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Jednak najważniejszy fakt 
to zrealizowanie przez gmin-
ne stowarzyszenia 9 projektów 
infrastrukturalnych, w efekcie 
których w przestrzeni publicz-

nej pojawiły się nowe atrakcje 
turystyczne i rekreacyjne, m.in. 
Gnejsy we Włókach, Park pod 
kasztanami w Owieśnie czy 
pole do minigolfa w Uciecho-
wie. Środki na ten cel w wyso-
kości 193 300 zł pochodziły z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020,  
a pozostawały w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania „Ślę-
żanie”. Pozyskanie środków na 
te zadania przez organizacje 
pozarządowe i ich realizacja to 
wielka odwaga i odpowiedzial-
ność za swoje miejscowości. 

Również gmina Dzierżoniów 
realizowała ciekawe projekty 
dla mieszkańców. Gmina jest 
partnerem Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich, co pozwa-

la na korzystanie ze specjal-
nej puli środków. W 2019 r. zre-
alizowano dwa ciekawe pro-
jekty o łącznej wartości ponad  
107 tys. zł: • „Kuźnia wiedzy i doświad-

czeń w obszarze dziedzic-
twa kulturowego regionu” 
to projekt skierowany do 
mieszkańców naszej gmi-
ny oraz partnerów projektu: 
gminy Kłodzko i Lubawka. 
W ramach tego zadania zo-
stały zaprezentowane talen-
ty i umiejętności mieszkań-
ców w obszarze szeroko ro-
zumianej kultury. 

• „Sprawny, aktywny, potrzeb-
ny – aktywizacja seniorów  
z gmin wiejskich na rzecz 
walki z wykluczeniem spo-
łecznym” to z kolei projekt, 
którego uczestnikami by-
ły aktywne i utalentowane 
osoby w jesieni wieku z gmi-
ny Dzierżoniów (lider projek-
tu) oraz z gmin partnerskich:  
Gogolin, Cekcyn, Gniewino. 

2019 to kolejny rok, w którym 
odniesiono wiele sukcesów w 

działaniach prospołecznych. Był to przede 
wszystkim wyjątkowy rok dla organizacji 
pozarządowych. Zrealizowały one 55 zadań 
publicznych o wartości ok. 235 tys. zł. Wśród 
nich były bardzo ciekawe projekty, m.in. 
„Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku”, 
„Prowadzenie Klubu Seniora 60+ w Mościsku”, 
„Placyk przy skałkach wizytówką Kamiennego 
Szlaku” czy „Bal Wszystkich Świętych”.

Dobry rok dla działań społecznych
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Jeden z najbardziej atrakcyjnych elementów projektu „Ciasteczkowy 
zawrót głowy”. Spotkanie warsztatowe z Katarzyną Bosacką

Kolejny projekt ze środków KSOW. Podczas wyjazdu do Lubawki 
mieszkańcy uczestniczyli w wielu inspirujących warsztatach

Sala w Książnicy powstała po wielu latach starań
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Na uwagę zasługuje tak-
że ciekawe zadanie o warto-
ści 16 623 zł pt. „Ciasteczko-
wy zawrót głowy” zrealizowa-
ne w ramach projektów gran-
towych LGD „Ślężanie” przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy 
Dzierżoniów. Wartością me-
rytoryczną projektu było wy-
kreowanie przez mieszkanki 
naszych miejscowości ciast-
ka, które nawiązuje do tema-
tyki poszczególnych wsi i mo-
że z czasem zostać lokalną 
pamiątką czy produktem cha-
rakterystycznym dla miejsco-
wości. Szczególnie zapamię-
tanym przez uczestników ele-
mentem projektu było spotka-
nie warsztatowe z Katarzyną 
Bosacką.

W 2019 r. gmina Dzierżo-
niów pozyskała środki w kwo-
cie 1 250 000 zł wzmacniają-

ce rozwój społeczności gminy  
z rządowych programów Se-
nior + i Maluch +. Dzięki temu 
wyremontowano część pała-
cu w Piławie Dolnej, gdzie po-
wstał Klub Senior +, a także 
poddano przebudowie budy-
nek po gminnym gimnazjum, 
gdzie już 1 czerwca 2020 r. 
zostanie otwarty oczekiwany 
przez mieszkańców pierwszy 
w gminie żłobek. Dużym suk-
cesem jest pozyskanie środ-
ków unijnych na funkcjonowa-
nie tego żłobka. Dzięki kwo-
cie wsparcia w wysokości  
1 333 705 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego (RPO 
WD) w ramach programu „Żło-

bek równych szans” gmina bę-
dzie mogła zapewnić wyposa-
żenie i utrzymanie placówki.

Warto wspomnieć także 
o dwóch inwestycjach infra-
strukturalnych, które służyć 
będą rozwojowi aktywności lo-
kalnej społeczności. Zrealizo-
wano je z udziałem środków 
PROW 2014-2020. Po wielu 
latach starań powstała sala 
wiejska w Książnicy, która bę-
dzie pełnić także wiele innych 
funkcji, m.in. edukacji eko-
logicznej i leśnej oraz stanie 
się miejscem spotkań senio-
rów. Wartość tego zadania to  
1 095 641 zł, a dofinansowanie 
PROW – 500 000 zł.

Drugie zadanie dofinanso-

wane ze środków PROW, tak-
że kwotą 500 000 zł, to „Rewi-
talizacja zabytkowego pałacu  
w Kiełczynie”. W 2019 r. do-
konano wymiany dachu, nato-
miast w 2020 r. parter budyn-
ku zostanie zagospodarowany 
i dostosowany do potrzeb lo-
kalnej społeczności. 

