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W tym roku nagrody wójta za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
i wzorowe zachowanie otrzy-
mało 22 prymusów. Z kolei 77 
uczniów zostało docenionych 
za swoje osiągnięcia sporto-
we.

Łączna kwota nagród na-
ukowych wyniosła 3000 zł, na-
tomiast sportowych - 6160 zł. 
Serdecznie gratulujemy nie tyl-
ko nagrodzonym uczniom, ale 
także ich rodzicom, opieku-
nom i nauczycielom.

Zakończenie roku szkolnego to czas  
na podsumowanie pracy uczniów  

w minionych 10 miesiącach. To również  
okazja do nagrodzenia tych najzdolniejszych  
- zarówno za sukcesy naukowe,  
jak i szczególne osiągnięcia sportowe.

Nagrody wójta dla najzdolniejszych

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie 
pamiętali o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników 
i życzymy udanych wakacji. W tym niełatwym czasie pamiętajcie jednak o swoim zdrowiu  
– zachowajcie bezpieczny dystans społeczny i dbajcie o siebie.

Pragniemy również podziękować wszystkim rodzicom, a także dyrektorom, nauczycielom  
i pracownikom szkół za ich pracę i zaangażowanie w tych trudnych miesiącach nowej rzeczywistości.

Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski 
Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka

Dotacja celowa została 
udzielona w ramach realiza-
cji modułu 3 wieloletniego rzą-
dowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” dotyczące-
go wspierania w latach 2019 - 
2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe 

w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację sto-
łówek i miejsc spożywania po-
siłków.

W ramach wsparcia finan-
sowego planowana jest ada-
ptacja jednego z pomieszczeń  
na potrzeby jadalni oraz wypo-
sażenie go w niezbędne meble 

i sprzęt.
Rządowy program zakłada 

również obowiązkowy wkład 
własny finansowy lub rzeczo-
wy w wysokości co najmniej 
20% środków niezbędnych 
na realizację zadania. Gmina 
Dzierżoniów przeznaczy na ten 
cel 11 446,10 zł.

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 24 952,11 zł na adaptację  

i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego 
do spożywania posiłków w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku.

Posiłek w szkole i w domu. 
Nowa inwestycja w szkole w Mościsku
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17 czerwca 2020 r. wójt gmi-
ny Dzierżoniów Marek Chmie-
lewski podpisał z wojewodą 
dolnośląskim umowę na dofi-
nansowanie zadania. Będzie 
ono realizowane w ramach 
Programu Wieloletniego „Se-
nior”+ na lata 2015-2020 - Edy-
cja 2020, moduł II - „Zapewnie-
nie funkcjonowania Klubu „Se-
nior+”.

Dzięki pozyskanym środkom 
zrealizujemy przedsięwzięcia, 
które umożliwią uczestnikom 
Klubu Seniora skorzystanie z 
różnorodnych ofert prozdro-

wotnych, kulturalnych czy re-
kreacyjnych.

Wśród zajęć prowadzonych 
w Klubie Senior+ w Piławie Dol-
nej są m.in. zajęcia ruchowe 
oraz spotkania z rehabilitan-
tem. Zaplanowane są ponadto 
wyjazdy na basen, do kina i te-
atru. Cykliczne warsztaty z róż-
nego typu specjalistami, takimi 

jak diabetolog czy psycholog 
zapewnią seniorom pomoc w 
przezwyciężaniu różnych trud-
nych sytuacji w ich codzien-
nym życiu. Członkowie klubu 
będą mieli również możliwość 
uczestniczenia w warsztatach 
kulinarnych i ogrodniczo-flory-
stycznych.

Gmina Dzierżoniów pozyskała 60 000 zł  
na funkcjonowanie Klubu Senior+  

w Piławie Dolnej. Dodatkowe środki pozwolą 
stworzyć jeszcze lepsze warunki do aktywizacji, 
integracji i wsparcia osób starszych, a także 
zwiększą aktywność seniorów w środowisku 
lokalnym oraz umożliwią klubowiczom  
poszerzanie swoich zainteresowań.

Dodatkowe środki na działalność 
Klubu Senior+ w Piławie Dolnej

1 czerwca wicemarsza-
łek woj. dolnośląskiego Grze-
gorz Macko przekazał wójto-
wi gminy Dzierżoniów Marko-
wi Chmielewskiemu prome-
sę na realizację inwestycji pn. 
„Ostroszowice – droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych (ul. 
Leśna)”. W spotkaniu uczest-
niczył również wicewojewoda 
dolnośląski Jarosław Kresa.

W ramach zadania na od-
cinku 200 m zostanie wyko-
nana nowa nawierzchnia bitu-
miczna. Podpisana została już 
umowa z wykonawcą – Toma-
szem Muchą, prowadzącym 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Ziemnych i Transporto-
wych „TOM-TRANS” z siedzibą  
w Bielawie.

Koszt zadania wyniesie  
123 000,44 zł, z czego udzielo-
na promesa to 50 400,00 zł.

