, MDP Bielawa i MDP Piława 
Dolna.

Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom!

Organizatorem turnieju była 
OSP Ostroszowice przy współ-

pracy z gminą Dzierżoniów. Zdjęcie: Paweł Guczwiński, info: Sławek Oleksak

Na boisku sportowym w Ostroszowicach 
odbył się 14 września Turniej Piłkarski 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar 
Wójta Gminy Dzierżoniów. Uczestniczyło w nim 
niemal 100 młodych strażaków-ochotników.

Młodzi strażacy walczyli o puchar wójta

Do walki o puchar wójta stanęły drużyny z Bielawy, Piławy
Dolnej, Piławy Górnej, Piskorzowa, Mościska i Ostroszowic

10 września aktywni miesz-
kańcy z naszej gminy spotka-
li się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gogolinie z partnera-
mi projektu: seniorami z gmin 
Cekcyn, Gniewino i Gogolin. 
Gości powitał gospodarz spo-
tkania – burmistrz Gogolina 
Joachim Wojtala. Wraz z wój-
tem Markiem Chmielewskim 
oficjalnie otworzył konferencję 
pn. „Polityka senioralna w gmi-
nach Gogolin, Cekcyn, Gniewi-
no i Dzierżoniów”.

O działaniach na rzecz akty-
wizacji osób starszych, a także 
o walce z wykluczeniem spo-
łecznym seniorów opowiedzie-
li przedstawiciele gmin-partne-
rów projektu. Prezentację na 
temat polityki senioralnej na-
szej gminy przedstawiła za-
stępca wójta gminy Dzierżo-
niów Jolanta Zarzeka.

Uczestnicy spotkania pozna-
li też przykłady dobrych prak-
tyk skierowanych do seniorów 
w sołectwie Malnia. Z kolei o 
przedsięwzięciach społecz-
nych i kulturalnych z wykorzy-
staniem istniejącej infrastruk-
tury na obszarach wiejskich 

opowiedzieli gospodarze wsi 
Odrowąż i Chorula.

Następnie uczestnicy prze-
nieśli się do Malni, gdzie se-
niorzy na specjalnie przygoto-
wanych stoiskach prezentowa-
li swoje pasje i talenty. W pre-
zentacjach podkreślali, że wiek 
nie jest dla nich żadnym ogra-
niczeniem. Zakres działań, o 
których opowiadali uczestni-

cy, był niezwykle różnorodny. 
Wśród utalentowanych senio-
rów byli przedstawiciele uni-
wersytetów trzeciego wieku, 
rękodzielnicy, pisarze, działa-
cze społeczni, strażacy, muzy-
cy, aktorzy i wielu innych.

Po części oficjalnej przy-

szedł czas na podsumowanie 
i uporządkowanie pozyskanej 
wiedzy. Na uroczystej kolacji 
przedstawione zostały prezen-
tacje na temat działań oddol-
nych realizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe oraz 
przedsięwzięć wspierających 
seniorów, których pomysło-
dawcami są najmłodsi miesz-
kańcy. Występy artystyczne 

przygotowały również Grupa 
Seniorów „50 lat + Vat” dzia-
łająca przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Gogolinie, Gmin-
na Orkiestra Dęta z Gniewina 
oraz zespoły Wędrująca Kape-
la z Gogolina i „Cisowianie” z 
Cekcyna.

Drugiego dnia uczestni-
cy przedsięwzięcia odwiedzi-
li Dom Spokojnej Starości „św. 
Barbara” w Kamionku. Tam 
podopieczni placówki z koła 
teatralnego „Gagatki” zapre-
zentowali wyjątkowy spektakl 
z wykorzystaniem gwary ślą-
skiej.

Następnie seniorzy udali się 
do Kamienia Śląskiego, gdzie 
zwiedzili m.in. Izbę Tradycji, 
Instytut Naukowo-Badawczy 
Księdza Sebastiana Kneippa i 
Zespół Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowy Sebastianeum Sile-
siacum oraz przespacerowa-
li się po „zielonym sercu” gmi-
ny Gogolin - ogrodzie ks. S.  
Kneippa.

Na zakończenie wizyty przed 
uczestnikami projektu wystąpił 
zespół folklorystyczny „Szwar-
ne Dziołchy” z Górażdży.

Seniorzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili 
w dniach 10 – 11 września 2019 r. gminę 

Gogolin (woj. opolskie). Wizyta została zre-
alizowana w ramach projektu pn. „Sprawny, 
aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z 
gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem 
społecznym”, na który nasza gmina pozyskała 
środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Seniorzy z wizytą w gminie Gogolin

Wśród utalentowanych seniorów byli przedstawiciele 
uniwersytetów trzeciego wieku, rękodzielnicy, pisarze, działacze 
społeczni, strażacy, muzycy, aktorzy i wielu innych

 

„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”. 
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 
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Większość meczów była 
bardzo wyrównana – od po-
czątku trwania turnieju, aż do 
meczu finałowego, w którym 
dopiero rzuty karne zadecydo-
wały o tytule mistrza Dolnego 
Śląska. W meczu tym kroczą-
ca od zwycięstwa do zwycię-
stwa drużyna SP Lubawka mu-
siała uznać wyższość gospo-
dyń turnieju, dziewcząt z SP Pi-
ława Dolna.

W karnych było 2:1 i to druży-
na Krzysztofa Twardaka z Piła-
wy Dolnej będzie nas reprezen-
tować podczas ogólnopolskie-
go finału w Elblągu. Sukcesu 
gratulował im między innymi 
wójt gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski, który wręczał 
nagrody najlepszym zespo-
łom. W meczu o brąz dziew-
częta z Imbramowic pokonały 
drużynę SP Łozina.

Dzień później w finale chłop-
ców również wielkie emocje i 
o tytule mistrza Dolnego Ślą-
ska także musiały zadecydo-
wać rzuty karne. Te lepiej wy-
konywali chłopcy z Budziszo-
wa Wielkiego, którzy w serii 
rzutów karnych pokonali 3:2 
reprezentację Szkoły Podsta-

wowej z Chobieni. W meczu o 
brązowe medale SP z Krzeszo-
wa wygrała z Trójką z Oleśni-
cy. Drużyna chłopców z Piławy 
Dolnej zajęła V miejsce.

Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Szkolny Związek 
Sportowy „Dolny Śląsk”

Niezwykle zacięty finał dolnośląski Igrzysk 
Dzieci w unihokeju dziewcząt odbył się  

23 października w sali Szkoły Podstawowej  
im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej.  
W finale wzięło udział 8 zespołów,  
po dwa najlepsze z każdej ze stref naszego 
województwa.

Unihokeistki z Piławy Dolnej najlepsze w województwie!

Drużyna dziewcząt z Piławy Dolnej będzie nas 
reprezentować podczas ogólnopolskiego finału 
w Elblągu na przełomie maja i czerwca 2020 roku

Dokument przedstawiła Kry-

styna Skowrońska z Refera-
tu Oświaty, Sportu i Turystyki 
Urzędu Gminy Dzierżoniów. W 
swojej prezentacji przybliżyła 
również najciekawsze projekty 
i przedsięwzięcia realizowane 
w gminnych szkołach na prze-
strzeni minionego roku szkol-
nego.

Radni przyjęli ponadto kilka 

uchwał, m.in. w sprawie okre-
ślenia stawek w podatku od 
nieruchomości i od środków 
transportowych, określenia try-
bu i szczegółowych warunków 
zwolnienia z podatku rolne-
go dla gruntów, na których za-
przestano produkcji rolnej czy 
utworzenia na terenie gminy 
Dzierżoniów ośrodka wsparcia 
pod nazwą „Klub Senior+”.

Radni w wyniku tajnego gło-
sowania wybrali też ławnika do 
Sądu Okręgowego w Świdnicy 
na kadencję w latach 2020 – 
2023. Został nim Włodzimierz 
Wacław Kwiatkowski.

W kolejnych punktach prze-
wodniczący Rady Gminy Dzier-
żoniów oraz wójt gminy Dzier-
żoniów przedstawili informa-
cję o złożonych oświadcze-
niach majątkowych za 2018 r.

Najważniejszym punktem obrad 
październikowej sesji Rady Gminy 

Dzierżoniów był raport z działalności  
gminnych placówek oświatowych w roku  
szkolnym 2018/2019. Posiedzenie  
odbyło się 31 października.

Oświata głównym tematem sesji

Raport z działalności gminnych placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiła radnym 
Krystyna Skowrońska z UG Dzierżoniów

Prace realizowane były w ra-
mach inwestycji pn. „Ostro-
szowice - droga dojazdowa do 
gruntów rolnych” dofinanso-
wanej ze środków budżetu wo-
jewództwa dolnośląskiego na 
zadania rekultywacyjne.