Inne ważne zadanie wykona-
ne w 2019 r. to poprawa stan-
dardu sali wiejskiej w Owie-
śnie, gdzie stare i niespraw-
ne ogrzewanie wymieniono 
na nowoczesne. Zmoderni-
zowano również kotłownię  
w budynku. Zadanie o wartości 
115 500 zł zostało dofinanso-
wane z budżetu województwa 
dolnośląskiego w ramach „Od-
nowy Dolnośląskiej Wsi” kwo-
tą 30 000 zł.

Warto też wspomnieć o słu-
żącym mieszkańcom budyn-
ku byłej szkoły w Uciechowie.  
W 2019 r. zakończono tam 
kompleksowe prace termomo-
dernizacyjne, dofinansowane  
z RPO WD w wysokości 
642 701 zł, przy całkowitej 
wartości zadania: 756 119 zł. 
Wykonano także szereg prac 
wewnątrz budynku. 

To oczywiście tylko najważ-
niejsze działania skierowane 
na rozwój lokalnych społecz-
ności w 2019 r. W trakcie ro-
ku realizowanych jest bowiem 
mnóstwo mniejszych zadań, 
m.in. z Funduszu Sołeckiego.

W ramach jednego z projektów ze środków KSOW, seniorzy z 4 województw 
prezentowali swoje pasje i talenty podczas konferencji w Gogolinie

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów mogą już korzystać z usług Klubu Senior+ 
w Piławie Dolnej. 16 grudnia placówka została oficjalnie otwarta

We wrześniu mieszkańcy 
uroczyście otworzyli pole 
do minigolfa w Uciechowie
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Sesja była również okazją 
do wręczenia podziękowań za 
wieloletnią pracę odchodzącej 
na emeryturę kierownik Refe-
ratu Inwestycji, Rozwoju i Pla-
nowania Przestrzennego Ewie 
Chryczyk.

Informację na temat fundu-
szu sołeckiego oraz efektów 
robót publicznych i prac inter-
wencyjnych przybliżyła rad-
nym Anna Hoffmann z Refera-
tu Mienia Komunalnego, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska.

Radni przyjęli ponadto pla-
ny pracy komisji Rady Gminy 

Dzierżoniów na 2020 r. Prze-
głosowali również uchwałę 
w sprawie utworzenia Żłob-
ka Gminnego Sudeckie Skrza-
ty. Wcześniej – we wtorek 28 
stycznia połączone komisje 
Rady uczestniczyły w wizji lo-
kalnej w budynku po byłym 
Gimnazjum Gminnym, w któ-
rym powstaje żłobek.

Inne przyjęte podczas 

czwartkowej sesji uchwały do-
tyczyły między innymi ustale-
nia wysokości opłat za pobyt 
i maksymalnej opłaty za wy-
żywienie w żłobku, wysokości 
diet dla sołtysów czy Gminne-
go Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020.

Głównym tematem styczniowej sesji  
Rady Gminy Dzierżoniów była realizacja 

zadań w ramach funduszu sołeckiego.  
Radni dyskutowali też o efektach robót  
publicznych i prac interwencyjnych.  
Obrady odbyły się 30 stycznia.

Styczniowa sesja Rady Gminy

Wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony 9 wrze-
śnia 2019 r. Z kolei 22 stycz-
nia 2020 r. Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego ogłosił li-
stę informującą o kolejności 
przysługiwania pomocy. Nasz 
projekt znalazł się na 6 pozycji  
(z 59 znajdujących się na li-
ście). 

Przedsięwzięcie obejmuje 
swoim zakresem dwa zadania: 
„Budowę kanalizacji sanitar-
nej w Nowiźnie – część I” oraz 

„Modernizację przepompowni 
wody w Dobrocinie”.

Celem realizacji projektu 
jest zwiększenie dostępności 
usług publicznych w postaci 
usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzenia ścieków, 
poprzez wykonanie sieci ka-
nalizacji sanitarnej (odprowa-
dzającej ścieki bytowe) w ukła-
dzie grawitacyjno-ciśnienio-
wym w miejscowości Nowizna 
z odprowadzeniem ścieków do 
oczyszczalni ścieków w Dzier-
żoniowie. Trzon wybudowanej 

sieci będzie podstawą do jej 
dalszej rozbudowy w kolejnych 
etapach.

Modernizacja przepompow-
ni wody w Dobrocinie będzie 
polegała na wykonaniu dwu-
stopniowego układu tłoczenia 
wody.

Planowany termin zakończe-
nia zadania to IV kwartał 2021 
roku.

Łączna wartość projektu to 
prawie 4 mln zł, natomiast po-
ziom dofinansowania wynosi 
63,63%.

Gmina Dzierżoniów, poprzez WiK Sp. z o.o.  
w Dzierżoniowie, będzie inwestorem  

zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Nowiźnie – część I i modernizacja  
przepompowni wody w Dobrocinie”.  
Zadanie zostanie zrealizowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie 
i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

Mieszkańcy potrzebujący pomocy prawnej od nowego roku mogą z niej skorzystać bezpłatnie w siedzibie Urzędu 
Gminy Dzierżoniów (pok. 220, I piętro). Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów takiej porady. 
Warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia.