Kolejna inwestycja, jaką 
gmina Dzierżoniów zrealizuje  
w tym roku, to budowa chodni-
ka w Owieśnie. Zadanie zosta-
nie dofinansowane w ramach 
„Dolnośląskiego Funduszu  
Pomocy Rozwojowej 2020”.  
W konkursie ogłoszonym  
w ubiegłym roku wzięło udział 
wiele jednostek samorządo-
wych, a lista rankingowa obej-
mowała 98 gmin. Gmina Dzier-
żoniów znalazła się na 16.  
pozycji listy.

W ramach zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
3008D w miejscowości Owie-
sno polegająca na budowie 
chodnika” na czterech odcin-

kach drogi powstanie chodnik 
o łącznej długości 780 m. Lo-
kalizacja odcinków chodnika 
została ustalona w oparciu o 
możliwości techniczne – bez 
konieczności przykrywania ro-
wów. Uwzględniono również 
oczekiwania mieszkańców i 
konieczność zapewnienia bez-
piecznego dostępu do obiek-
tów użyteczności publicznej, 
m.in. kościoła i biblioteki.

Szacunkowa wartość za-
dania to 250 000,00 zł. De-
klarowany udział Powia-
tu Dzierżoniowskiego wynie-
sie 50 000,00 zł, a dotacja  
z „Dolnośląskiego Fundu-
szu Pomocy Rozwojowej”  
– 112 210,00 zł.

Obie inwestycje przyczynią 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu  
województwa dolnośląskiego,  

w Ostroszowicach przebudowana zostanie 
droga dojazdowa do gruntów rolnych,  
a w Owieśnie powstanie chodnik.

Dofinansowanie na realizację 
kolejnych inwestycji drogowych

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Grzegorz Macko,  
wójt Marek Chmielewski i wicewojewoda dolnośląski 
Jarosław Kresa podczas uroczystego przekazania promesy

W ofercie klubu są też zajęcia ruchowe i spotkania z rehabilitantem

Seniorzy będą brali udział w 
ciekawych warsztatach, m.in. 
kulinarnych i artystycznych
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Czy związki frazeologiczne to zbyt 
trudne zagadnienie dla przedszkolaków? 
Nic bardziej mylnego. Ogródkowy Dysku-
syjny Klub Książki w Uciechowie jest na 
to najlepszym przykładem.

4 czerwca świętowaliśmy XIX Ogólno-
polski Tydzień Czytania Dzieciom upły-
wający pod hasłem: „Cała Polska czyta 
dzieciom o zwierzętach”. Nasze zwierza-
ki ukryły się w książce Anety Grabowskiej 
pt. „Przedszkole pani Matyldy”, wprowa-
dzającej najmłodszych w piękny świat ję-
zyka polskiego.

Przedszkolaki natychmiast wyrazi-
ły chęć odkopania swoimi łopatkami 

szczątków pogrzebanego psa, na szczę-
ście zanim pomysł nabrał rozmachu, wy-
słuchały opowiadań. Śmiejąc się, próbo-
wały także wyobrazić sobie łyse konie i 
pokazały swoje złote serca, opowiadając 
o ulubionych zwierzakach. Zarówno tych 

z bujnymi grzywami, jak i długimi ogona-
mi lub piórami. Okazuje się, że z wieloma 
z nich można konie kraść.

Polecamy językowe zabawy pod 
chmurką!

D.W.

Gdzie, jak nie w biblio-
tece, można zapoznać 

się bliżej z książkami? I tu 
jest pies pogrzebany! Jeśli 
nie zaglądacie do książki, nie 
będziecie mogli powiedzieć, 
że znacie się z nią jak łyse 
konie. Tymczasem taka 
przyjaźń bardzo się przydaje. 

Z książką można konie kraść

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Po naszej gminie krąży kilkanaście 
opowieści przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Są ciekawe miejsca, ta-
jemnicze zakamarki i niewyjaśnione hi-
storie.... Wszystkie te opowieści posta-
nowiliśmy zebrać, spisać i wydać – jak 
na tę chwilę w wersji elektronicznej.

Napisania legend podjęła się znana 
dzierżoniowska pisarka Janina Weret-
ka-Piechowiak, zaś redakcją zajęła się 
niezawodna Jadwiga Horanin – była dy-
rektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Dzierżoniowie. O nietuzinko-
we ilustracje zadba Kamila Karnst – ar-
tystka ze Świdnicy.

Wyjątkowe panie – autorki „Legend 
Gminy Dzierżoniów” spotkały się w 
czwartek 4 czerwca z wójtem gminy 
Dzierżoniów Markiem Chmielewskim 

oraz jego zastępcą Jolantą Zarzeką, aby 
omówić ostatnie poprawki przed wyda-
niem gminnych legend w wersji elektro-
nicznej. 

Łączny koszt zadania to 10 500 zł. 
Na jego realizację pozyskano 9 900 zł. 
Wkład własny wyniósł 600 zł.

W połowie 2019 roku 
Biblioteka Public-

zna Gminy Dzierżoniów 
im. Władysława Reymonta 
rozpoczęła intensywne prace 
nad stworzeniem ciekawego 
wydawnictwa pn. „Legendy 
Gminy Dzierżoniów”.

