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„Ciasteczkowy Zawrót Gło-
wy” w naszej gminie trwał kil-
ka miesięcy. Jego celem była 
aktywizacja mieszkańców po-
przez organizację warsztatów 
kulinarnych z wykorzystaniem 
dziedzictwa kulturowego oraz 
zasobów obszarów LSR.

Projekt polegał na przepro-
wadzeniu szeregu warsztatów, 
w wyniku których poszczegól-
ne miejscowości gminy Dzier-
żoniów miały wykreować ciast-
ko charakterystyczne dla danej 
wsi, nawiązujące do tematy-
ki miejscowości lub wykorzy-
stujące dziedzictwo kulturowe 
obszaru. Ciasteczka staną się 
produktem promującym daną 
wieś, a z czasem – produktem 
lokalnym lub regionalnym.

Spotkania, podczas któ-
rych uczono się zdobienia cia-

stek pod czujnym okiem Iza-
beli Stasiak, wykonywania tra-
dycyjnych pierników w Pierni-
karni Śląskiej Karoliny Klimek 
i profesjonalnego pakowania 
ich we własnoręcznie wykona-
ne pudełka pomysłowo zapro-
ponowane przez Annę Czuwa-

rę i Monikę Adamską-Tchoryk 
cieszyły się ogromną popular-
nością. Wielką radość sprawi-
ła też wizyta Katarzyny Bosac-
kiej, która spojrzała fachowym 
okiem na poczynania uczest-
ników warsztatów, podpowia-
dając, jak podczas pieczenia 
ciastek wykorzystać zdrowe 
składniki.

Ciastka i opakowania zosta-
ły zaprezentowane podczas 
piątkowego wieczoru, a każ-
dy uczestnik mógł oddać głos 
w konkursie na najlepsze wy-
pieki. Pierwsze miejsce zdoby-
ło Mościsko! Tuż za nim znala-
zły się Ostroszowice oraz Roz-
tocznik. Należy jednak pamię-
tać, że wszystkie wypieki są 
jedyne i niepowtarzalne, przy-
gotowane z sercem i niezwy-
kłą kreatywnością.

Podczas zabawy spośród 
pięciu odważnych mężczyzn 
wybrano także Ciacho 2019 
roku oraz liczono czas w kon-
kursie na najszybsze zjedzenie 
3 muffinek – nie było łatwo. 
Równie trudnym zadaniem  
było ugłaskanie czarownicy,  
o której zapomniano przy wy-
syłaniu zaproszeń na zabawę. 

Ciastka naszych 10 sołectw 
okazały się jednak najlepszym 
lekarstwem na jej złość.

Spotkanie, które poprowa-
dziły Justyna Kaczorowska, 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów im. Wła-
dysława Reymonta oraz Mar-
ta Bąba ze Stowarzyszenia Ra-
zem dla Wsi z Owiesna było 
również okazją do wspólnego 
spędzenia czasu przez przed-
stawicieli Partnerstwa Lokal-
nego. Do zacnego grona przy-
jęto kolejną organizację. Sok z 
cytryny, uśmiechając się męż-
nie, wypili członkowie Grupy 
Twórczej z Ostroszowic, witani 
gromkimi brawami i wiwatami.

Gratulacje złożyli im dyrek-
tor Wydziału Obszarów Wiej-

skich Urzędu Marszałkowskie-
go Woj. Dolnośląskiego Paweł 
Czyszczoń, starosta dzierżo-
niowski Grzegorz Kosowski, 
wójt gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski, zastępca wójta 
Jolanta Zarzeka oraz koloro-
we grono zgromadzonych go-
ści.

Projekt „Ciasteczkowy Za-
wrót Głowy” uzyskał dofinan-
sowanie z grantów Stowarzy-
szenia LGD Ślężanie w wyso-
kości 15 239 zł. Partnerem 
projektu był Zenon Feszczuk  
z Młyna w Jordanowie Ślą-
skim.

Tekst i zdjęcia:
Biblioteka Publiczna  

Gminy Dzierżoniów  
im. Władysława Reymonta

Prawdziwy zawrót głowy czekał w piątek 
15 listopada na wszystkich, którzy zebrali 

się w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy 
Dzierżoniów w Mościsku, aby podsumować 
niezwykle smaczny projekt.

Ciasteczkowe spotkanie Partnerstwa Lokalnego
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Coroczne, tematyczne spotkanie 
Partnerstwa Lokalnego to już tradycja

Dzięki realizacji projektu, sołectwa gminy 
Dzierżoniów stworzyły swoje własne ciasteczka

Każdy uczestnik mógł oddać głos w konkursie 
na najlepsze wypieki. Pierwsze miejsce zdobyło Mościsko!

Podczas zabawy spośród
pięciu odważnych mężczyzn
wybrano „Ciacho 2019”
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Obie książki i projekty, w ra-
mach których zostały wydane, 
zaprezentowała zastępca wój-
ta gminy Dzierżoniów Jolanta 
Zarzeka.

Bohaterami pierwszej pu-
blikacji są mieszkańcy trzech 
gmin – Dzierżoniów, Kłodzko i 
Lubawka – partnerzy projektu 
„Kuźnia wiedzy i doświadczeń 
w obszarze dziedzictwa kultu-
rowego regionu”. W publika-
cji opisane zostały cenne pod 
względem historycznym obiek-
ty, a także inicjatywy, których 
pomysłodawcy postawili sobie 
za cel kształtowanie tożsamo-
ści regionalnej młodszych po-
koleń.

