
HONOROWI OBYWATELE GMINY DOBROMIERZ 

Na podstawie wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/159/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 

18 stycznia 2013 r. zmian w Statucie Gminy Dobromierz, Rada Gminy szczególnie 

zasłużonej dla Gminy osobie, może nadać tytuł Honorowego Obywatela Gminy. 

Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” jest nadawany na wniosek: 

a) Wójta Gminy Dobromierz, 

b) Przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz, 

c) każdego radnego, 

d) organizacji społecznej działającej na terenie Gminy Dobromierz, 

e) grupy co najmniej 50 mieszkańców Gminy Dobromierz posiadających czynne prawo 

wyborcze. 

 

 

 

I Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz został                    

KS. PIOTR SOWA – długoletni proboszcz parafii pw. św. Barbary 

w Gniewkowie. Tytuł nadany jako wyraz szczególnego uznania                          

i wyróżnienia za zasługi na rzecz społeczności gminy. Zmarł                      

30 października 2014 r. w 83 r. życia i w 55 r. kapłaństwa. Wniosek                        

o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz został 

złożony przez wójta Jerzego Ulbina, przyjęty przez Radę Gminy 

Dobromierz Uchwałą Nr XXXIII/180/13 z dnia 5 czerwca 2013r.  

 

 
  

 

II Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz został 

CZESŁAW KOZA – wieloletni sołtys wsi Jugowa. Tytuł nadany 

jako dowód szczególnego uznania i wyróżnienia za zasługi na rzecz 

rozwoju lokalnej społeczności. Wniosek o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz został złożony przez 

przewodniczącą Rady Gminy Dobromierz Danutę Świerk na prośbę 

sołtysów, przyjęty przez Radę Gminy Dobromierz Uchwałą Nr 

XL/228/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

  
 

 
 

III Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz została              

JULIA KOŁOSOWSKA – kombatantka, która w okresie 

powojennym uhonorowana została licznymi odznakami, 

odznaczeniami i medalami m.in. za działania na rzecz 

popularyzowania dokonań oręża polskiego, dbanie o godność i honor 

żołnierski, uznanie zasług młodocianych żołnierzy w walce narodu 

polskiego z hitlerowskim najeźdźcą w czasach II wojny światowej. 

Tytuł nadany jako dowód szczególnego uznania i wyróżnienia                     

za zasługi na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i gminy. Wniosek                  

o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz został 

złożony przez wójta Jerzego Ulbina, przyjęty przez Radę Gminy 

Dobromierz Uchwałą Nr LII/289/14 z dnia 23 października 2014 r. 

http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2013/06/uchwala_33_180_13.pdf
http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2013/12/uchwala_40_228_13.pdf
http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2013/12/uchwala_40_228_13.pdf
http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2014/10/uchwala_52_289_14.pdf


 
 

 

IV Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz została 

JÓZEFA SMOLIK – w okresie wojennym radiotelegrafistka                  

i pielęgniarka, w okresie powojennym współorganizatorka ośrodków 

zdrowia w Dobromierzu i w Roztoce, inicjatorka                                           

i współorganizatorka edukacji prozdrowotnej pacjentów                      

i w szkołach, uhonorowana została licznymi odznakami, 

odznaczeniami i medalami za zasługi dla kraju. Zmarła 13.04.2019 r. 

Tytuł nadany jako dowód szczególnego uznania i wyróżnienia                     

za zasługi na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i gminy. Wniosek                             

o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz został 

złożony przez wójta Jerzego Ulbina, przyjęty przez Radę Gminy 

Dobromierz Uchwałą  Nr XXXVII/230/17 z dnia 24 października 

2017 r. 

  

 

 
 

V Honorowym Obywatelem Gminy Dobromierz został                 

KS. ANDRZEJ WALEROWSKI – proboszcz parafii pw. Michała 

Archanioła w Dobromierzu, kapelan Straży Pożarnej w Dobromierzu, 

integrujący środowisko strażackie, organizator koncertów kolęd                      

i pastorałek będących manifestacją wiary, tradycji i patriotyzmu. 

Tytuł Honorowego Obywatela jest zaszczytnym dowodem 

uznania za szczególnie trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój 

Gminy Dobromierz. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Dobromierz został złożony przez Zarząd Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w Dobromierzu, przyjęty przez Radę Gminy 

Dobromierz Uchwałą Nr XXI/122/20 z dnia 2_czerwca 2020r. 

 

 

Podczas uroczystości nadania tytułów, Honorowi Obywatele Gminy Dobromierz 

otrzymują statuetki i legitymacje. Ponadto wszystkie osoby wyróżnione tytułem 

„Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz” są wpisane do Księgi Honorowych Obywateli 

Gminy Dobromierz, prowadzonej przez przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz. 

http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2017/10/uchwala_37_230_17.pdf
http://www.archiwumbip.dobromierz.pl/strony/do_druku/dzialalnosc_sam/uchwaly/2017/10/uchwala_37_230_17.pdf
https://www.bip.dobromierz.pl/upload/upload/prawo%20lokalne/uchwaly/2020/06/uchwala_21_122_20.pdf