Trwają pracę nad „Legendami Gminy Dzierżoniów”

W trudnym czasie pandemii Ogródkowy Dyskusyjny Klub Książki w Uciechowie  
odbywa się z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa

Napisania legend podjęła się znana dzierżoniowska pisarka Janina 
Weretka- Piechowiak, zaś redakcją zajęła się Jadwiga Horanin – była 
dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

Zadanie pn. „Legendy Gminy Dzierżoniów” sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz Przedsięwzięcia 3.2.1 
„Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru” objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”.
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Patron Biblioteki Publicznej Gminy 
Dzierżoniów zaprosił w maju dzieci do 
udziału w konkursie z okazji Dnia Matki. 
Fragment jego prozy należało zilustro-
wać lub w przypadku starszych uczest-
ników – dopisać dalsze zdania, umiesz-
czając w swojej pracy postać mamy. 

– Mamo! Mam dla Ciebie wspaniały 
prezent! Spędzimy czas we dwoje przy 
pysznym ciastku i lodach! – tak mo-
gli swoim mamom powiedzieć laureaci 
konkursu „Mamy Czas”:  Aleksandra Dul, 
Daniel Gorlicki i Karolina Turowska.

„Słońce wschodziło pogodnie; czerwone i ogromne, z wolna wtaczało 
się na wysokie niebo, jakoby na to pole nieobjęte, kaj w sinych oprzędach 
mgieł leżały nieprzeliczone stada białych chmur.

I wiater się już wałęsał po świecie, kieby ten gospodarz budzący  
wszystko na świtaniu; przegarniał zboża pomdlałe, dmuchał we mgły,  
że rozpierzchały się na wsze strony, targał obwisłymi gałęziami, kajś  
na rozstajach huknął, to chyłkiem przebrał się ku uśpionym jeszcze sadom   
i rymnął w gąszcze, że z wiśni posypał się ostatni okwiat i kiej śnieg trząsł 
się na ziemię, kiej łzy na wody stawu padał.

Ziemia się budziła, ptaki zaśpiewały w gniazdach, drzewa też jęły szemrać 
niby tym pacierzem pierwszym; kwiaty się otwierały podnosząc do słońca 
ciężkie, zwilgocone i senne rzęsy, a lśniące rosy sypały się gradem  
perlistym.”

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, t. III, Wiosna

Mamy czas, aby spędzić go z mamą

Plansze przekazują informacje, w ja-
kich krajach ukazywały się utwory au-
torki „Biegunów” i na jakie języki je prze-
łożono. Można także obejrzeć zdjęcia 
obcojęzycznych wydań jej dzieł (z pry-
watnej biblioteki noblistki), przeczytać 
fragmenty recenzji publikowanych w za-

granicznej prasie oraz przyjrzeć się fo-
tografiom wykonanym w różnych miej-
scach globu.

Wystawę przygotowała Dolnośląska 
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mi-
kulskiego we Wrocławiu.

W galerii biblioteki  
w Mościsku od 1 lipca 

można oglądać wystawę „Olga 
Tokarczuk na świecie”, która 
pokazuje, jak kształtował się 
odbiór twórczości noblistki, 
autorki „Biegunów”, poza 
granicami kraju. 

Olga Tokarczuk na świecie. 
Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie

Praca Daniela Gorlickiego

Praca Oli Dul
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Nabór wniosków na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzie-
lane jest w formie dotacji ze środków z budżetu gminy. 
Wnioski można składać w terminie od 25.05.2020 r.  
do 16.10.2020 r.
O dofinansowanie mogą starać się właściciele nierucho-
mości zlokalizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, 
gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub 
których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź 
ekonomicznie nieuzasadnione.
Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowa-
nych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup 
 z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, obsłu-

gującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż: 
• do 6 osób - 5000 zł,
• od 7 do 8 osób - 5 500 zł,
• od 9 do 12 osób - 8 500 zł,
• od 13 do 16 osób - 9 000 zł,
• od 17 do 25 osób - 10 500 zł,
• od 26 do 32 osób - 11 800 zł,
• od 33 do 40 osób - 12 900 zł,
• od 41 do 50 osób - 14 000 zł.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można 
pobrać ze strony www.ug.dzierzoniow.pl lub w Biurze 
Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (74) 832 56 83.

Tradycyjnie rozstrzygnięcie 
konkursu i wręczenie nagród 
następowało podczas Święta 
Odnowy Wsi, które w tym roku 
miało się odbyć 7 kwietnia w 
Książnicy. Niestety, ze wzglę-
du na sytuację związaną z pan-
demią koronawirusa, wydarze-
nie musiało zostać odwołane.

Podczas narady sołtysów 
nagrody laureatom wręcza-
li wójt gminy Dzierżoniów Ma-
rek Chmielewski i jego zastęp-
ca Jolanta Zarzeka.

W tym roku nagrodzono so-
łectwa:

Owiesno 
- I miejsce i nagroda 

w wysokości 10 000 zł, 

Włóki 
- II miejsce i 6 000 zł, 

Dobrocin 
- III miejsce i 4 000 zł. 