Druga książka powstała w 
ramach projektu „Sprawny, ak-
tywny, potrzebny – aktywiza-
cja seniorów z gmin wiejskich 
na rzecz walki z wykluczeniem 

społecznym”. W publikacji za-
prezentowali się aktywni se-
niorzy. Opisane zostały w niej 
również najciekawsze inicja-
tywy z zakresu polityki senio-
ralnej i działań oddolnych pro-
wadzonych na rzecz seniorów 
na terenie gmin-partnerów pro-
jektu. Przedsięwzięcie „Spraw-
ny, aktywny, potrzebny…” reali-
zowane było przez partnerów 
z gmin Dzierżoniów, Cekcyn, 
Gniewino i Gogolin.

W spotkaniu wzięli również 
udział przewodnicy turystycz-
ni, którzy nie tylko znają nasze 
zasoby, ale są także ich promo-
torami. Wykład „Zasoby lokal-
ne a turystyka regionalna” wy-
głosiła Grażyna Biernat, któ-
ra jest wieloletnim przewod-
nikiem górskim i terenowym 
oraz pilotem wycieczek.

Podczas panelu dyskusyj-

nego moderowanego przez 
wójta Marka Chmielewskie-
go uczestnicy wspólnie zasta-
nawiali się, jak lepiej promo-
wać nasze zasoby i jak wspie-
rać działania lokalnych twór-
ców. Dyskutowali też m.in. o 

trudnościach, z jakimi na co 
dzień spotykają się właściciele 
obiektów objętych nadzorem 
konserwatora zabytków.

Spotkanie uświetniły wystę-
py artystyczne zespołów „Po-
iana” i „Macieje”.

W Bibliotece Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława  

Reymonta w Mościsku odbyło się 28 listopada 
spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, których  
sylwetki i osiągnięcia zostały zaprezentowane  
w dwóch publikacjach wydanych przez gminę 
Dzierżoniów ze środków Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.

Bohaterowie gminnych publikacji  
na spotkaniu w bibliotece

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak lepiej promować
nasze zasoby i jak wspierać działania lokalnych twórców

Obie książki i projekty, w ramach których 
zostały wydane, zaprezentowała zastępca 
wójta gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka

W minionych miesiącach w 
ramach prac adaptacyjnych 
w pałacu przy ul. Błotnistej 
12 w Piławie Dolnej odnowio-
ne zostały: sala klubowa, sa-
la do ćwiczeń rehabilitacyj-
nych, szatnia, pomieszczenie 
kuchenne, oranżeria i sanita-
riaty. Wymieniono też m.in. in-
stalację wodno-kanalizacyj-
ną i elektryczną. Na potrzeby 
centralnego ogrzewania wyko-
nana została również kotłow-
nia wraz z instalacją gazową i 
przyłączem.

Klub został też doposażony 
w sprzęt rehabilitacyjny, meble 

i inne niezbędne urządzenia 
umożliwiające naszym senio-
rom spędzanie wolnego czasu 
w jak najlepszych warunkach.

Dla seniorów przygotowa-
no ciekawą ofertę zajęć. Bę-
dą mogli m.in. uczestniczyć w 
spotkaniach tematycznych, za-
jęciach kulinarnych, edukacyj-
nych, kulturalnych, plastycz-
nych i ruchowych.

Placówka funkcjonuje w ra-
mach Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Gminy Dzierżoniów. 
Klub będzie miejscem spo-
tkań nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców gminy Dzierżo-

niów w wieku 60 lat i więcej. 
Celem powstania tego wyjąt-
kowego miejsca jest m.in. roz-
wijanie zainteresowań senio-
rów poprzez organizację atrak-
cyjnych form spędzania czasu 
wolnego w bezpiecznej i przy-
jaznej przestrzeni. W Klubie 
Senior+ uczestnicy będą mieli 
też możliwość podtrzymywać 

więzi rodzinne oraz sąsiedz-
kie.

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+”.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów mogą  
już korzystać z usług Klubu Senior+  

w Piławie Dolnej. 16 grudnia dokonano  
oficjalnego otwarcia placówki.

Klub Senior+ w Piławie Dolnej już otwarty!

Uroczystego przecięcia wstęgi podczas 
otwarcia klubu dokonali m.in. sami seniorzy
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Kim jesteśmy? Na to pytanie łatwo od-
powiedzieć: osobami  z niepełnospraw-
nością. Jest to fakt. Jednak wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy, że nasza niepeł-
nosprawność nas nie definiuje.

Celem wystawy jest zadanie pytania, 
jacy  jesteśmy i próba odpowiedzi na nie. 
Coraz częściej widzimy w mediach zna-
ne osoby, które mimo niepełnospraw-
ności uczestniczą w życiu publicznym. 
Osoby, których życie jest pełne fascynu-
jących przeżyć, wyzwań, sukcesów za-
wodowych. Udowadniają one, że niepeł-
nosprawność nie wyklucza ich z normal-
nego życia.

Oglądając wystawę przekonacie się 
Drodzy Odbiorcy, że z pewnością jeste-
śmy osobami z pasją i talentami. Pew-
nie nie wszyscy zdają sobie sprawę z te-
go, że każdy z nas jest utalentowany. Dla 
każdego talent oznacza coś innego i każ-
dy może go inaczej rozumieć.

Najczęściej talent podziwiamy przez 
pryzmat osiągnięć i dokonań artystycz-
nych lub sportowych. Ale nie o takie ta-

lenty nam chodzi. Mamy na myśli talen-
ty niepozorne, nie tak spektakularne, bo 
codzienne. Przecież każdy z nas, poko-
nując każdego dnia od nowa trudno-
ści związane ze swoimi ograniczenia-
mi, manifestuje niezwykłe talenty w ra-
dzeniu sobie z niepełnosprawnością. Bo 
czyż nie jest talentem nad talentami zor-
ganizowanie sobie życia, będąc człowie-
kiem całkowicie sparaliżowanym, niewi-
domym, niesłyszącym… Gdy postawieni 
w obliczu trudnego doświadczenia zdo-
bywamy się jakże często na nadludzki 
wysiłek.