Więcej informacji: darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Radni uczestniczyli w wizji lokalnej w budynku po byłym 
Gimnazjum Gminnym, w którym powstaje żłobek

Jedna z uchwał przyjętych 
przez radnych dotyczyła 
utworzenia Żłobka 
Gminnego Sudeckie Skrzaty
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Sam finał tradycyjnie już 
miał miejsce w Ostroszowi-
cach i tam się działo! W świą-
teczny nastrój wprowadziły 
uczestników ostroszowickie 
ludowe zespoły: „Katarzynki” 
i „Macieje”. Wychowankowie 
Młodzieżowej Akademii Tańca 
zatańczyli do znanych utwo-
rów, a o tym, że trwa gorący 
karnawał przypomniał dyna-
miczny pokaz zumby w wyko-
naniu Ostroszowickiego Te-
amu Mateusza.

W przerwie między wystę-
pami odbywały się licytacje. 
Oprócz wielkoorkiestrowych 
gadżetów można było wylicy-

tować m.in.:
• dzień z wójtem gminy Dzier-

żoniów,
• honorowy starter i koszul-

kę lidera wyścigu „Szlakiem 
Grodów Piastowskich”,

• honorowy starter i medal wy-
ścigu o „Koronę Gór Sowich”,

• zapowiedź występu zespołu 
„Sztywny Pal Azji” - gwiazdy 
tegorocznych Dożynek Gmi-
ny Dzierżoniów.
Nie byłoby finału bez straża-

ków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ostroszowicach, którzy 
zapraszali na pokazy ratownic-
twa i przejażdżki wozami bojo-
wymi, w tym oryginalnym żu-

kiem, autem z minionej epoki.
Dziękujemy bardzo wszyst-

kim za zaangażowanie, hoj-

ność i empatię. Cieszymy się, 
że wspólnie mogliśmy przeżyć 
28. Finał i pobić kolejny rekord.

28  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w gminie Dzierżoniów już za 

nami. Jak każdego roku, także w 2020 daliśmy 
z siebie wszystko. 33 wolontariuszy z gmin-
nych placówek oświatowych kwestowało 
w Mościsku, Nowiźnie, Włókach, Tuszynie, 
Kiełczynie, Książnicy, Uciechowie, Piławie 
Dolnej, Roztoczniku, Dobrocinie, Jodłowniku, 
Józefówku, Owieśnie i Ostroszowicach.

WOŚP ponownie zagrała w Ostroszowicach

Sztab WOŚP  
w Ostroszowicach jak 
co roku pracował na 
najwyższych obrotach

W przerwie między występami odbywały się licytacje

Wiele atrakcji tradycyjnie 
zapewnili strażacy z OSP 
w Ostroszowicach

Dzięki hojności uczestników, 
pobiliśmy kolejny rekord!

W wyjątkowy nastrój 
wprowadziły uczestników 
ostroszowickie zespoły 
ludowe

Do znanych utworów zatańczyli 
wychowankowie Młodzieżowej Akademii Tańca

Dynamiczny pokaz zumby przygotował 
„Ostroszowicki Team Mateusza”

Zebraliśmy 19 594,71 zł!
Sztab WOŚP w Ostroszowicach
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Najpiękniejsze kolędy i pastorałki ma-
ją moc zjednywania serc, budując poczu-
cie wspólnoty. Można było to odczuć już  
w pierwszych minutach koncertu. Na 
scenie pojawiły się zespoły działające 
przy bibliotece: New Folk, Uciecho-Wian-
ki, Katarzynki, Pojana, Cord, Con-Moto  
i Macieje. Każdy z nich w niepowtarzalny 
sposób przedstawił swój świąteczny re-
pertuar, budując unikatowy klimat.

Wspaniałe popisy muzyczne dopeł-
nił występ Zespołu Folklorystycznego 
Szwarne Dziołchy, który przybył na spe-
cjalne zaproszenie z Górażdży (gmina 
Gogolin). Artyści, oprócz kolęd, brawu-
rowo wykonali znane śląskie utwory lu-
dowe.

Zespół istnieje już ponad 30 lat, zdo-

bywając liczne nagrody na przeglądach 
i konkursach. Dziękując za ich zaanga-
żowanie, Grupa Twórcza działająca przy 
Bibliotece w Ostroszowicach przygoto-
wała dla naszych gości pachnące nie-
spodzianki. Ręcznie wykonane mydełka 
przekazano wraz z dyplomem i wyraza-
mi uznania, podkreślając, że Koncert Ko-
lęd był nie tylko popisem umiejętności 
wokalnych, ale także pokazem pięknych 
strojów.

Tradycja kolęd sięga XIII wieku. Już 
wtedy grupy kolędników odwiedzały 

okoliczne gospodarstwa, śpiewając reli-
gijne pieśni i składając życzenia gospo-
darzom, a jednocześnie prosząc o datki 
i jedzenie. O nasz niedzielny poczęstu-
nek zadbało Koło Gospodyń Domowych 
z Mościska, przygotowując przepyszne 
niespodzianki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
przedstawicielom gminy Dzierżoniów za 
życzliwość i pomoc w organizacji tego-
rocznego spotkania.

Do zobaczenia za rok!

Rozśpiewana i uśmiechnięta 
była niedziela 26 sty-

cznia w Mościsku. Wójt 
gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski oraz dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta Justyna Kaczo-
rowska przywitali zgromad-
zonych gości na tegorocznym 
Koncercie Kolęd.

Koncert Kolęd w Mościsku

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

15 stycznia niezwykle aktywne poszu-
kiwania w Bibliotece w Mościsku prowa-
dziła młodzież z klas VIII Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Mościsku oraz z 
Fundacji „Pokolorujmy Szarość” z Do-
brocina. Spotkanie było kontynuacją 
ubiegłorocznych warsztatów, podczas 
których zawiązały się nowe znajomości 

i obalono kilka stereotypów o osobach z 
niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas naszych styczniowych za-
jęć chcieliśmy pokazać, że sztuki można 
uczyć nie tylko poprzez kontakt  z orygi-
nalnymi dziełami, ale także przez rozmo-
wę i stwarzanie okazji do własnej aktyw-
ności artystycznej.