Wyróżnienia odebrali przed-
stawiciele sołectw: Mościsko 

za zajęcie IV miejsca (nagroda 
w wysokości 2 000 zł), Ostro-
szowice (V miejsce, 1 500 zł) 
i Myśliszów (VI miejsce, 1 000 
zł).

Dwa pisemne wyróżnienia 
trafiły też do Grupy Twórczej z 
Ostroszowic za wyjątkową ak-
tywność, nieprzeciętne talen-
ty i entuzjazm do działań na 
rzecz wsi i gminy oraz do Lu-
dowego Klubu Sportowego Do-
brocin i mieszkańców Dobroci-
na za całokształt prac związa-

nych z budową boiska do piłki 
nożnej i za promowanie gminy 
Dzierżoniów poprzez sport.

Przyznane środki laureaci 
przeznaczą na cele publiczne.

Kolejnymi punktami posie-
dzenia były informacje o bu-
dżecie gminy na rok 2020 oraz 
o dotacjach na budowę przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków i wymianę pieców. Sołtysi 
rozmawiali również o aktualnej 
sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa.

Głównym punktem czerwcowej narady 
sołtysów było wręczenie nagród  

w konkursie „Kreatywne Sołectwo – edycja 
2019”. Posiedzenie odbyło się 9 czerwca  
w sali wiejskiej w Książnicy.

Czerwcowa narada sołtysów

Podczas czerwcowej narady przedstawiciele sołectw  
odebrali nagrody zdobyte w konkursie „Kreatywne Sołectwo”

Zadania, które otrzymały 
wsparcie, to przede wszystkim 
mała infrastruktura na wsiach, 
taka jak świetlice czy place za-
baw. Ponadto od tego roku do-
datkowo premiowane były za-
dania z zakresu małej retencji. 
Reprezentujący gminę Dzier-

żoniów wójt Marek Chmielew-
ski otrzymał od wicemarszał-
ka województwa dolnośląskie-
go promesę na kwotę 28 803 
zł na zadanie pn. „Zakup wypo-
sażenia do sal wiejskich na te-
renie gminy Dzierżoniów”.

Dofinansowany projekt za- kłada zakup wyposażenia do 

obiektów w pięciu miejscowo-
ściach: Książnicy, Ostroszowi-
cach, Jodłowniku, Owieśnie i 
Uciechowie. Sale doposażone 
zostaną w stoły, krzesła różne-
go typu, biurka i fotele kompu-
terowe. Ponadto w projekcie 
zaplanowano zakup sadzonek 
grabu oraz nasion trawy, które 
wykorzystane będą przy zago-
spodarowaniu przestrzeni pu-
blicznej obok sali w Książnicy.

Całkowita wartość zadania 
to 57 607 zł.

Podczas konferencji, która odbyła się  
2 lipca w Bystrzycy Kłodzkiej, wyróżnionym 

gminom z subregionu wałbrzyskiego zostały 
wręczone promesy w ramach programu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Dofinansowanie na wyposażenie sal wiejskich

Dzięki dofinansowaniu 
wyposażenie trafi do sal 
wiejskich w pięciu gminnych 
miejscowościach
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Raport o stanie gminy za rok 
2019 powstał na podstawie 
danych przekazanych przez 
kierowników i dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych oraz 
kierowników referatów Urzędu 
Gminy. Obszary, jakie zostały 
objęte analizą, to m.in. oświa-
ta, polityka społeczna i miesz-
kaniowa, kultura, bezpieczeń-
stwo, ochrona środowiska i fi-
nanse. Dokument przedstawił 
Radzie wójt gminy Dzierżo-
niów Marek Chmielewski.

Następnie Rada wysłucha-
ła sprawozdania wójta z wyko-
nania budżetu oraz sprawoz-
dania finansowego za ubie-
gły rok. Przedstawiona zosta-
ła również opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu Zespołu w Wałbrzychu 
o przedłożonym sprawozda-
niu, a także opinie Komisji Re-
wizyjnej i pozostałych komisji 

Rady Gminy w sprawie wnio-
sku o udzielenie absolutorium. 
Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jed-

nogłośnie przyjęli uchwały: 
w sprawie udzielenia wójto-
wi wotum zaufania, zatwier-
dzenia sprawozdania finanso-
wego i sprawozdania z wyko-
nania budżetu oraz udzielenia 
wójtowi gminy Dzierżoniów ab-
solutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok.
Podczas sesji Rada przyjęła 

też kilka innych uchwał, m.in. 
w sprawie przyznania dotacji 
Parafii Rzymskokatolickiej pod 
wezwaniem Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Przedborowej na wyko-
nanie prac konserwatorskich 
ambony w kościele filialnym 
pw. Św. Trójcy w Owieśnie, 
rozpatrzenia skargi na działal-
ność kierownika Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i posa-
dowienia pomnika upamiętnia-
jącego pierwszych osadników 
przybyłych do Włók po zakoń-
czeniu II wojny światowej.