Dzięki realizacji przedsię-
wzięcia osiągnięty został cel 
główny inwestycji, tj. poprawa 
dotychczasowych warunków 
gospodarowania oraz rozwoju 
produkcji rolnej. Dzięki nowej 
nawierzchni poprawiony zo-

stał również komfort jazdy.
Wykonawcą zadania było  

Świdnickie Przedsiębiorstwo  

Budowy Dróg i Mostów Sp.  
z o.o.

Zakończono prace związane z przebudową 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w Wiatraczynie. Na odcinku o dł. 0,3 km 
wykonano nową nawierzchnię z mieszanek  
mineralno-bitumicznych.

Droga w Wiatraczynie przebudowana

Nowa nawierzchnia w Wiatraczynie poprawi komfort jazdy
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Starostami dożynek byli dy-
rektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów im. Włady-
sława Reymonta w Mościsku 
Justyna Kaczorowska oraz 
Dominik Piątkowski, rolnik z 
Piławy Dolnej.

Powiat dzierżoniowski repre-
zentowało sołectwo Ostroszo-
wice, które zwyciężyło w kon-
kursie na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy powiatu. Z ko-
lei sołectwo Uciechów wraz 
ze swoim wieńcem reprezen-
towało Dekanat Dzierżoniów. 
Mieszkańcom towarzyszyli 
wójt gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski oraz jego zastęp-
ca Jolanta Zarzeka.

Ulicami Niemczy przeszedł 
barwny korowód, w skład któ-
rego wchodziły delegacje z 
wieńcami dożynkowymi, a za-
kończenie części oficjalnej im-

prezy uświetnił występ zespo-
łu pieśni i tańca „Śląsk”. Przez 

cały dzień można było tak-
że oglądać maszyny rolnicze, 
zwierzęta hodowlane oraz po-
kazy rzemiosła i rękodzieła lu-
dowego. 

Jak co roku jednym z najważ-
niejszych momentów świę-
ta była prezentacja dożynko-
wych wieńców i chlebów upie-

czonych z tegorocznej mąki. 
W Niemczy zaprezentowano 
w sumie 20 wieńców, a za naj-
piękniejszy uznany został ten 
pochodzący ze wsi Szklarki w 
powiecie polkowickim. Zwy-
cięski wieniec reprezentował 
Dolny Śląsk na dożynkach pre-
zydenckich w Spale.

Dożynki wojewódzko-diecezjalne z udziałem 
parlamentarzystów, samorządowców,  

przedstawicieli duchowieństwa, rolników  
z całego Dolnego Śląska, a także gości  
zagranicznych odbyły się w niedzielę 8 września 
w Niemczy. W uroczystości wzięła również 
udział spora grupa mieszkańców naszej gminy.

Delegacja gminy Dzierżoniów na dożynkach wojewódzkich

Starostami dożynek wojewódzkich byli  
Justyna Kaczorowska i Dominik Piątkowski

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1, na stronie internetowej 
www.ug.dzierzoniow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów od 4 i 5.11.2019 r. 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, 
położonych w obrębie Piława Dolna.

Sprzedaż udziału w działce zabudowanej w Książnicy
Gmina Dzierżoniów ma na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego 
udział 1/3 części w działce zabudowanej nr 173/1 położonej w Książnicy 49. Przetarg odbędzie się 5.12.2019 r. 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UG 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.

Powiat dzierżoniowski reprezentowało sołectwo Ostroszowice, które 
zwyciężyło w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu

Sołectwo Uciechów wraz ze swoim wieńcem 
reprezentowało Dekanat Dzierżoniów
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Delegacja przekazała wójto-
wi Markowi Chmielewskiemu 
słonika wykonanego własno-
ręcznie przez podopiecznych 

Ośrodka. Nasz słonik będzie 
nosił imię „Geesik”. Dziękuje-
my!

Z misją „Słonik szczęścia” 29 października 
wraz ze swoimi podopiecznymi odwiedziły 

nas Monika Szczypka Renata Szpada – przed-
stawicielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Dzierżoniowie. 

Słonik szczęścia od Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie

Słonik szczęścia został własnoręcznie 
wykonany przez podopiecznych ośrodka

Odznaczenia te przyzna-
wane są małżeństwom, które 
przeżyły razem 50 lat. Uroczy-
stość zorganizowano w sali 
koncertowej Dzierżoniowskie-
go Ośrodka Kultury.