Niezawodna psycholog Grażyna Woj-
tala poprowadziła pierwsze zabawy inte-
gracyjne, które przypomniały nasze twa-
rze i imiona. Pomocna okazała się być 
także wystawa „Mogę być, kim chcę”, 
która towarzyszyła nam podczas spo-
tkania. Jej autorami są właśnie osoby z 
pasją i talentami – podopieczni fundacji.

„Pewnie nie wszyscy zdają sobie spra-
wę z tego, że każdy z nas jest utalento-
wany. Dla każdego talent oznacza coś 
innego i każdy może go inaczej rozu-
mieć. Najczęściej talent podziwiamy 

przez pryzmat osiągnięć i dokonań arty-
stycznych lub sportowych. Ale nie o ta-
kie talenty nam chodzi. Mamy na myśli 
talenty niepozorne, nie tak spektakular-
ne, bo codzienne. Przecież każdy z nas, 
pokonując każdego dnia od nowa trud-
ności 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” – czytamy w opisie wystawy.

Mamy nadzieję, że wspólne działania i 
ich efekty nie pozwolą młodzieży szybko 
zapomnieć o sobie nawzajem, a sztuka 
stanie się kluczem do drugiego człowie-
ka. Nie zgubcie go!                                             D.W.

Dzieła sztuki, z którymi 
stykają się dzieci i 

młodzież, silnie oddziałują 
na ich wyobraźnię i zdolności 
poznawcze. Wyrabiają zmysł 
artystyczny i samodzielne 
myślenie. Uwrażliwiają 
oraz pozwalają na własne 
poszukiwania zarówno 
pytań, jak i odpowiedzi.

Każdy z nas jest utalentowany

Na scenie zaprezentowały się  
jak co roku gminne zespoły ludowe, m.in. Cord
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Tak właśnie postanowił swoją wie-
dzę przekazywać Maciej Wojnicki, który  
23 stycznia poprowadził zajęcia, przed-
stawiając stworzony przez siebie sys-
tem do konstruowania robotów i nauki 
podstaw robotyki oraz programowania 
dla dzieci i młodzieży – LOFI Robot.

Na warsztatach w Bibliotece Publicz-

nej Gminy Dzierżoniów w Mościsku oraz 
w filii  w Tuszynie dzieci mogły, dzięki z 
pozoru błahej konstrukcji z drewna, śru-
bek i wystających kabli, kształcić umie-
jętności logicznego myślenia, cierpliwo-
ści, kreatywności i twórczego rozwiązy-
wania problemów.

Dopasowanie poziomu trudności za-
dań do wieku i wiedzy dzieci powodo-

wało, że na warsztatach nie sposób by-
ło się nudzić. Wykorzystując autorską 
aplikację LOFI Blocks dzieci dowiedzia-
ły się, jak sprawić, aby za pomocą funk-
cji, pętli, parametrów i zmiennych robot 
m.in. przedstawił się – i to w różnych ję-
zykach, zaświecił diody, poruszył się lub 
zareagował na naszą rękę.

Ludzkie zmysły zostały przyporządko-
wane czujnikom robota, przy czym oka-
zało się, że nie każdy z czujników ma ści-
śle określoną funkcję. Możemy je zmie-
niać tworząc do nich odpowiednie pro-
gramy. Należy też pamiętać, że głównym 
narzędziem projektanta, konstruktora i 
programisty, obok niepohamowanej chę-
ci tworzenia nowych rzeczy, jest jego 
wierny śrubokręt!

D.W.

Warsztaty z podstaw 
robotyki to doskonałe 

pole do rozwijania wiedzy 
na temat podstaw fizyki, 
mechaniki oraz elektroniki 
i myślenia projektowego. 
Co jednak zrobić, aby ten 
materiał stał się zrozumiały 
dla dzieci? Połączyć naukę  
z zabawą!

Rany! Rety! Roboty!

Maciej Wojnicki przedstawił 
dzieciom stworzony przez 
siebie system do konstruowania 
robotów i nauki podstaw robotyki

Pierwsze z wydarzeń miało miejsce 
11 stycznia w sali wiejskiej, gdzie pod-
czas zabawy choinkowej spotkali się 
najmłodsi mieszkańcy. Na dzieci czeka-
ło mnóstwo atrakcji, od wspólnej zaba-
wy prowadzonej przez grupę animacyj-
ną Miki Wiki, przez tańce i poczęstunek, 
aż po przybycie św. Mikołaja w towarzy-
stwie Olafa z pełnym workiem prezen-
tów. Tego wieczoru na buziach dzieci nie 
zabrakło uśmiechu.

Kolejne spotkanie to coroczny „Dzień 
Seniora” organizowany już od kilkuna-
stu lat. 19 stycznia życzenia wszystkim 
przybyłym seniorom złożyli wójt gminy 

Dzierżoniów Marek Chmielewski, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżo-
niów im. W. Reymonta Justyna Kaczo-
rowska oraz proboszcz Janusz Rempal-
ski. Gości ucieszyły jasełka przygoto-
wane przez bibliotekę przy współpracy 
z katechetką Eweliną Syndłak oraz kon-
cert skrzypcowy Julii Kurczyńskiej z Sie-
mianowic Śląskich.

Mieliśmy również zaszczyt gościć te-
go dnia małżeństwo Wandę i Henryka 
Poznańskich, którzy w tym roku będą ob-
chodzić 50-lecie zawarcia związku mał-
żeńskiego. Otrzymali od nas kosz kwia-
tów oraz mnóstwo życzeń od wszystkich 
obecnych. Było wspólne zdjęcie, słodki 
poczęstunek i tańce przy muzyce granej 
przez zespół „Nowaki” z Ostroszowic.