Rada w specjalnym oświad-
czeniu uczciła też trzydzie-
stą rocznicę pierwszych po II 
wojnie światowej w pełni wol-
nych wyborów samorządo-
wych. Radni podkreślili, że wy-
zwolony wówczas olbrzymi 
potencjał tkwiący w społecz-
nościach lokalnych i praca sa-
morządowców ukształtowały 
dzisiejszy obraz naszego kra-
ju. Z okazji przypadającego 27 
maja Dnia Samorządu Teryto-
rialnego Rada złożyła również 
życzenia wszystkim osobom 
przyczyniającym się do rozwo-
ju samorządności.

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

najważniejszymi tematami majowej sesji  
Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie  
odbyło się w czwartek 28 maja.

Jednogłośne absolutorium dla wójta 
gminy Dzierżoniów

W kwestii absolutorium dla wójta Marka 
Chmielewskiego radni byli jednomyślni

Raport o stanie gminy  
za rok 2019 przedstawił  
wójt Marek Chmielewski

W ubiegłym roku mieszkań-
cy Kiełczyna przeznaczyli na 
realizację zadania 14 019,55 zł 
ze środków funduszu sołeckie-
go. Z kolei w 2020 r. koszt prac 
wyniósł 27 tys. zł (12 tys. zł  

z budżetu gminy Dzierżoniów  
i 15 tys. zł z funduszu sołeckie-
go wsi Kiełczyn).

Kolejny etap inwestycji pla-
nowany jest na 2021 r.

Zakończył się kolejny etap modernizacji 
drogi prowadzącej na cmentarz  

i do kościoła w Kiełczynie. Zadanie polegało  
na wyrównaniu powierzchni drogi poprzez 
podniesienie zapadlisk oraz ułożeniu kostki 
granitowej na powierzchni ok. 300 m2.  
Łączny koszt inwestycji to 41 019,55 zł.

Modernizacja drogi w Kiełczynie

To nie koniec prac modernizacyjnych.  
Kolejne działania planowane są na przyszły rok

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
Dzierżoniów od 18.06.2020 r. znajduje się wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostroszowicach  
przy ul. Bielawskiej 35/2.
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.

Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż
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Radni wysłuchali wystąpie-
nia kierownika Referatu Oświa-
ty, Sportu i Turystyki Urzędu 

Gminy Dzierżoniów Adama 
Wolniaka. W swojej prezenta-
cji przedstawił Radzie obsza-
ry wsparcia turystyki i sportu 
funkcjonujące na terenie gmi-
ny. Przybliżył m.in. najważniej-
sze zrealizowane przedsię-
wzięcia, projekty unijne i dzia-
łania na rzecz rozwoju sportu 
i turystyki w naszym regionie.

Następnie głos zabrała dy-
rektor Biblioteki Publicznej 

Gminy Dzierżoniów im. Włady-
sława Reymonta Justyna Ka-
czorowska. Podczas swoje-
go wystąpienia przedstawiła 
Radzie najważniejsze działa-
nia podejmowane przez biblio-
tekę w sferze kultury w minio-
nym roku.

Rada przyjęła również kilka 
uchwał, m.in. w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej i w budżecie gmi-
ny na rok 2020. Radni prze-
głosowali też uchwałę doty-
czącą wniosku do Samorządu 
Województwa Dolnośląskie-
go o wyznaczenie miejskich 
obszarów funkcjonalnych dla 
Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodz-
ka i Ząbkowic Śląskich oraz 
uznanie ich za Obszar Strate-
gicznej Interwencji w kontek-
ście realizacji Strategii Rozwo-
ju Województwa Dolnośląskie-
go 2030.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Biblioteki 
Publicznej Gminy Dzierżoniów za rok 2019, 

a także sport i turystyka – to główne tematy 
czerwcowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. 
Obrady odbyły się w czwartek 25 czerwca.

Działalność biblioteki, turystyka i sport. 
Czerwcowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

O działaniach na rzecz sportu 
i turystyki opowiedział Adam 
Wolniak z UG Dzierżoniów

Po wykonanym remoncie 
OSP Roztocznik będzie dys-
ponowała dodatkowymi po-
mieszczeniami: salą warsz-

tatowo-szkoleniową, biurem 
oraz pomieszczeniami sanitar-
nymi wraz z natryskami.

10 czerwca na miejscu już 

rozpoczętych robót spotka-
li się komendant Powiato-
wej Straży Pożarnej w Dzier-
żoniowie Mariusz Piasecki, 
wójt gminy Dzierżoniów Marek 
Chmielewski, prezes OSP Roz-
tocznik Leszek Paziński oraz 
Komendant Gminny ZOSP RP 
w Dzierżoniowie Krzysztof Kot. 
W trakcie spotkania rozmawia-
no o zakresie i harmonogramie 
poszczególnych etapów robót. 
Termin zakończenia remon-
tu druhowie planują na koniec 

sierpnia.