Niektóre z osób z niepełnosprawno-
ścią nie są w stanie doświadczyć na-
uki i pracy, ale za to odkrywają swoje ta-

lenty, np. tworząc unikatowe rękodzieła 
na zajęciach przysposobienia do pracy i 
kształtujących kreatywność. Każdy, kto 
odkryje swoje talenty, uwierzy w nie i po-
dejmie próbę ich rozwijania, może czuć 
się zwycięzcą.

Tłem wystawy  jest świat kina  – nie 
bez przyczyny. Po pierwsze - w kinie nie 
trudno o talenty, po drugie - kino to na-
sza wspólna pasja, a po trzecie - kino 
jest wielowymiarowe, pełne rozmaitych 
postaci, a my marzymy o świecie różno-
rodnym, w którym każdy może kreować 
swoją postać.

Wystawę można oglądać w godzinach 
pracy biblioteki do 31 stycznia 2020 ro-
ku.                                                           D.W.

W galerii Biblioteki  
Publicznej Gminy 

Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta w Mościsku 
pojawiła się nietypowa  
wystawa Fundacji  
„Pokolorujmy Szarość”.  
Jak przedstawili się  
młodzi artyści?

Mogę być kim chcę

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze 
do przyjaciół, do ważnych dla niego arty-
stów, do osób, które cenił. Ten gest ofia-
rowania komuś autografu wiersza był in-
spiracją do naszego działania.

Akcja „Podaruj wiersz” ma budować 
sieć międzyludzkich (międzypokolenio-
wych) relacji, których osnową jest słowo 
– znaczące, niosące sens i dające opar-
cie. Tak pomyślana akcja ma swój głębo-
ko ludzki wymiar i jest też po ludzku pro-
sta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak 
podanie dłoni i jak uśmiech.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączy-
li się do akcji i na dnie swej duszy zna-
leźli dla poezji niewielki skrawek wolnej 
przestrzeni.                                             D.W.

Zakończyła się ogólnop-
olska akcja społeczna 

„Podaruj wiersz”, trwająca 
od 29 maja do ostatnich dni 
listopada. We wszystkich 
filiach biblioteki można 
było otrzymać specjalną 
papeterię przygotowaną 
przez Fundację Zbigniewa 
Herberta i Bibliotekę 
Narodową, przepisać 
fragment wiersza poety 
i ofiarować go komuś 
bliskiemu.

Podaruj wiersz

Wyjątkową wystawę w bibliotece przygotowali podopieczni 
i przedstawiciele Fundacji „Pokolorujmy Szarość”

We wszystkich filiach biblioteki można
było otrzymać specjalną papeterię 
przygotowaną przez Fundację Zbigniewa 
Herberta i Bibliotekę Narodową
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Nuda została za drzwiami! Młodzi czy-
telnicy poznali postaci z książki, doce-
nili piękne ilustracje autorstwa Katarzy-
ny Winkler i wykazali się sporą wiedzą 
na temat średniowiecza. Wielu z nich za-
interesowała praca ilustratora. Poszły 
więc w ruch kredki i na kolorowych kart-
kach powstały arcyciekawe ilustracje 
związane z książką.

Autor opowiadał też o tym, co by-
ło głównym powodem powstania „Nie-
królewskiej wyprawy” i jak wygląda pra-
ca związana z samodzielnym wydaniem 
książki. Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał zakładkę do książki i mógł poprosić 
o pamiątkowy autograf na niej.

Szesnastozgłoskowa opowieść wzbu-
dziła spore zainteresowanie. Znalazła 
się też śmiała młoda osoba, która prze-
czytała nam fragment na głos! Przypo-
minamy więc, że już niedługo ta niezwy-
kła pozycja będzie dostępna we wszyst-
kich filiach naszej biblioteki. Dokąd do-
trze król i co spotka go na końcu drogi? 
Zapraszamy do samodzielnego spraw-
dzenia, jak potoczyły się losy króla Jana!

Spotkanie zostało sfinansowane w ra-
mach Dyskusyjnego Klubu Książki.

D.W.

Pisanie książek dla dzieci 
może być świetną 

zabawą, o czym przekonywał 
nas podczas swojej wizyty 
19 listopada w Biblio-
tece Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta Krzysztof 
Pławecki. Autor książki 
„Niekrólewska wyprawa” 
zaprosił dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Mościsku oraz ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tuszynie do aktywnego 
udziału w spotkaniu.

Czas na wyprawę bez berła i korony

Podczas spotkania, na kolorowych 
kartkach powstały arcyciekawe ilustracje
związane z książką

Według wskazówek udzielanych przez 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Mościsku stworzone zostało prze-
dziwne zwierzę w kapeluszu, z maciupki-
mi skrzydełkami, pajęczymi nogami i nie-
bezpiecznym uśmiechem pełnym kłów.

Wyobraźnię rozpaliły wysłuchane 
wcześniej fragmenty z książki Justyny 
Bednarek „Niesamowite przygody dzie-
sięciu skarpetek”. Każdy mógł też spró-
bować swoich sił z ołówkiem w ręku pod 
czujnym okiem specjalisty.

Cenne uwagi i porady udzielane bez 
ograniczeń pomogły dzieciakom uwie-
rzyć we własne umiejętności. Na spotka-
niu przydały się także nożyczki. Wystar-
czyło kilka minut i w dziecięcych rękach 
pojawiły się przedziwne stworki, które od 
razu zostały nazwane i rozpoczęły weso-
łe, rozbrykane życie, poznając całe grono 
podobnych sobie postaci.