Joanna Pestkowska

Styczeń to w Owieśnie 
wciąż okres świąteczny.  

A dzieje się tak dzięki  
spotkaniom organizowanym  
przez sołectwo przy  
koordynacji biblioteki.

Styczeń w Owieśnie

Na strunach wprost do serc
W Ostroszowicach odbył się  
24 stycznia koncert Barbary Pachury, 
który zrobił ogromne wrażenie  
na zebranych w sali słuchaczach. 
Kameralny recital śpiewającej poetki 
z Bielawy był okazją do posłuchania 
zarówno kolęd, jak i innych utworów  
z obszernego repertuaru artystki.

Koncert zorganizowano dzięki 
współpracy Biblioteki Publicznej 
Gminy Dzierżoniów im. Władysława 
Reymonta i  Rady Sołeckiej  
w Ostroszowicach.

Świąteczne tradycje podtrzymują 
również najmłodsi mieszkańcy
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Podstawowe zasady
Dotacje będą mogli uzyskać 

mieszkańcy chcący wymieniać 
kotły i piece na paliwa stałe, 
głównie węglowe (tzw. kopciu-
chy). Projekt dotyczy wyłącz-
nie budynków jednorodzin-
nych. Premiowane będą do-
my o dobrym standardzie ter-
micznym (a więc docieplone i 
uszczelnione).

W ramach grantu możliwa 
będzie wymiana na bardzo 
wygodne i tanie w eksploata-
cji pompy ciepła, ale także in-
stalacje gazowe, kotły bioma-
sowe czy instalacje ogrzewa-
nia elektrycznego (pod warun-
kiem, że będą zasilane energią 
z własnego systemu fotowol-
taicznego).  Nie jest dopusz-
czona wymiana na kotły olejo-
we czy kotły węglowe (choćby 
najnowocześniejsze).

Liderem i operatorem (a za-
razem wnioskodawcą) projek-
tu jest wyspecjalizowana orga-
nizacja inżyniersko-projektowa 
Centrum Technologii Energe-
tycznych, działająca w ramach 
Stowarzyszenia Wolna Przed-
siębiorczość w Świdnicy. Orga-
nizacja ta zaprosiła do współ-
pracy w ramach projektu gru-

pę 7 gmin z terenu Aglomera-
cji Wrocławskiej, w tym gminę 
Dzierżoniów.  Jest to już kolej-
ny projekt grantowy zainicjo-
wany i prowadzony przez Sto-
warzyszenie w partnerstwie z 
naszą gminy. Poprzedni pro-
jekt dotyczył grantów na insta-
lacje fotowoltaiczne i został 
bardzo ciepło przyjęty przez 
mieszkańców.

Dofinansowanie dla miesz-
kańców w ramach obecnie 
uruchamianego projektu wy-
niesie 85 procent kosztów 
kwalifikowalnych nowej insta-
lacji grzewczej, ale nie więcej 
niż 35 tys. zł. 

Warto pamiętać, że: 
• podstawowym, choć nie je-

dynym, warunkiem uzyska-
nia grantu będzie wzięcie 
przez zainteresowanego 
mieszkańca udziału w kon-
kursie grantowym (zostanie 
ogłoszony w ciągu najbliż-
szych miesięcy),

• wraz z ogłoszeniem konkur-
su zostanie przedstawio-
ny szczegółowy regulamin 
z kryteriami konkursowymi, 
sposobem składania wnio-
sków, zasadami ich oceny 
oraz wzorami dokumentów 

konkursowych i aplikacyj-
nych.    
Wiele czynności przygo-

towawczych związanych z 
udziałem w konkursie należy 
podjąć z wyprzedzeniem. Po-
zwoli to w bardziej przemyśla-
ny sposób przystąpić do kon-
kursu grantowego. 
• Formalnym wymogiem, aby 

ubiegać się o grant, będzie 
wykonanie audytu energe-
tycznego budynku oraz kon-
cepcji technicznej moder-
nizacji kotłowni (w związ-
ku z obowiązkiem likwidacji 
starego kotła i przejścia na 
technologie grzewcze obję-
te wsparciem w ramach pro-
jektu). 

• Mieszkańcy będą mogli sko-

rzystać z kompleksowego 
wsparcia w zakresie oceny 
zapotrzebowania na energię 
i ciepło w ich budynku, wyko-
nania audytu energetyczne-
go oraz racjonalnego dobo-
ru technologii grzewczych, 
z uwzględnieniem indywidu-
alnej sytuacji technicznej i 
energetycznej ich budynków. 
Szczegółowa informacja na 
ten temat zostanie przeka-
zana w trakcie spotkania z 
mieszkańcami.

• Takie wsparcie zostanie 
udostępnione zainteresowa-
nym mieszkańcom zarów-
no na etapie przedkonkur-
sowym (a więc już w lutym i 
marcu 2020), jak i  konkurso-
wym (kwiecień br.).

W związku z przyznanym dofinansowaniem 
ze środków unijnych na projekt, którego 

partnerem jest gmina Dzierżoniów, w imieniu 
Lidera Projektu zapraszamy na spotkanie infor-
macyjne poświęcone zasadom działania pro-
gramu oraz możliwościom ubiegania się przez 
mieszkańców o granty na wymianę kotłów 
stałopalnych.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców
Termin i miejsce spotkania informacyjnego:  

26 lutego (środa), początek spotkania: 18.30, 
czas trwania: ok. 2 godzin. 