Wszystkie rozpoczęte już i 
zaplanowane w przyszłości 
prace remontowe będą wyko-
nane bezpośrednio przez dru-
hów OSP w Roztoczniku, nato-
miast materiały zostaną zaku-
pione ze środków otrzymanych 
z gminy Dzierżoniów. O przy-
znanie dodatkowego wsparcia 
strażacy wystąpili również do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

Dzięki inicjatywie oraz bardzo dużemu 
zaangażowaniu członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej remiza w Roztoczniku  
już wkrótce się powiększy. W budynku  
wielofunkcyjnym, w którym mieści się obecna 
remiza, druhowie postanowili zaadaptować 
pomieszczenia po byłej klubokawiarni.

Remiza OSP Roztocznik powiększy się

W trakcie spotkania w Roztoczniku rozmawiano o zakresie 
prac i harmonogramie poszczególnych etapów robót

Po wykonanym remoncie OSP Roztocznik będzie 
dysponowała dodatkowymi pomieszczeniami 

Sprawozdanie z działalności 
biblioteki przedstawiła 
dyrektor Justyna Kaczorowska

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów został 
wywieszony od 1.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych  
w obrębie Mościsko i Ostroszowice.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
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Trwa nabór wniosków 
o udzielenie dotacji ze 
środków budżetu gminy  
do wymiany starych  
kotłów opalanych paliwem 
stałym lub biomasą 
na ekologiczne źródło 
ogrzewania. 

Wnioski można składać  
do 31.07.2020 r.

W odróżnieniu do lat 
poprzednich nastąpiły 
zmiany w zasadach  
przyznawania 
dofinansowania. 

Obecnie o dofinansowanie 
ubiegać się mogą tylko 
osoby fizyczne posiadające 
tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego w zabudowie 
wielorodzinnej.
Warunkiem udzielenia 
dotacji jest złożenie 
kompletnego i prawidłowo 
wypełnionego wniosku  
o udzielenie dotacji,  
w wyżej wskazanym 
terminie w Biurze Obsługi 
Klienta (pok. 122) Urzędu 
Gminy Dzierżoniów,  
ul. Piastowska 1,  
58-200 Dzierżoniów. 

Formularz wniosku o 
udzielenie dotacji można 
pobrać ze strony www.
ug.dzierzoniow.pl lub w 
Biurze Obsługi Klienta.

Dofinansowanie 
przyznawane będzie 
według kolejności 
składania wniosków 
do czasu wyczerpania 
środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel 
w budżecie gminy na rok 
2020.

Nabór 
wniosków na 

dofinansowanie 
do wymiany 

pieców

Fundusz Inwestycji 
Samorządowych to środki 
przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast. Ponad 

2,6 mld złotych z Funduszu 
trafi do gmin miejsko-wiejs-
kich. Kwoty dotacji dla po-
szczególnych samorządów 

wynikają z relacji wydatków 
majątkowych i zamożności 
gmin i powiatów.

Środki przekazane przez rząd 
będzie można wykorzystać 
na takie przedsięwzięcia jak 
remonty szkół i przedszko-
li, inwestycje w wodociągi i 
kanalizację, drogi, a także inne 
niezbędne lokalnie działania. 
Wsparcie jest bezzwrotne.

Ponad 950 tys. zł trafi do gminy Dzierżoniów 
z Funduszu Inwestycji Samorządowych. 26 

czerwca wicewojewoda dolnośląski Jarosław 
Kresa przekazał promesy w ramach Funduszu 
samorządowcom z powiatu dzierżoniowskiego. 
Promesę dla naszej gminy odebrała zastępca 
wójta gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Środki z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych dla gminy Dzierżoniów

Promesy w ramach Funduszu przekazał samorządowcom z powiatu 
dzierżoniowskiego wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa

To już drugi, od czasu 
ogłoszenia na terenie Polski 
stanu zagrożenia epidemicz-
nego, konkurs organizowa-
ny przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa (CPPC). 
Samorządy mogły uzyskać 
100% dofinansowania na za-

kup sprzętu komputerowe-
go umożliwiającego realizację 
zdalnych lekcji uczniom 
wykluczonym cyfrowo.

W kwietniu do gminnych 
szkół trafiło już 28 laptopów 
i tablet. Tym razem kwo-
ta, jaką gmina Dzierżoniów 

przeznaczyła na zakup sprzętu 
komputerowego, to 55 tys. zł.

Działanie jest finanso-
wane w ramach realizacji 
projektu pn. „Zdalna Szkoła 
Plus - wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w sys-
temie kształcenia zdalne-
go” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

Do uczniów gminnych szkół trafił kolejny 
sprzęt komputerowy. Tym razem gmina 

Dzierżoniów zakupiła 21 laptopów i 2 tablety. 
Wszystko dzięki wnioskowi złożonemu w 
ramach programu „Zdalna Szkoła Plus”.

Kolejny sprzęt komputerowy
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Maseczki zostały zakupio-
ne przez gminę Dzierżoniów. 
W akcję włączyli się policjanci 
z KPP w Dzierżoniowie, żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej 
oraz sołtysi, którzy dostarcza-
li maseczki do najstarszych 

mieszkańców gminy.
Wierzymy, że dzięki wspól-

nym działaniom na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa, już 
wkrótce nasze życie zacznie 
wracać do normy.