Złote gody świętowali: Zo-

fia i Kazimierz Hopkowicz z 
Tuszyna, Miladia i Marian Ja-

nus z Kołaczowa, Genowefa i 
Ryszard Juraszek z Dobroci-

na, Aniela i Feliks Listwan z Pi-
ławy Dolnej, Teresa i Tadeusz 
Niezgoda z Piławy Dolnej, Ire-

na i Tadeusz Oleksak z Ostro-
szowic, Irena i Wiesław Pin-

dera z Piławy Dolnej, Józefa i 
Mieczysław Świstak z Mości-
ska oraz Maria i Władysław 
Włodek z Uciechowa.

Z okazji tego wyjątkowego 
jubileuszu życzymy Państwu 

kolejnych wspaniałych lat spę-
dzonych w zdrowiu, szczęściu 

i wśród swoich najbliższych.

Dziewięć par z gminy Dzierżoniów 
świętowało w niedzielę 15 września  

swoje złote gody. Medale za Długoletnie  
Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta  
RP wręczył jubilatom wójt gminy  
Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Złoty jubileusz naszych mieszkańców

Uroczystość tradycyjnie odbyła się w sali 
koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

11 października listy gratu-
lacyjne wręczyli pedagogom 
wójt Marek Chmielewski, jego 
zastępca Jolanta Zarzeka oraz 
sekretarz Ryszard Brzeski. Zło-
żyli nauczycielom życzenia i 
podziękowali im za zaangażo-
wanie oraz codzienną trudną i 
odpowiedzialną pracę.

W tym roku nagrody wójta 
gminy Dzierżoniów otrzymały: 
Iwona Chorążyczewska z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolne-
go w Piławie Dolnej, Gabriela 
Dzwolak ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Tuszy-
nie, Joanna Fedko z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ostroszowicach, Joanna Gór-
ka - nauczycielka w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Mo-
ścisku, Elżbieta Kędzierska-
-Dydo - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Tuszynie, Jolanta 
Stawarz – zastępca dyrektora 
SP Tuszyn oraz Urszula Zając 
– dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ostroszo-
wicach.

Jak co roku wyróżniający się nauczyciele  
z gminnych placówek oświatowych  

odebrali nagrody wójta gminy Dzierżoniów. 
Okazją do przyznania wyróżnień był Dzień  
Edukacji Narodowej.

Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli

Listy gratulacyjne wręczyli pedagogom wójt Marek Chmielewski, 
jego zastępca Jolanta Zarzeka oraz sekretarz Ryszard Brzeski 
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W październiku zakończono 
prace w sali wiejskiej 
w Owieśnie. W ramach 
projektu stary piec 
centralnego ogrzewania 
został wymieniony na piec 
piątej generacji.
Zmodernizowana została 
też cała kotłownia. W sali, 
bibliotece i pozostałych 
pomieszczeniach budynku 
(zaplecze kuchenne, toalety, 
korytarze) wykonana 

została ponadto nowa 
instalacja centralnego 
ogrzewania.
Na realizację zadania 
pn. „Kompleksowa 
wymiana centralnego 
ogrzewania wraz z 

robotami towarzyszącymi 
w budynku użyteczności 
publicznej Owiesno 
88” gmina Dzierżoniów 
uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 30 000 zł w 
ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”  (umowa 
nr DOW-O/104/2019).
Prace trwały od lipca 
do października 2019 r. 
Całkowita wartość projektu 
to 115 540,21 zł.

Sala wiejska  
w Owieśnie  

po modernizacji

Po wybudowaniu budynku w 
stanie surowym, wykonany zo-
stał cały dach. Zamontowane 
zostały również okna wraz z 
roletami przeciwwłamaniowy-
mi. Wykonawca docieplił też 
ściany i wykonał elewację.

Wewnątrz budynku ułożono 
instalację elektryczną i wyko-
nano tynki wewnętrzne. Obec-
nie trwają prace przy instalacji 
wentylacji, wody i kanalizacji. 
W najbliższym czasie na dachu 
budynku zostanie zamontowa-
na instalacja fotowoltaiczna.  

Operacja pn. „Budowa bu-
dynku integracji społecznej w 
Książnicy”  realizowana jest w 
ramach działania: „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na ob-

szarach wiejskich”, typ opera-
cji: „Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne”.

Celem operacji jest podnie-
sienie standardu świadczo-
nych usług dla mieszkańców 
wsi Książnica poprzez budo-
wę budynku integracji społecz-
nej. Wybudowany obiekt po-
zwoli na organizację imprez o 
charakterze sportowo- rekre-
acyjnym i kulturalnym. Stwo-
rzone zostaną warunki dla pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych 
i sportowych, szczególnie dla 

dzieci i młodzieży z Książnicy 
oraz zajęć kulturalnych i rekre-
acyjnych dla osób starszych.

Wybudowany obiekt zwięk-
szy ofertę spędzania wolnego 
czasu, co przyczyni się do za-
spokojenia szeroko pojętych 
potrzeb społecznych oraz po-
zwoli na rozwój tożsamości 
społeczności lokalnej.

Całkowity koszt przedsię-
wzięcia to 1 095 641,62 zł. 
Koszty kwalifikowalne wyno-
szą 1 038 276,34 zł, a dofi-
nansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich: 
500 000,00 zł.

Gmina Dzierżoniów dokonała odbioru 
częściowego budynku integracji  

społecznej w Książnicy. 

W Książnicy powstaje budynek 
integracji społecznej 

Dachówka i okna uzyska-
ły pozytywną opinię Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, przedsta-
wiciela Delegatury w Wałbrzy-
chu.

Prace zostały wykonane w 
ramach zadania „Wymiana da-
chu i okien w pałacu Kiełczyn 
13”, operacja: „Rewitalizacja 
zabytkowego pałacu wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
we wsi Kiełczyn”.

Celem operacji jest udo-
stępnienie i upowszechnienie 

dziedzictwa kulturowego gmi-
ny Dzierżoniów poprzez rewi-
talizację zabytkowego pałacu 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu we wsi Kiełczyn.

Zrewitalizowanie obiektu za-
bytkowego spowoduje zmianę 
jego dotychczasowej funkcji i 
przyczyni się do jego ochrony 
przed dalszą degradacją. Po-

wstały obiekt będzie bazą dla 
integracji środowiska społecz-
ności lokalnej.

Inwestycja współfinanso-
wana jest z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020, w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” na operację typu 
„Ochrona zabytków i budow-
nictwa tradycyjnego”.

Wartość całkowita operacji  
(na dzień 05.11.2019 r.)  

-  1 058 610,55 zł 
Koszty kwalifikowalne:  

1 003 184,12 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł

Gmina Dzierżoniów dokonała 4 listopada 
odbioru końcowego dachu oraz okien  

na parterze pałacu w Kiełczynie.  
Przedmiotem odbioru były przede  
wszystkim wzmocniona konstrukcja  
dachu wraz z nowo położoną dachówką  
oraz okna na parterze budynku.

Kolejne prace w pałacu 
w Kiełczynie
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Jak długo pełni Pani funkcję 
radnej gminy Dzierżoniów?

Funkcję radnej gminy Dzier-
żoniów pełnię od listopada 
2018 roku. W wyborach do Ra-
dy Gminy kandydowałam po 
raz drugi. To, że zostałam ob-
darzona mandatem zaufania 
niesie za sobą swoje konse-
kwencje, ponieważ znaczna 

część radnych posiada dłuższy staż, a ja muszę się jeszcze 
wiele nauczyć. Ale jestem przepełniona dużym optymizmem i 
motywacją do pracy.

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

ni priorytetowy?
Jako radna uczestniczę w pracach kilku komisji, tj. jestem 

przewodniczącą komisji rolnictwa i ochrony środowiska oraz 
członkiem komisji rewizyjnej. Jestem również delegatką z ra-
mienia Rady Gminy Dzierżoniów do pracy w Gminnej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. Od 14 lat, jako przewodni-
cząca rady sołeckiej, czynnie działam na rzecz wsi, wspieram 
z dużym zaangażowaniem sołectwo, Koło Gospodyń, szkołę 
podstawową i strażaków. Funkcja ta nauczyła mnie pracy na 
rzecz mieszkańców naszej miejscowości. Zasiadając w radzie 
gminy mam możliwość działania nie tylko na obszarze sołec-
twa, ale na obszarze całej gminy. Ślubując rzetelne sprawowa-
nie swoich obowiązków zobowiązałam się do sumiennego i 
aktywnego działania nie tylko w samych obradach rady i ko-
misji, ale poza nią również. Radną zostałam wybrana po to, że-
bym sama działała i aktywizowała do działania innych. Przede 
wszystkim chciałabym, aby sołectwo Ostroszowice było bez-
pieczną i atrakcyjną miejscowością dla mieszkańców. To wy-
maga jednak dużo więcej czasu, poza tym wiąże się z tym du-
żo większa odpowiedzialność.