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów,  
ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko.  

Tematyka spotkania:
• Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba 

będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu?
• Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty 

wsparciem grantowym? 
• W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? 

Uwarunkowania finansowe udziału w planowanym 
projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców  
w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;

• Jakie działania można podjąć w okresie 
przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse  
uzyskania grantu?

• Pytania i odpowiedzi.

W ostatnim czasie na emeryturę odeszły dwie osoby 
od wielu lat związane z Urzędem Gminy Dzierżoniów. 
To kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Elżbieta Rudnicka oraz kierownik Referatu Inwestycji, 
Rozwoju i Planowania Przestrzennego Ewa Chryczyk.
Obie panie każdego dnia pomagały mieszkańcom 
służąc swoją  wiedzą i doświadczeniem. Dziękując za 
wieloletnią pracę życzymy im wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, zasłużonego odpoczynku oraz jak najwięcej 
czasu na realizację innych planów i pasji.

Elżbietę Rudnicką oficjalnie 
pożegnano podczas grudniowej 
sesji Rady Gminy Dzierżoniów

Podczas styczniowej sesji 
radni pożegnali Ewę Chryczyk
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Kwotę funduszu na dany rok, 
na podstawie ustawy o fundu-

szu sołeckim, ustala wójt. Na-
tomiast to mieszkańcy decydu-

ją, jakie zadania zostaną zreali-
zowane. Wiele przedsięwzięć 
finansowanych z tych środków 
wykonują sami mieszkańcy, 
co jest główną ideą funduszu. 
Dzięki temu wartość końcowa 
zadań jest wyższa od zainwe-
stowanych środków finanso-
wych.

Fundusz sołecki w gminie 
Dzierżoniów pełni funkcję bu-
dżetu obywatelskiego. Spra-
wozdanie z wykorzystania 
funduszu w 2019 r. dostępne  
jest na stronie: www.ug.dzie-
rzoniow.pl. 

Fundusz sołecki to instrument wsparcia 
lokalnych społeczności, który funkcjonuje  

w gminie Dzierżoniów od 2008 r. i jest  
częścią budżetu gminy. Wysokość funduszu 
systematycznie rośnie. W 2019 r. kwota  
ta wyniosła 412 041,88 zł.

Inwestycje, remonty i działania społeczne. Ponad 400 tys. zł 
z funduszu sołeckiego w 2019 r. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od ciepłych słów dyrektor Elż-
biety Kędzierskiej-Dydo, skie-

rowanych do babć i dziadków. 
Życząc seniorom wszystkiego 
dobrego, zdrowia, radości i jak 

najwięcej czasu spędzonego 
w rodzinnym gronie, a zwłasz-
cza z ukochanymi wnuczęta-
mi, zaprosiła ich do chwili re-
laksu przy wierszach i piosen-
kach.

Prezentowane przez dzie-
ci umiejętności wywołały 
uśmiech i wzruszenie u babć i 
dziadków. To im wnuki dzięko-

wały za bezwarunkową miłość 
i opiekę, za czas, cierpliwość i 
zrozumienie. Za to, że po pro-
stu są…

Montaż słowno-muzyczny 
obejrzeli również licznie przy-
byli rodzice. Miło nam było 
gościć także Teresę Kanarek, 
radną gminy Dzierżoniów.

Uroczystość zakończyła się 
pięknymi życzeniami skiero-
wanymi do babć i dziadków 
w wykonaniu dzieci. A słowa 
piosenki „Nie ma jak u babci, 
nie ma jak u dziadka, babcia z 
dziadkiem nas kochają, my ko-
chamy także ich” oddały sens 
tego święta.

Słodki poczęstunek przygo-
towany przez mamy oraz wrę-
czenie babciom i dziadkom  
upominków i laurek dopełni-
ły całości. Spotkanie wprowa-
dziło wszystkich w miły, pełen 
wzruszeń nastrój. Nastrój, któ-
ry zawsze udziela się w tych 
dwóch dniach w roku: bab-
ciom, dziadkom i ich wnuczę-
tom.

SP Tuszyn

W Szkole Podstawowej im. J. Pawła II 
w Tuszynie 24 stycznia odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  
W tym szczególnym dniu wszystkie  
przedszkolaki: maluszki, średniaki i starszaki 
z niecierpliwością czekały na zaproszonych 
gości - swoje babcie i dziadków. Przywitały ich 
z wielką radością, prezentując przygotowany 
specjalnie dla nich program artystyczny.

Dzień Babci i Dziadka w Tuszynie

Wnuki dziękowały swoim dziadkom za bezwarunkową miłość, czas i opiekę

Babcie i dziadkowie nie kryli wzruszenia 
podczas występów swoich wnucząt

Na zaproszonych gości czekały z niecierpliwością 
wszystkie przedszkolaki: maluszki, średniaki i starszaki
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Grupa studentów z Chin ze 
swoją opiekunką dydaktycz-
ną - dyrektor Instytutu Archi-

tektury Krajobrazu Uniwersy-
tetu Przyrodniczego prof. Ire-
ną Niedźwiecką-Filipiak doko-

nała inwentaryzacji terenu w 
kwietniu 2019 r.

W środę studenci zaprezen-
towali swoje kreatywne kon-
cepcje. Po zakończeniu każ-
dej prezentacji odbywała się 
dyskusja, w której przedstawi-
ciele delegacji mogli podzielić 
się z autorami projektów swo-
imi spostrzeżeniami. Decyzja, 
które koncepcje wdrożyć w ży-

cie, będzie należała do miesz-
kańców.