Ponad 1700 maseczek trafiło do seniorów 
z naszej gminy. Otrzymali je bezpłatnie 

mieszkańcy w wieku 65+.

Maseczki dla mieszkańców

Celem konkursu jest upo-
wszechnianie i wspieranie idei 
samorządowej wśród społecz-
ności lokalnej gminy, a tak-
że mobilizowanie mieszkań-
ców do aktywnego udziału w 
życiu wsi, podejmowania prac 
na rzecz swoich miejscowo-

ści oraz kultywowania trady-
cji i obyczajów lokalnych. So-
łectwa oceniane są w czterech 
kategoriach: „Estetyka wsi”, 
„Odnowa wsi”, „Strona interne-
towa” i „Aktywność wsi na fo-
rum gminy i regionu”.

Komisja konkursowa, której 

przewodniczy zastępca wójta 
Jolanta Zarzeka, na trasie ob-
jazdu zastała piękne miejsca 

i tajemnicze zakątki. Członko-
wie komisji już po raz kolejny 
zwrócili uwagę na duży wkład 
mieszkańców w poprawę este-
tyki swoich miejscowości. Na 
terenie naszych wsi można po-
dziwiać m.in. zadbane skwer-
ki, rabaty kwiatowe i urokliwe 
przydomowe ogródki. 

W dalszych etapach konkur-
su oceniane będzie m.in. zaan-
gażowanie sołectw w obsza-
rze odnowy wsi oraz aktyw-
ność mieszkańców na forum 
gminy. 

Trwa kolejna edycja konkursu „Kreatywne 
Sołectwo”. Powołana przez wójta gminy 

Dzierżoniów komisja odwiedziła na początku 
czerwca wszystkie miejscowości z terenu  
gminy, aby ocenić estetykę wsi.

Komisja konkursu „Kreatywne Sołectwo” 
oceniała estetykę wsi

W akcję rozdawania maseczek seniorom włączyli się policjanci z KPP  
w Dzierżoniowie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sołtysi

Gnejsy we Włókach Park przy „Zamkowej Przystani” w Owieśnie

„Zakątek zaczarowanego ołówka” w Dobrocinie Tablica edukacyjna przy „Parku Dobrych Nowin” w Nowiźnie

„Kamień przepowiadający 
pogodę” w Piławie Dolnej
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Głównymi bohaterami ofer-
ty Dobrocina są od kilku lat po-
stacie z bajek i legend. Stowa-
rzyszenie „Dobrocin – Wieś 
XXI wieku” kilkukrotnie orga-
nizowało plener rzeźbiarski, 
dzięki któremu wieś wzbogaci-
ła się o rzeźby przedstawiają-
ce bajkowych bohaterów.

Tym razem stowarzyszenie 

w ramach projektu dofinan-
sowanego ze środków gminy 
Dzierżoniów zakupiło trzy foto-
ścianki, które pozwolą odwie-
dzającym wcielić się m.in. w 
rolę słynnej Elsy z „Krainy Lo-
du”, Kopciuszka czy Minion-
ków. Ścianki zostały umiesz-
czone przy Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjno-Oświatowym, 

„Zakątku zaczarowanego 
ołówka” oraz przy „Skwerku na 
rozdrożu”.

Ponadto mieszkańcy upięk-

szyli wspomniany wcześniej 
„Zakątek” – oczyścili znajdują-
ce się tam oczko wodne oraz 
zabezpieczyli skarpy.

Mieszkańcy Dobrocina aktywnie uczestniczą 
w pracach nad rozszerzeniem oferty 

swojej wioski tematycznej. Ostatnio  
zakupili fotościanki z postaciami z bajek,  
a także upiększyli teren wokół  
„Zakątka zaczarowanego ołówka”.

Wciel się w bajkowych bohaterów w Dobrocinie 
– „Wsi Bajek i Legend”

W pracach na rzecz swojej miejscowości  
aktywnie uczestniczą również sami mieszkańcy

Wykonawcą zadania pn. „Pi-
ława Dolna II - droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych niezre-
alizowanych na terenie obrę-
bu/wsi objętego PROW” jest 
Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Ziemnych i Transporto-

wych „TOM-TRANS” z Bielawy.
Przedsięwzięcie jest konty-

nuacją zadania zrealizowane-
go w ubiegłym roku na ul. Sło-
necznej. Tym razem nowa na-
wierzchnia bitumiczna wyko-
nana zostanie na odcinku o dł. 

0,87 km.
Realizacja inwestycji jest 

możliwa dzięki procesowi sca-

lania przeprowadzonemu w Pi-
ławie Dolnej.

W Piławie Dolnej w obrębie ulic Słonecznej  
i Polnej trwają roboty drogowe.  

Inwestycja realizowana jest dzięki wsparciu  
z budżetu województwa dolnośląskiego  
(poza wsparciem unijnym). Koszt  
dofinasowania wyniesie 418 086,47 zł. 