Może wśród was rosną nowi ilustrato-
rzy?

Spotkanie dofinansowane w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. D.W.

Na zaproszenie Dyskusy-
jnego Klubu Książki 

w Mościsku odpowiedział 
ilustrator książek i cza-
sopism Daniel de Latour. 
24 października stanął w 
drzwiach Biblioteki Public-
znej Gminy Dzierżoniów, 
aby z werwą i uśmiechem 
poprowadzić warsztaty liter-
acko-plastyczne. Autor m.in. 
wspaniałych skarpetkowych 
plansz do książek Justyny 
Bednarek przywiózł ze sobą 
słońce oraz pozytywną 
energię do wspólnych działań 
artystycznych. Było twórczo, 
głośno i radośnie!

Spotkanie z Danielem de Latour z ołówkiem w ręku

Piernikowe trofeum
Grupa Twórcza przy Bibliotece 
w Ostroszowicach wraz z 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą 
z Ostroszowic zajęła III miejsce 
w Konkursie „Piernikowy 
Dzierżoniów”.  Jurorom bardzo 
spodobała się budowla Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w 
Dzierżoniowie!

Wyobraźnię dzieci rozpaliły  
wysłuchane fragmenty z książki 
Justyny Bednarek „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek”
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Dwa przedstawienia, a jak-
że różne. Pierwsze perfekcyj-
ne technicznie, zjawiskowe, 
świetlne i muzycznie dosko-
nałe, drugie w sali wiejskiej w 
Owieśnie tuż obok okrągłe-
go zamku Templariuszy - w 
niezwykłej atmosferze, którą 
współtworzyła kameralna i ży-
wo reagująca widownia.

Preludium Ślężańskie to opo-
wieść o spotkaniu wyalieno-
wanego człowieka współcze-
snego poszukującego swojej 
tożsamości z Krainą Słowian. 
To również historia o spotka-
niu dwóch różnych światów: 
zawodowców-twórców teatral-
nych i aktorów-amatorów wy-
wodzących się ze społeczno-
ści lokalnej.

W historii tej nie padają sło-
wa. Widowisko wzbogaco-
ne zostało multimedialnymi i 
malarskimi prezentacjami za-
projektowanymi przez Rober-
ta Balińskiego, nie tylko re-
żysera świateł, ale i wizjone-
ra i plastyka, artysty światła. 
Ruch sceniczny i układy cho-
reograficzne wraz ze scena-
riuszem opracowała reży-
ser Ewelina Ciszewska, profe-
sor z Wrocławskiej Akademii 
Sztuk Teatralnych. Muzyczne 
krajobrazy tworzyli na żywo 
multiinstrumentalista Sam-
bor Dudziński, Mariusz Bobek 
Bobkowski i Witek Łukaszew-
ski oraz Apostolis Anthimos - 
wizjoner gitary.

Magię aktorów podkreśli-
ły kostiumy Urszuli Szewczyk 
i Moniki Mączki-Gąsior oraz 
wrażliwie wykonany make up 
i body painting bóstw słowiań-
skich, które zaprojektowali i 
wykonali Monika oraz Marian 
Folga.

Widz mógł zwrócić się cho-
ciaż na chwilę ku prasłowiań-

skim przodkom, uzyskać wy-
tchnienie i chwilowe zapo-
mnienie, powrócić do swojej 
tożsamości. I to jest niewątpli-
wym sukcesem twórców tego 
spektaklu.

Współorganizatorami pro-
jektu były Regionalne Centrum 
Kultury Słowiańskiej w Sobót-
ce, Ślężański Ośrodek Kultu-
ry, gmina Dzierżoniów, Lokal-
na Grupa Działania „Ślężanie”, 
Wyspa Koni w Ostroszowi-
cach, Teatr Sztuk – Oleśnica, 
Awangarde Teatr, koks-studio.

Wydarzenie zostało objęte 
Patronatem Prorektora Akade-
mii Sztuk Teatralnych w Krako-
wie - Filii we Wrocławiu. 

Zadanie sfinansowano ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
dla operacji realizowanych w 
ramach projektu grantowego 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ślężanie” pn. Orga-
nizacja warsztatów kulturalno-
-artystycznych pn. PRELUDIUM 
ŚLĘŻAŃSKIE na terenie gmin 
należących do LGD „Ślężanie”. 

Tekst: Małgorzata Zabuska
Zdjęcia: Paweł Syposz, 

Jan Luty

Wyjątkowe widowisko o podróży 
dzisiejszego człowieka w głąb siebie, 

ubrane w konwencję snu odbyło się 22 listo-
pada w Ślężańskim Ośrodku Kultury w Sobótce 
oraz 23 listopada w Owieśnie. Spektakl „Pre-
ludium Ślężańskie - Między Światami” został 
przygotowany przez Fundację Rozwoju Kultury 
Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”.

Preludium Ślężańskie – Między Światami

Preludium Ślężańskie to opowieść o spotkaniu 
wyalienowanego człowieka współczesnego 
poszukującego swojej tożsamości z Krainą Słowian

Ruch sceniczny i układy choreograficzne 
wraz ze scenariuszem opracowała reżyser Ewelina Ciszewska

Spektakl to również historia o spotkaniu dwóch różnych 
światów: zawodowców-twórców teatralnych i aktorów-amatorów 
wywodzących się ze społeczności lokalnej

Widowisko zostało przygotowane przez Fundację Rozwoju 
Kultury Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”
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W uroczystości przekazania, 
oprócz obdarowanych druhów 
OSP Mościsko, wzięli udział: 
przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Powązka, komen-
dant Powiatowej Straży Pożar-
nej w Dzierżoniowie brygadier 
Mariusz Piasecki, komendant 
gminny ZOSP RP w Dzierżonio-
wie kapitan Krzysztof Kot oraz 
prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Dzier-
żoniowie druh Dariusz Gor-
tych. 