Polsko-chińska grupa stu-
dentów współpracuje ze spo-
łecznością gminy Dzierżoniów 
już od 5 lat. W tym czasie przy-
gotowywała koncepcje zago-
spodarowania różnych tere-
nów publicznych.

W 2020 r. grupa będzie pra-
cowała nad projektami zago-
spodarowania terenu wokół 
nowo wybudowanej sali wiej-
skiej w Książnicy.

Przedstawiciele sołectwa Ostroszowice  
wraz z zastępcą wójta gminy Dzierżoniów 

Jolantą Zarzeką udali się 29 stycznia  
do Wrocławia, aby zapoznać się  
z propozycjami zagospodarowania  
terenu wokół boiska w Ostroszowicach.

Kolejne efekty współpracy 
z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Odznaka to inicjatywa Sto-
warzyszenia Turystycznego 
Gmin Gór Sowich (w skład któ-
rego wchodzi również gmina 
Dzierżoniów), a także ząbko-
wickiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. 

W tej chwili odznaką „Znam 
Góry Sowie” mogą się po-
szczycić mieszkańcy 105 miej-
scowości spośród 13 woje-
wództw z całej Polski, ale rów-
nież przyjezdni z zagranicy,  
np. z Norwegii.

Turyści mogą zdobyć dwie 
odznaki: małą i dużą. Aktual-
nie trwają prace nad urucho-

mieniem „Wielkiej odznaki”. 
To ważna chwila dla turystów 
pieszych, którzy czekali na taki 
krok ze strony STGGS.

O zmianach i nowościach tu-
rystycznych zaplanowanych 
na zbliżający się sezon wio-
sna-lato będzie można prze-
czytać już wkrótce na Facebo-
oku Portalu Gór Sowich.

Więcej informacji o odzna-
ce na stronie: www.gorysowie.
org. 

Książeczkę Weryfikacyjną 
można nabyć bezpośrednio  
u Mirosława Gontkowskiego 
z PTTK Ząbkowice (kontakt  
w regulaminie odznaki),  

a także w niektórych lokaliza-
cjach odznaki (wykaz miejsc 
dostępny również na stro-
nie STGGS) oraz w siedzi-
bie Stowarzyszenia Tury-
stycznego Gmin Gór Sowich  
w Sowiogórskim Centrum Ko-

munikacyjnym w Dzierżonio-
wie. 

Wszelkich informacji na te-
mat odznaki udziela Mirosław 
Gontkowski, tel.: 782-155-411 
lub pod adresem e-mail: miro-
slaw.gontkowski@gmail.com. 

Zweryfikowanych zostało już blisko pół 
tysiąca małych odznak „Znam Góry Sowie”! 

17 lutego odbyło się spotkanie, podczas 
którego Wójt Gminy Dzierżoniów i jednocześnie 
Wiceprezes Stowarzyszenia Turystycznego Gmin 
Gór Sowich Marek Chmielewski oraz Mirosław 
Gontkowski - przewodnik i pasjonat turystyki 
rozmawiali o poszerzeniu projektu.

Idą zmiany w odznace „Znam Góry Sowie”

Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
współpracują ze społecznością gminy Dzierżoniów już od 5 lat

Studenci przedstawili 
gminnej delegacji koncepcje 
zagospodarowania
terenu wokół boiska  
w Ostroszowicach

O zmianach w odznace „Znam Góry Sowie”
Wiceprezes STGGS Marek Chmielewski rozmawiał  
z przewodnikiem Mirosławem Gontkowskim



Szczegółowe informacje na 
temat konkursu oraz środków 
przeznaczonych na wsparcie 
poszczególnych zadań moż-
na odnaleźć na stronie www.
ug.dzierzoniow.pl w zakładce 
Pożytek Publiczny – Współpra-
ca z organizacjami pozarządo-
wymi 2020.

Wszystkim organizacjom, 
które w swoich ofertach  zde-
cydują się wykazać pracę spo-
łeczną przypominamy, że w 
2020 r. minimalna stawka go-
dzinowa wynosi 17 zł brutto.

Jak co roku wójt 
gminy Dzierżoniów 

ogłosił otwarty 
konkurs ofert na 
wsparcie realizacji 
zadań publicznych 
gminy Dzierżoniów.

Dotacje dla organizacji pozarządowych
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Nazwa zadania Termin

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 24.02.2020 r., 
godz. 15.30

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 06.03.2020 r., 
godz. 15.00

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 06.03.2020 r., 
godz. 15.00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20.03.2020 r., 
godz. 15.00

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

20.03.2020 r., 
godz. 15.00

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.03.2020 r., 
godz. 15.00

Turystyka i krajoznawstwo 20.03.2020 r., 
godz. 15.00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
– przeciwdziałanie alkoholizmowi

03.04.2020 r., 
godz. 15.00

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
– zwalczanie narkomanii

03.04.2020 r., 
godz. 15.00

Terminy składania ofert:

jak długo pełni Pan funkcję Radnego Gminy Dzierżoniów?
Radnym gminy Dzierżoniów zostałem po raz pierwszy, nigdy 

wcześniej nie kandydowałem.

Czym zajmuje się Pan jako radny? jaki obszar jest dla Pa-
na priorytetowy?

Jako radny uczestniczę w pracach komisji Rolnictwa i ochro-
ny środowiska oraz Kultury, oświaty, zdrowia i sportu. Jestem 
również delegatem Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego ZGPD-7, gdzie uczestniczę w pracach ko-
misji rewizyjnej.

Myślę że każdy obszar jest priorytetowy, ale na pewno naj-
ważniejsze są dla mnie zdrowie i ochrona środowiska.