Remont drogi w Piławie Dolnej

Nowa nawierzchnia bitumiczna wykonana 
zostanie na odcinku o dł. 0,87 km

Zakres prac obejmuje wyko-
nanie posadzek, robót izola-
cyjnych i konstrukcyjnych, po-

łożenie tynków, odtworzenie 
balkonu oraz wymianę stolarki 
drzwiowej. Wykonana zostanie 

również nowa instalacja elek-
tryczna, a także ogrzewanie 
centralne, dla którego źródłem 
ciepła będzie piec na pellet. 

W 2019 r. w I etapie prac bu-
dowlanych dotyczących wy-
miany pokrycia dachowe-
go gmina Dzierżoniów wydat-
kowała 412 414,91 zł brutto. 
Łączny koszt prac rewitaliza-
cyjnych wyniesie 1 347 515,52 
zł.

Zadanie współfinansowane 
jest z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w ramach działania: 
„Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” na 
operacje typu „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyj-
nego”. Kwota dofinansowania 
wynosi 500 000 zł.

Gmina Dzierżoniów podpisała w tym roku 
umowę na zadanie pn. „Rewitalizacja 

zabytkowego pałacu wraz z zagospoda-
rowaniem terenu we wsi Kiełczyn” – etap II.  
W I etapie wymieniono pokrycie dachowe  
oraz część okien na parterze. Obecnie trwają 
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne  
na poziomie parteru.

Trwają prace rewitalizacyjne 
zabytkowego pałacu w Kiełczynie
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Jak długo pełni Pan funkcję radnego 
gminy Dzierżoniów? 

Jestem radnym gminy od 2018 roku i 
jest to moja pierwsza kadencja. Jednak 
działalność na rzecz mieszkańców mojej 
miejscowości oraz mieszkańców okolicz-
nych sołectw zaczęła się już w 2014 roku, 
kiedy zostałem wybrany na zaszczytną 
funkcję sołtysa wsi Jodłownik.

czym zajmuje się Pan jako radny? Jaki 
obszar jest dla Pana priorytetowy?

Dla mnie jako radnego wszystkie potrzeby 
mieszkańców są ważne. Szczególnie ważna 
jest poprawa infrastruktury drogowej (re-
mont drogi wojewódzkiej nr 384 biegnącej 
przez Jodłownik oraz budowa chodnika na 
całej długości naszej miejscowości), popra-
wa naszego otoczenia, a zwłaszcza popra-
wa wyglądu naszych miejscowości – przede wszystkim bu-
dynków gminnych oraz zmniejszenie emisji kopcących pieców 
i przejście na ekologiczne źródła energii.

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

Realizuję od lat jako sołtys budowę bois-
ka w naszej miejscowości. Udało się już 
ogrodzić oraz zamontować bramki. W 2018 
roku udało nam się wymienić cały asorty-
ment urządzeń na placu zabaw i wymienić 
ogrodzenie.

Zawsze trzeba być dobrej myśli i nie wol-
no się poddawać – w końcu któryś cel uda 
się osiągnąć.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się z 
Panem kontaktować?

Razem z żoną prowadzimy stronę na 
Facebooku – „Sołectwo Jodłownik”. Za-
praszamy do polubienia :-).

Można się też ze mną kontaktować 
mailowo: jodlowniksoltys@wp.pl i telefo-
nicznie: 663-403-768.

Proszę dokończyć zdanie: gmina 
Dzierżoniów jest dla mnie…

…szczęśliwym miejscem, w którym się spełniam.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników. Trzymajcie 

się zdrowo i nie dajcie się COVID-19.

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 podejmowanych działaniach opowiada Wojciech Świtalski  
reprezentujący Okręg Wyborczy nr 15 (Jodłownik).

Wojciech Świtalski jest też 
strażakiem-ochotnikiem  
w OSP w Ostroszowicach

Poznaj swojego radnego

Spisy rolne dostarczają klu-
czowych danych, w oparciu o 
które prowadzone są analizy 
zmian, jakie zaszły w rolnic-
twie na przestrzeni lat. Pozy-
skiwane dane wykorzystywa-
ne są do podejmowania strate-
gicznych decyzji niezbędnych 
do realizacji krajowej, regional-
nej oraz lokalnej polityki rolnej i 
społecznej na wsi. Zachęcamy 
do czynnego udziału w spisie!

Podstawową formą będzie 
samospis internetowy prze-
prowadzany za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji, 
która zostanie udostępniona 
na stronie internetowej https://
spisrolny.gov.pl/.

Nie masz w domu dostępu 

do Internetu? Jest na to spo-
sób! W gminnych biurach spi-
sowych zapewniony będzie 
bezpłatny dostęp do pomiesz-
czeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy. 

Rolnicy będą mogli również 
udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych poprzez: 
• odpowiedzi w wywiadzie te-

lefonicznym przeprowadza-
nym przez rachmistrza tele-
fonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie 
bezpośrednim przeprowa-
dzanym przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne.
Więcej informacji na stronie: 

https://spisrolny.gov.pl/. 

Od 1 września do 30 listopada 2020 na 
terenie całej Polski będzie prowadzone 

najważniejsze dla polskiego rolnictwa  
badanie - Powszechny Spis Rolny 2020.

We wrześniu rusza 
Powszechny Spis Rolny