Wydatkując na zakup łodzi  
z budżetu gminy blisko 45 tys. 

zł wzięto pod uwagę fakt, że 
sprzęt ten jest niezbędny do 
ratowania ludzi w przypadku 
powodzi oraz innych zagrożeń. 
OSP Mościsko jest ponadto je-
dyną jednostką na terenie gmi-
ny oraz jedną z dwóch jedno-
stek OSP na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego posiadają-
cą sprzęt pływający do ratow-
nictwa wodnego. W Mościsku 
znajduje się też kilka zbiorni-
ków wodnych, a przez teren 
gminy przepływa rzeka Piła-
wa oraz potoki Kłomnica, Gni-
ły i Jadkowa.

Koszt zakupu wsparła fir-
ma ubezpieczeniowa Maxi-
mus Broker Sp. o.o. z siedzi-
bą w Toruniu, która przekaza-
ła kwotę 1 000 zł. W przedsię-
wzięciu swój udział finansowy 
mieli również ochotnicy z OSP 
w Mościsku, którzy ze składek 
członkowskich przekazali na 
zakup łodzi 9 tys. zł. 

Dzięki nowym zakupom 

ewentualna pomoc dla osób 
potrzebujących dotrze spraw-
niej, co znacznie przyczyni się 
do wzrostu poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców nie 
tylko gminy, ale i powiatu.

Przekazując łódź wójt pogra-
tulował strażakom, życząc jed-
nocześnie, aby była wykorzy-
stywana przede wszystkim w 
celach ćwiczebnych.

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Mościsku 6 grudnia odbyło się  

przekazanie przez wójta gminy Dzierżoniów 
Marka Chmielewskiego zakupionej przez  
naszą gminę 10-osobowej nowoczesnej łodzi 
ratowniczej wraz z silnikiem i osprzętem.

Nowa łódź dla OSP Mościsko 

Dzięki zakupowi 10-osobowej łodzi ratowniczej ewentualna 
pomoc dla osób potrzebujących dotrze sprawniej

Po mszy św. w intencji Oj-
czyzny uczestnicy uroczysto-
ści przeszli pod obelisk przy 
Szkole Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Tuszynie, gdzie 
złożyli wiązanki kwiatów. Wy-
słuchali też okolicznościo-
wych przemówień: wójta gmi-
ny Dzierżoniów Marka Chmie-
lewskiego i prezesa Gminne-
go Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych 

Władysława Ostrowskiego.
Z patriotycznym programem 

artystycznym wystąpili ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w 
Tuszynie.

Obchody uświetnili również 
żołnierze Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej „Szpica” oraz 
delegacja Jednostki nr 1919 
w Dzierżoniowie ZS „Strzelec” 
im. Józefa Piłsudskiego.

Mieszkańcy, przedstawiciele władz i del-
egacje organizacji kombatanckich oraz 

szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli 
11 listopada w uroczystych obchodach 101. 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Tradycyjnie gminne obchody Święta 
Niepodległości odbyły się w Tuszynie.

Mieszkańcy uczcili rocznicę 
odzyskania niepodległości

Obchody uświetnili m.in. żołnierze Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Szpica” i 
przedstawiciele organizacji kombatanckich

Po mszy św. uczestnicy uroczystości jak co roku 
przeszli pod obelisk przy Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Tuszynie, gdzie złożyli kwiaty

Nowy Sołtys Włók
Mieszkańcy Włók wybrali w niedzielę 17 listopada nowego sołtysa swojej miejscowości. Głos oddało 113 uprawnionych 
wyborców. Kolejne wybory były konieczne ze względu na rezygnację złożoną przez Marcina Pięta - dotychczasowego 
sołtysa. 
Na stanowisko to kandydowała tylko jedna osoba - Grażyna Pięt. Za wyborem kandydatki zagłosowało 109 mieszkańców,  
4 osoby były przeciw.
W związku z uzyskaniem wymaganej liczby głosów, tj. 50 proc. + 1 osób głosujących, Grażyna Pięt została nowym sołtysem 
Włók. 
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10 listopada spotkali się 
mieszkańcy Roztocznika. 
Uczestnicy wieczornicy wspól-
nie śpiewali pieśni i recytowali 
wiersze o tematyce patriotycz-
nej przy akompaniamencie 
akordeonisty Filipa Radziewi-
cza. W klimat wydarzeń histo-
rycznych sprzed 101 lat wpro-
wadził zebranych lokalny pa-
sjonat historii Paweł Tarasz-
czuk.

Cykl warsztatów artystycz-
nych i rękodzielniczych pn. 
„Świętujemy niepodległą twór-
czo” zorganizowało z kolei sto-
warzyszenie „Razem dla Wsi” 
z Owiesna. Zajęcia były skie-
rowane zarówno do starszych, 
jak i tych najmłodszych miesz-
kańców wsi. Uczestnicy uczy-
li się m.in. robić kwiaty, wianki 
i kotyliony w barwach narodo-
wych, a także próbowali swo-
ich sił w tkaniu na tradycyjnym 
krośnie. 

Oba przedsięwzięcia zosta-
ły dofinansowane przez gminę 
Dzierżoniów w ramach zadań 
publicznych z zakresu „Pod-
trzymywania i upowszechnia-
nia tradycji narodowej, pielę-
gnowania polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej”.

11 listopada spotkali się na-
tomiast mieszkańcy Uciecho-
wa. Organizatorem wieczorni-

cy było stowarzyszenie „Ucie-
chów - Moja Wieś” wraz z 
sołtys Elżbietą Filipek. W spo-
tkaniu uczestniczyli również: 
zastępca wójta Jolanta Za-
rzeka, ks. proboszcz Stani-
sław Kucharski i Teresa Bań-
kowska-Jędras – rozśpiewa-
na mieszkanka sąsiedniej Jaź-
winy. 

Spotkanie rozpoczęto od-
śpiewaniem hymnu Polski. 
Jak każdego roku, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Tuszy-
nie przygotowały krótki rys hi-
storyczny mówiący o powsta-
waniu Polski po zakończeniu 
I wojny światowej w 1918 ro-
ku. Występ dzieci zakończyła 
Marysia Wszół odśpiewaniem 
skocznego Krakowiaczka.

Następnie zebrani wysłucha-
li recitalu Teresy Bańkowskiej-
-Jędras, która swoim wystę-
pem rozśpiewała wszystkich 
obecnych i wprowadziła at-
mosferę miłego „rodzinnego” 
śpiewania piosenek patriotycz-
nych. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć w takim dniu „Ucie-
cho-Wianek”. Zespół przygoto-
wał szereg skocznych piose-
nek o żołnierzach z tamtych 
lat. Na zakończenie Robert 
Wszół akompaniował na orga-
nach, a zebrani na wieczornicy 
wspólnie śpiewali z werwą i ra-
dością piosenki, których słowa 

wyświetlano na ekranie.
Wszystkim organizacjom 

dziękujemy za uczczenie tego 
wyjątkowego święta, a miesz-

kańcom gminy za aktywny 
udział w tak wartościowych 
inicjatywach.

Jak co roku, oprócz głównych gminnych 
uroczystości, własne obchody Święta 

Niepodległości zorganizowali mieszkańcy 
sołectw gminy Dzierżoniów. Patriotyczne spot-
kania i wieczornice odbyły się m.in. w Owieśnie, 
Roztoczniku i Uciechowie.

Patriotyczne spotkania z okazji Święta Niepodległości

Uczestnicy wieczornicy w Roztoczniku wspólnie śpiewali 
pieśni i recytowali wiersze o tematyce patriotycznej przy 
akompaniamencie akordeonisty Filipa Radziewicza

Prace na ulicy Leśnej w Książnicy dobiegły 
końca. W ramach inwestycji pn. „Przebu-

dowa drogi w Książnicy (działki o numerach 
geodezyjnych 120, 97, 64 obręb Książnica)” 
na odcinku o dł. 0,3 km wykonano nową 
nawierzchnię bitumiczną oraz inne prace 
towarzyszące wraz z oczyszczeniem rowu. 
Zadanie było finansowane przez gminę 
Dzierżoniów (w kwocie 97 139,50 zł)  
oraz Nadleśnictwo Miękinia (50 000 zł).

Droga w Książnicy przebudowana

Nowa nawierzchnia poprawi komfort jazdy

Jak każdego roku w Uciechowie dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Tuszynie przygotowały krótki rys historyczny mówiący o 
powstawaniu Polski po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r.

Cykl warsztatów artystycznych  
i rękodzielniczych zorganizowało 
stowarzyszenie „Razem dla Wsi” z Owiesna
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Zadbaj o swój kawałek nieba. Program „Czyste Powietrze”

DATA MIEJSCE GODZINA GMINA

09.01.2020 r. BIURO OBSŁUGI KLIENTA, URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW, 
UL. PIASTOWSKA 1 58-200 DZIERŻONIÓW 13.00 – 15.15 GMINA DZIERŻONIÓW

16.01.2020 r. BIURO OBSŁUGI KLIENTA, URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW, 
UL. PIASTOWSKA 1 58-200 DZIERŻONIÓW 13.00 – 15.15 GMINA DZIERŻONIÓW

23.01.2020 r. BIURO OBSŁUGI KLIENTA, URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW, 
UL. PIASTOWSKA 1 58-200 DZIERŻONIÓW 13.00 – 15.15 GMINA DZIERŻONIÓW

30.01.2020 r. BIURO OBSŁUGI KLIENTA, URZĄD GMINY DZIERŻONIÓW, 
UL. PIASTOWSKA 1 58-200 DZIERŻONIÓW 13.00 – 15.15 GMINA DZIERŻONIÓW

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MOBILNYCH - STYCZEŃ 2020 r.

Wniosek złożony przez gminę Dzierżoniów na środki z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został zakwalifikowany do wsparcia finansowego i otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 67 083,00 zł. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw 
urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy 
sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z usług asystenckich można uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, lub pod numerami telefonu: 74 832 56 60, 74 832 56 63, 74 832 56 64.

Środki na usługi asystenta dla osoby niepełnosprawnej
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W sesji gościnnie uczestni-
czyli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tu-
szynie, którzy biorą udział w 
projekcie „Uczeń – obywatel, 
patriota”. Celem przedsięwzię-
cia jest m.in. kształtowanie 
postaw patriotycznych mło-
dych ludzi, a także zwiększe-

nie udziału młodzieży w życiu 
społecznym. W ramach zada-
nia uczniowie brali też udział w 
różnego rodzaju warsztatach 
dotyczących funkcjonowania 
samorządu terytorialnego.

Głównym punktem posie-
dzenia była działalność Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Gminy 

Dzierżoniów. Informację o re-
alizowanych projektach, przed-
sięwzięciach i planach pla-
cówki przedstawiła kierownik 
ośrodka Elżbieta Rudnicka.

Rada przyjęła też kilka 
uchwał, m.in. w sprawie Pro-
gramu współpracy gminy 
Dzierżoniów z organizacja-
mi pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami w roku 2020, 
określania szczegółowych wa-
runków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze czy 

ustalenia regulaminu określa-
jącego wysokość oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzą-
cym jest gmina Dzierżoniów, 
dodatków: za wysługę lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz nagród za 
osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej.

Działalność gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej była głównym tematem  

listopadowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. 
Obrady odbyły się w czwartek 28 listopada.

Radni rozmawiali o działalności OPS-u

To kolejny sukces zawodni- ka MKS Dziewiątka na presti-

żowych zawodach o randze 
międzynarodowej.

Srebrny medal wywalczył 
również drugi stypendysta 
wójta gminy Dzierżoniów Ad-
rian Świerczyński. Podczas 
mistrzostw Europy (European 
Open, Junior and Sub Junior 
Classic Powerlifting Cham-

pionships) 4 grudnia zajął II 
miejsce w wyciskaniu sztangi 
leżąc.

To wielki wyczyn - Adrian 
przeszedł niedawno poważną 
kontuzję mięśnia dwugłowego 
ramienia (zerwał biceps).

Gratulujemy obu znakomi-
tym sportowcom!

Paweł Juraszek zdobył 4 grudnia  
srebrny medal w finale wyścigu 4x50 m na 

pływackich mistrzostwach Europy  
na krótkim basenie odbywających się  
w Glasgow. W sztafecie z Pawłem płynęli  
Marcin Cieślak, Karol Ostrowski i Jakub Kraska.

Międzynarodowe sukcesy naszych stypendystów

Dziewczęta i chłopcy z klas 
IV-VI rozpoczęli sportową ry-
walizację w Szkole Podsta-
wowej im. K. Makuszyńskie-
go w Piławie Dolnej. Tam wiel-
ki sukces odniosły uczenni-
ce ze szkoły w Piławie Dolnej, 
które zajęły pierwsze miejsce 
i tym samym zdobyły tytuł Mi-
strzyń Dolnego Śląska 2019 r. 
Mistrzem województwa wśród 
chłopców została szkoła z Bu-
dziszowa Wielkiego. Reprezen-
tujący nasz powiat chłopcy ze 
szkoły w Piławie Dolnej zajęli 
miejsce piąte.

Klasy starsze w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
swoje mistrzostwa rozegra-
ły w hali Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dzierżoniowie. Nasz 
powiat reprezentowały druży-
ny ze Szkoły Podstawowej w 
Ostroszowicach oraz ze Szko-
ły Podstawowej w Piławie Dol-
nej. Szkoła z Ostroszowic zdo-
była szóste miejsce w kate-
gorii dziewcząt, a szkoła w 
Piławie Dolnej zdobyła piąte 
miejsce zarówno wśród dziew-
cząt, jak i chłopców. Mistrzem 
Dolnego Śląska w tej kategorii 

wśród dziewcząt została dru-
żyna z Łoziny, wśród chłopców 
- drużyna z Imbramowic.

W rywalizacji sportowej 
udział wzięło ponad 300 
uczniów z 30 szkół naszego 
województwa walcząc o pra-
wo reprezentowania Dolnego 
Śląska na mistrzostwach Pol-
ski. Zwycięskie drużyny szkol-
ne reprezentować będą na-
sze województwo na mistrzo-
stwach Polski, które odbędą 
się w Elblągu na przełomie ma-
ja i czerwca 2020 roku.

Gorące podziękowania kie-
rujemy do burmistrza Dzierżo-
niowa Dariusza Kucharskiego, 

dyrektora OSiR-u w Dzierżo-
niowie Roberta Gulki oraz pra-
cowników ośrodka za pomoc 
w organizacji zawodów, a wój-
towi gminy Dzierżoniów Mar-
kowi Chmielewskiemu oraz 
dyrektor ZS-P w Piławie Dolnej 
Sylwii Tobole dziękujemy za 
objęcie mecenatem współza-
wodnictwa sportowego szkół 
Dolnego Śląska w  unihokeju. 
Dziękujemy również wicesta-
roście powiatu dzierżoniow-
skiego Andrzejowi Bolisędze 
za wspieranie działań w upo-
wszechnianiu tej dyscypliny.

Krzysztof Twardak

„Igrzyska Dolnego Śląska w unihokeju 
uważam za zamknięte”. Takie słowa można 

było usłyszeć 31 października w hali OSiR-u  
w Dzierżoniowie po wręczeniu medali 
zwycięskim drużynom po ostatnim finale 
wojewódzkim w unihokeju. Od 15 października 
powiat dzierżoniowski gościł najlepsze  
zawodniczki i najlepszych zawodników Dolnego 
Śląska w ramach współzawodnictwa sportowego 
szkół, koordynowanego przez Szkolny Związek 
Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. 

Podsumowanie unihokejowych zmagań

Wielki sukces odniosły uczennice ze szkoły w Piławie 
Dolnej, które zajęły pierwsze miejsce i tym samym 
zdobyły tytuł Mistrzyń Dolnego Śląska 2019 r.
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BiUlETyn inFORMACyJny URZęDU GMiny DZiERżOnióW

Wspólne zabawy, konkursy 
i mnóstwo prezentów. Jak 
co roku mieszkańcy gminy 
Dzierżoniów zorganizowali 
na terenie swoich sołectw 
zabawy mikołajkowe dla 
najmłodszych.
Spotkania dla dzieci 
odbyły się 30 listopada w 
Piławie Dolnej, 6 grudnia 
w Jodłowniku, Mościsku 
i Roztoczniku, 7 grudnia 
w Kiełczynie, Książnicy 
i Tuszynie, 8 grudnia w 
Dobrocinie, Myśliszowie i 
we Włókach oraz 14 grudnia 
w Nowiźnie.

Gminne 
spotkania 

z Mikołajem

Celem wizyty niemieckich li-
derów było poznanie najcie-
kawszych miejsc naszego wo-
jewództwa – w tym tych nagro-
dzonych w konkursie „Piękna 
Wieś Dolnośląska”. 7 listopada 
przedstawiciele UMWD wraz 
ze swoimi gośćmi odwiedzili 
Gnejsy we Włókach.

Projekt „Nowe życie Gnej-
sów we Włókach” w 2019 r. za-
jął pierwsze miejsce w katego-
rii „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi”. Kapituła konkur-
su doceniła wielofunkcyjne za-
gospodarowanie terenu oraz 
zaangażowanie mieszkańców 
Włók.

Delegacja z niemieckiej Brandenburgii na 
początku listopada odwiedziła nasz region 

na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Niemieccy goście z wizytą we Włókach

Wizytę na gnejsach pomogli zorganizować 
również gościnni mieszkańcy Włók

Niemieckich gości powitali m.in. zastępca wójta gminy Dzierżoniów 
Jolanta Zarzeka oraz starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski

Celem wizyty niemieckich 
liderów było poznanie 
najciekawszych miejsc 
naszego województwa
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Jak długo pełni Pani funk-
cję radnej gminy Dzierżoniów? 
Czym zajmuje się Pani na co 
dzień?

Radną gminy Dzierżoniów je-
stem po raz pierwszy. W wy-
borach startowałam już wcze-
śniej dwukrotnie, jednak się nie 
udawało.

Od 20 lat pracuję jako spo-
łecznik. Pierwsze prace spo-

łeczne prowadziłam przy szkole i kościele w Piławie Dolnej. 
Później zostałam prezesem stowarzyszenia „Piława Dolna”. 
Funkcję tę pełniłam przez dwie kadencje. Obecnie jestem wi-
ceprezesem. Pracuję również w Radzie Sołeckiej, wspólnie 
prowadzimy działania na wielu płaszczyznach.

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

Uczestniczę w pracach komisji: kultury, oświaty, zdrowia i 
sportu (jestem wiceprzewodniczącą), ładu i porządku oraz 
skarg, wniosków i petycji. Jestem też jednym z przedstawicieli 
Rady w Społecznej Komisji Mieszkaniowej gminy Dzierżoniów. 
Zadaniem priorytetowym są dla mnie przede wszystkim kul-
tura, oświata i zdrowie. Chciałabym przez najbliższe lata jak 
najlepiej rozwijać sport i turystykę, a także postawić głównie 
na młodzież. Bo zdrowy, młody człowiek to zdrowe społeczeń-

stwo. I na tym chcę się skupiać w swoich działaniach.
Czy cele, jakie postawiła Pani sobie na początku kadencji 

mają szansę na realizację w najbliższej przyszłości?
Od początku wspieram też wiele innych działań – jak na 

przykład ścieżki rowerowe w Piławie Dolnej. Podpisuję się tak-
że pod projektem, dzięki któremu powstały siłownia plenero-
wa i linarium przy szkole w Piławie Dolnej. Duży udział miało 
w tym stowarzyszenie „Piława Dolna”. Jako ówczesny prezes 
stowarzyszenia, bardzo to wtedy przeżywałam.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panią kontaktować?
Mieszkańcy Piławy Dolnej wiedzą, gdzie mieszkam, więc 

każdy może się ze mną skontaktować osobiście. Jednak naj-
lepszą formą kontaktu są cotygodniowe, środowe spotka-
nia, w których uczestniczę – od godziny 18.30 do 20.00 w sa-
li wiejskiej w Piławie Dolnej. Przez całą dobę jestem również 
dostępna mailowo i telefonicznie – teodoraskutnik@wp.pl, 
697 239 308.

Proszę dokończyć zdanie: gmina Dzierżoniów jest dla 
mnie…

… najpiękniejszą ojczyzną. Jestem bardzo dumna z tego, że 
tu mieszkam, że mieszkają tu też tacy wspaniali ludzie. Cie-
szę się, że gmina Dzierżoniów jest rozpoznawalna w Polsce i 
jestem dumna z tego, że już jako dojrzała osoba mogę dla niej 
pracować.

Korzystając z okazji chciałabym też złożyć wszystkim miesz-
kańcom najlepsze życzenia na zbliżający się nowy rok.

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 Teodora Skutnik, reprezentująca Okręg Wyborczy nr 11 (Piława Dolna).

Poznaj swojego radnego

W związku z zakończeniem procedury związanej ze scalaniem gruntów w miejscowości Piława Dolna oraz w części Owiesna wójt 
gminy Dzierżoniów informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 6 i art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 
ulgą z tytułu scalenia objęte będą grunty gospodarstw rolnych, które zmieniły właścicieli w stosunku do stanu posiadania sprzed 
scalenia. Pozostałe grunty, których dotychczasowi właściciele nie zmienili się, nie będą objęte ulgą w podatku rolnym. 
Ulga z tytułu otrzymania w drodze wymiany lub scalenia gruntów stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu otrzymania w wyniku scalenia nowo otrzymanych gruntów;
- formularz oświadczenia oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
- zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go lat podatkowych; lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.
Powyższe zwolnienie wójt gminy Dzierżoniów przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika złożony do 31.12.2019 r.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie w pokoju nr 122.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 832-56-77

Możliwe ulgi z tytułu scalania gruntów

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego 2020 roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzą 
Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka