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

Trudno powiedzieć, ale jako radny dołożę wszelkich starań, 
aby tak było.

Jednym z priorytetowych celów jest boisko sportowe, dzięki 
któremu na pewno pojawi się większa możliwość organizacji 
przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Ważna jest dla mnie 
także poprawa lokalnej infrastruktury drogowej.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panem kontaktować?
Osobiście na zebraniach rady sołeckiej lub w miejscu moje-

go zamieszkania oraz telefonicznie: +48 607-226-666 i mailo-
wo: alternatywa2018@wp.pl. 

Proszę dokończyć zdanie: gmina Dzierżoniów jest dla 
mnie…

…naszym drugim wspólnym domem, po którym przemiesz-
czamy się praktycznie każdego dnia i w którym chcielibyśmy, 
aby było jak najpiękniej.

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

opowiada Karol Słodziak reprezentujący Okręg Wyborczy nr 14 (Józefówek, Ostroszowice).

Poznaj swojego radnego
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W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz na stronie www.ug.dzierzoniow.pl została wywieszona 
informacja dotycząca sprzedaży udziału nieruchomości nr 357 w 1/16 części, położonej w Owieśnie 23. Pełna treść ogłoszenia 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

Nieruchomość w Owieśnie na sprzedaż

WyDARZENIE DATA MIEJSCE

Marcowa Kobieteria 14.03.2020 r. Roztocznik
Święto Odnowy Wsi 07.04.2020 r. Książnica
Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich 14.05.2020 r. Książnica
Zmagania Sołectw 23.05.2020 r. Piława Dolna
Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieśnie 20.06.2020 r. Owiesno
Nocne Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów w Piłce Nożnej 25.07.2020 r. Uciechów
Dożynki Gminy Dzierżoniów / Bukowińskie Spotkania 23.08.2020 r. Jodłownik
Festiwal Słoików 19.09.2020 r. Mościsko
Doroczne spotkanie Partnerstwa Lokalnego 23.10.2020 r. Mościsko

Kalendarz imprez 
gminy Dzierżoniów w 2020 r.

Przypominamy właścicie-
lom nieruchomości z terenu 
gminy Dzierżoniów, że od 2016 
roku na terenie gminy obowią-
zuje opłata adiacencka. Jest 
ona dla mieszkańców naszej 
gminy mało znana, choć nie 
jest instytucją nową. Zosta-
ła wprowadzona do polskiego 
prawa już w latach międzywo-
jennych, w rozporządzeniu o 
prawie budowlanym z 1928 ro-
ku. Określano ją wówczas mia-
nem „opłaty z tytułu ulepsze-
nia nieruchomości”. Pojęcie 
„opłaty adiacenckiej” po raz 
pierwszy zostało użyte w 1985 
roku. Obecnie opłata ta uregu-

lowana jest przepisami usta-
wy o gospodarce nieruchomo-
ściami z dnia 21 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 
ze zm.).

Taka opłata może być nali-
czana, jeśli wartość nierucho-
mości wzrośnie na skutek jed-
nego z trzech wymienionych 
zdarzeń: 
1. budowa urządzeń infrastruk-

tury technicznej z udziałem 
środków Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu tery-
torialnego, środków pocho-
dzących z budżetu Unii Euro-
pejskiej lub ze źródeł zagra-
nicznych niepodlegających 

zwrotowi. Przy czym przez 
budowę takich urządzeń ro-
zumie się także budowę dro-
gi oraz wybudowanie (pod 
ziemią, na ziemi albo nad 
ziemią) przewodów lub urzą-
dzeń wodociągowych, kana-
lizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i 
telekomunikacyjnych, 

2. scalenie i podział nieru-
chomości, który ma na ce-
lu uzyskanie korzystniej-
szej konfiguracji przestrzen-
nej poszczególnych nieru-
chomości i umożliwienie 
właściwego zagospodaro-
wania nieruchomości,

3. podział nieruchomości. 
Opłata adiacencka nie dotyczy 
właścicieli tych nieruchomo-
ści, które w miejscowym planie 
przeznaczone są na cele rolne 
lub leśne.

Stawka procentowa opła-
ty adiecenckiej wynosi maksy-
malnie 50% wzrostu wartości 
nieruchomości w odniesieniu 
do zdarzeń opisanych w pkt. 

1 i 2 oraz maksymalnie 30% w 
odniesieniu do zdarzeń opisa-
nych w pkt. 3.

Na terenie naszej gminy 
obowiązują następujące staw-
ki ustalone przez Radę Gminy 
Dzierżoniów:
• 2% różnicy wartości nieru-

chomości przed podziałem 
i po jej podziale (Uchwała 
nr XXIX/203/16 Rady Gminy 
Dzierżoniów z dnia 24 listo-
pada 2016 roku),

• 1% różnicy między warto-
ścią, jaką miała nierucho-
mość przed wybudowa-
niem urządzeń infrastruktu-
ry technicznej a wartością, 
jaką nieruchomość ma po 
ich wybudowaniu (Uchwała 
nr XXIX/204/16 Rady Gminy 
Dzierżoniów z dnia 24 listo-
pada 2016 roku).
Opłatę adiacencką przy za-

stosowaniu ww. stawek ustala 
wójt w drodze decyzji do 3 lat 
od opisanych zdarzeń. 

W ostatnim czasie na terenie gminy 
Dzierżoniów obserwujemy wzmożone 

zainteresowanie budownictwem miesz-
kaniowym i wynikającymi z tego podziałami 
nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami 
miejscowych planów zagospodarowania przestr-
zennego. W związku z tym pojawiają się również 
pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych 
zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Opłata adiacencka. Kogo obowiązuje?