Czy cele, jakie postawiła Pani sobie na początku kadencji 

mają szansę na realizację w najbliższej przyszłości?
Myślę, że cele, które sobie postawiłam, mają szansę na re-

alizację. Na pewno dużym wyzwaniem jest boisko sporto-
we w Ostroszowicach - takie z prawdziwego zdarzenia. W ra-
mach inwestycji na działce nabytej przez gminę od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powstaje baza sportowa - street 
workout. Jest to plan wieloletni. W 2019 roku dosyć duże środ-
ki w funduszu sołeckim zostały zabezpieczone na pokrycie 
kosztów związanych z transportem ziemi (w roku 2020 znaczą 
część funduszu także przeznaczymy na prace związane z bo-
iskiem). Bardzo duży wkład finansowy miała gmina, bo koszty 
transportu ziemi wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W połowie czerwca 2019 gmina nabyła nieodpłatnie tak-
że od KOWR nieruchomość o powierzchni 0,37 ha, gdzie do-
celowo ma powstać zaplecze sportowo-rekreacyjne. W chwili 
obecnej trwają prace remontowe w sali wiejskiej.

Bardzo istotnym zadaniem jest oświetlenie naszych ulic. W 
roku 2020 mają powstać dodatkowe oświetlenia na ulicy Ogro-
dowej, Bielawskiej. 

Zadań i celów jest dużo. Spraw bieżących również. Mam na-
dzieję, że będę mogła pomóc każdemu mieszkańcowi, który 
się do mnie zwróci z taką prośbą.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panią kontaktować?
Najlepszą i najprostszą formą kontaktu ze mną jest kontakt 

osobisty. Można odwiedzać mnie w miejscu zamieszkania. Na 
jednym z portali społecznościowych prowadzę stronę sołec-
twa Ostroszowice, tam również można się ze mną skontak-
tować. Można do mnie zadzwonić czy wysłać e-maila. Kolej-
ną okazją do spotkań są różnego rodzaju wydarzenia mające 
miejsce w naszej gminie, tam też często można mnie spotkać. 
Dlatego zapraszam do kontaktu.

Proszę dokończyć zdanie: gmina Dzierżoniów jest dla 
mnie…

Od 16 lat domem. To przede wszystkim ludzie pełni zaanga-
żowania, to miejsce, w którym żyję.

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

mowanych działaniach opowiada Anna Rosiak reprezentująca Okręg Wyborczy nr 13 (Ostroszowice).

Poznaj swojego radnego

9 października marszałek 
województwa dolnośląskie-
go wręczył certyfikaty potwier-
dzające otrzymanie funduszy 
dyrektorowi Stowarzyszenia 
Ziemia Dzierżoniowska Mar-

cinowi Pawełkowi oraz wójto-
wi gminy Dzierżoniów Marko-

wi Chmielewskiemu.
W ramach projektu zostanie 

utworzonych i dostosowanych 

50 nowych miejsc żłobkowych, 
powstanie nowy plac zabaw 
dla dzieci, a w latach 2020-
2022 finansowane będzie bie-
żące funkcjonowanie żłobka. 
Wszystko w aktualnie moder-
nizowanym przez naszą gminę 
budynku po Gimnazjum Gmin-
nym przy ul. Ząbkowickiej 70 w 
Dzierżoniowie.

Projekt w ramach Poddzia-

łania 8.4.1 „Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego” 
w imieniu gminy Dzierżoniów 
złożyło Stowarzyszenie Ziemia 
Dzierżoniowska. Celem zada-

nia jest zwiększenie zatrudnie-
nia wśród osób opiekujących 
się dziećmi w wieku od 20 tyg. 
do 3 roku życia.

Projekt „Żłobek równych szans w gminie 
Dzierżoniów” znalazł się w gronie 20 dofi-

nansowanych projektów zdobywając wsparcie 
o wysokości ponad 1,3 mln złotych.

Gminny żłobek z dofinansowaniem

Certyfikaty potwierdzające otrzymanie funduszy odebrali 
dyrektor Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska Marcin 
Pawełek oraz wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski


