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Statystyka ludności

.JLPBKLJ
Drodzy mieszkańcy
Gminy Dobromierz!
Szanowni
Czytelnicy!
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+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący się stary i rozpoczynający
Nowy
Rok to
on nieco inny
charakter
CBSE[P
VXBǻOZ
OB
D[PXJFLB
od poprzednich
– podjest 
czas radosnych spotkań, wspólnego
świętowania,
LUÓSZDJFSQJ
próbą
podsumowania
(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
kończącej
się
kadencji.
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%PCSPNJFS[
 LT
W tym radosnym, świątecznym
nastroju z nadzieją
Przedstawiamy
wVSPE[P
nim
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[
patrzymy na to co przed nami.OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
wszystko to, czym możemy
się samorządowych
pochwalić i co
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy w połowie kadencji
władz
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
miało wpływ na poprawę
naszej gminy – uważam, żewarunków
dobrze
wykorzystaliśmy
NBKB  Sżycia
%P QBSBêJ
X %P
naszych
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy.
Z
roku
na
CSPNJFS[V
QS[ZCZ
X
NBSDV

mieszkańców. Dokonań
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
rok,(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[
dzięki pozyskiwaniu dotacji,
mamy
coraz
większy
tych jest niemało i nie
SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
sposóbsięgnąć
opisać kwoty
je w jedbudżet.
Przyszłoroczny
powinien
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milionów
złotych.wWiększe
pieniądze
to zaplanowaliśmy
więcej zrealizoOddajemy
Wasze ;BLBEV
stąd też
QJFMǋHOJBSFL
J MFLBS[Z %PMOFHP
0QJFLJ
;ESPXPUOFK $B
wanych
zadań. Widać
wyraźnie
po wizerunku
ręce
kolejny
numer to
Biujeszcze
w ƦXJEOJDLJFK
tym rokunaszej
jego
ƦMƾTLB
LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE
SJUBT
%JFDF[KJ
%[JǋLJ
gminy.
WieleInformacyjnego
się poprawia.
najwięcej
będzie
widać
OJDLB
%JFDF[KB
3PE[JOB
,TJǋE[B Ale
letynu
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numer.
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PS
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Gminynastępnych
Dobromierz.
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Chcielibyśmy,
oprócz
w dwóch
latach.
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Państwo!
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pod
względem
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Złoty Dobromierz

Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań,
poilości nadsyłanych
Gmina iDobromierz
została
zwy- Tak
informacji.
że ten tymysłów
wytężonej
pracy.
jest w Przypomnijmy,
każdym gospodarcięzcą konkursu "QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
„Na wagę złota” tuł zdobyliśmy jako pierwsi w kraju
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi
w kategorii Złota Aktywność ogłoszo- i można go uzyskać tylko raz.
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być w
naszej
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i zawalczyćtwarzach
o nago uśmiech
PAP. Codziennie
informuje-
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące
na naszych
i zadowolenie,
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Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Czesław Drąg

Na terenie gminy Dobromierz
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Czesław
Drąg
TBXB,PNJOLB8PCSPOJ
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Biuletyn informacyjny:
GJMP[PGJD[OFK OB 1BQJFTLJN
'BLVMUFDJF 5FPMPHJD[OZN XF
Wydawca:
Gminy
Do$JBTUB JUrząd
TPEZD[F
EMB
E[JFDJ
OBTUǋQOJF
1BQJFTLJ
PSB[ 1S[FXPEOJD[ƾDZ 3BEZ (NJ 8SPDBXJV
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Gmina pomaga potrzebującym
Jednym z naczelnych zadań własnych gminy jest zabezpieczenie
Wydatki gminy
Liczba mieszkań- Liczba udzielonych
Rok
w zł
ców gminy w DPS świadczeń w roku
swoim mieszkańcom podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
2007
51 009,00
6
37
&(;&.1-"3;#&;1"5/:
Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobromie2008
120 622,00
10
84
rzu, obejmujący swoją działalnością rodziny o niskich dochodach, bezro2009
170 418,00
10
110
botne, niepełnosprawne, dotknięte długotrwałą i ciężką chorobą, rodziny
I półrocze
171 000,00
11
126
wielodzietne, niepełne, osoby bezdomne i uzależnione, a także te które
2010 r.
opuściły zakład karny lub ośrodki wychowawcze. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w latach 2007 – 2010 bez względu na ich rodzaj
Na podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca Gminnego Ośrodi formę pomocy społecznej, kształtuje się następująco:
ka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z Caritas Diecezji Świdnickiej,
4QPULBOJFPTØCDIPSZDI OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
w ramach której potrzebujący mieszkańcy gminy otrzymują pomoc
I półrocze
2007 r.
2008 r.
2009 r.
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
2010 r.
rzeczową w formie produktów żywnościowych. W latach 2007 - 2009
4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
gmina pozyskała łącznie aż 63 tony żywności
oraz nową odzież. IstotLiczba
,SPOJLB
314
312
331
255
rodzin
nym elementem pomocy w naturze są bożonarodzeniowe
i wielkanocne
XZEBS[Fǝ
Liczba osób
paczki żywnościowe, które otrzymują rodziny o najniższych dochodach,
930
865
915
742
w rodzinach
korzystające z pomocy finansowej ośrodka. Taką pomoc kolejno w latach
200 rodzin, w 2009 r. 190
Najbardziej oczekiwaną i udzielaną jest pomoc finansowa w formie otrzymało w 2007 r. 186 rodzin, w 2008 r./BQPD[ƾUFL
JOXFTUZDKF
zasiłków stałych, okresowych, celowych na żywność, odzież, przybory rodzin, a w 2010 r. 160 rodzin.
Kolejną ważną kwestią jest pomoc mieszkańcom w comiesięcznych
szkolne, opłaty energii, zakup opału, drobne remonty mieszkaniowe,
Dobromierz na realizację
opłaty za leki i leczenie. Dofinansowywane są również posiłki szkolne, opłatach za czynsz. Poziom wydatków Gminy
-VE[JPNUS[FCB
wycieczki oraz letni wypoczynek dzieci. Bezdomnym opłacane jest dodatków mieszkaniowych w latach 2007 – 2010 odnotowuje tendencję
QPNBHBǀ
schronienie, a osobom starszym i ciężko chorym pobyt w zakładach malejącą, zobrazowaną w poniższej tabeli:
opiekuńczo-leczniczych i domach pomocy społecznej. Prawidłowo reLiczba rodzin
Kwota wypłacoLiczba wypłaco1SPêMBLUZLB
otrzymujących
alizowana jest polityka prorodzinna państwa, poprzez wypłaty świadczeń
Rok
nych świadczeń w
nych świadczeń
dodatek mieszkarodzinnych, w tym zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zapomóg
MFQJFK[BQPCJFHBǀ
roku w zł
w roku
niowy
z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń funduszu alimentacyjnego. WyOJǻMFD[Zǀ
2007
56 511,06 zł
67
521
datki Gminy Dobromierz na wypłatę świadczeń społecznych w latach
2008
58 416.77 zł
61
494
2007 – 2010 systematyczne rosną, a na przestrzeni tego okresu osiągnęły
%[JFǝE[JFDLB
następujący poziom:
2009
52 610,74 zł
48
416

Pomoc społeczna

2007 r.

2008 r.

2009 r.

I półrocze
2010 r.

485 112,46 zł

605 965,03 zł

623 536,59 zł

627 000 zł

I półrocze
2010 r.

29 606,42 zł

41

4UBUZTUZLB

196

Od października 2008 roku realizowane są ponadto wypłaty świadczeń
#JPHSBêB
alimentacyjnych, w ramach zadania zleconego ustawą o pomocy osobom
Zasiłki celowe
uprawnionym do alimentów, z którego do tej,BSEZOBB
pory skorzystały 63 upraw0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
z tytułu klęsk 16 892,00 zł
nione
osoby.
W
roku
2008
r.
wypłacono
dla
nich
świadczenia na ogólną
żywiołowych
kwotę 34 770 zł, a w kolejnym roku kwotę 164
340
zł i podobną też kwotę
t/JF[CǋEOJLu
Świadczenia
prognozuje
się
do
realizacji
w
bieżącym
roku.
Zgodnie
z ustawą prowadzo1 211 336,20 zł 1 080 182,04 zł
143 639,90 zł
1 261 720,00 zł
QJFMHS[ZNB
rodzinne
ne są liczne i skuteczne działania wobec dłużników alimentacyjnych, których mamy 27. NaŚwiadczenia
'PUPSFQPSUBǻF
119 020,00 zł 104 360,00 zł 164 340,00 zł 178 280,00 zł
leży zaznaczyć, że
alimentacyjne
w 2009 roku Biuro
47 656,05 zł
48 007,60 zł
55 255,36 zł
86 000,00 zł
Posiłki
Informacji GospoDodatki
56 511,06 zł
58 416,77 zł
52 610,74 zł
64 600,00 zł
darczej S.A. „Infomieszkaniowe
Monitor” wyróżni1 936 527,77 zł 1 896 931,44 zł 2 039 382,59 zł
2 217 41*453&Ʀ$*
600,00 zł
Razem
ło naszą gminę za
udział w programie
 3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
Bez,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
wątpienia można powiedzieć, że Gmina dba o osoby starsze „Dłużnik Alimen-OJFQFOPTQSBXOZDI

QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
tacyjny”,
w
ramach
i samotne,
które
ze
względu
na
stan
zdrowia
nie
mogą
samodzielnie
egXJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
zystować
w środowisku i wymagają całodobowej opieki. Osoby takie którego gmina ak $IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
kierowane
są, 8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
naturalnie za ich zgodą, do domów pomocyNPEFSOJ[BDKF
społecznej, tywnie uczestniczy4QPSUJLVMUVSB
8BEZTBXB#VE[ZOB
gdzie gmina
opłaca ich pobyt, zaś liczba chętnych z roku na rok wzrasta. ła w systemie wymiany informacji gospodarczej, zwiększając bezpieczeń
,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
(NJOBQPNBHBMVE[JPN
stwo regionu i dbałość o finanse
mieszkańców.
W
wydatkach
Gminy Dobromierz za pobyt w domach pomocy
społecz- "HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
E[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
W ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” realizowanej w ostatnich 4 latach odnotowuje się stały wzrost:
QPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB 1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
nego
w latach 2008-2010 na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ
przez
ośrodki pomocy społecznej, pozyskano
środki unijne w łącznej kwo 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV

1SPHSBNXJ[ZUZ
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Gminny
88žXJŕUFD[OZNOBTUSPKV
Z EOśrodek
B S [ F O JPomocy
B  D P E [Społecznej
JFOOF

cie 246.010,21 zł. W projekcie uczestniczyło 28 osób, które ukończyły
szkolenia z zakresu: prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, florystyki i bukieciarstwa z obsługą kas fiskalnych, palacza co, opiekuna osoby
+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący
stary iprofilaktyki
rozpoczynający
Rokinterto
starszej
oraz w się
warsztatach
zdrowotnej,Nowy
komunikacji
CBSE[P
VXBǻOZ
OB
D[PXJFLB 
personalnej
i
w
spotkaniach
z
doradcą
zawodowym
oraz
psychologiem.
czas radosnych spotkań, wspólnego
świętowania, podLUÓSZDJFSQJ
Ponadto od września 2007 r. rozpoczęto realizację trzyletniego progra(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań
i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
mu „Uczeń na wsi”, którego nadrzędny
cel to QBSBêJ
wyrównywanie
szans
w
QSPCPT[D[
%PCSPNJFS[
 LT
W tymwykształcenia
radosnym,przez
świątecznym
nastroju
z
nadzieją
zdobyciu
uczniów
niepełnosprawnych
zamieszkuLBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[ VSPE[P

Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
%MBD[FHP%PCSPNJFS[

patrzymy na to co przed nami.OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy w połowie kadencji
władz samorządowych
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
naszej gminy – uważam, żedobrze
wykorzystaliśmy
NBKB  S %P QBSBêJ X %P
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[V QS[ZCZ XZNBSDV
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
rok,(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[
dzięki pozyskiwaniu dotacji,
mamy coraz większy
SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
budżet.
Przyszłoroczny
sięgnąć kwoty 17
EV
EP %PCSPNJFS[B
KFTU TQPULBpowinien
UBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
OJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI

GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów złotych. Większe pieniądze
to więcej zrealizoQJFMǋHOJBSFL J MFLBS[Z %PMOFHP ;BLBEV 0QJFLJ ;ESPXPUOFK $B
wanych
zadań. Widać to wyraźnie
po wizerunku naszej
ƦMƾTLB
LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE
SJUBT %JFDF[KJ ƦXJEOJDLJFK %[JǋLJ
gminy.
Wiele3PE[JOB
się poprawia.
najwięcej
widać
OJDLB
%JFDF[KB
,TJǋE[B Ale
KFHP EFUFSNJOBDKJbędzie
J XZTJLPXJ
PS
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
HBOJ[BDZKOFNV
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
w dwóch następnych latach.

OBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ (PǧDJB X %PCSPNJFS[V TUBB  TJǋ
DZDI DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK NPǻMJXB
QPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
Szanowni
Państwo!
CǋEƾDZN X QPEFT[ZN XJFLV
GPUP#PMFTBX4UPDINBM
Nowegminę.
wyzwania
wymagają
nowych
rozwiązań,
pojących
W programie
uczestniczyło
31 uczniów,
a na realizację
całego
programu
gmina
otrzymała
70.930,62
zł.
mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodarDzięki skutecznym
staraniom gminy z programu PFRON pozyskano
"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
stwie
domowym,
instytucji,
zakładzie pracy i tak musi
też samochód – mikrobus 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób
$[FTBXB%SŕHB
byćniepełnosprawnych
w naszej gminie.
i na ten cel otrzymano środki finansowe w kwocie 93
Niech
z
nowym
rokiem
budzą
się16nowe
182
zł,
a
udział
środków
własnych
wyniósł
818 zł. marzenia wy8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
Dużą
wagę
przykładamy
do
organizacji
letnie-
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące na naszych twarzach uśmiechwypoczynku
i zadowolenie,
go
dla
dzieci
i
młodzieży,
poprzez
coroczne
kolonie
nad
morzem.
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
abyI tak
dopisywało
nam zdrowie, szczęście i optymizm, a
w 2007 roku zorganizowano wypoczynek letni dla 152 dzieci,
3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
każdy
2009
roku
w zgodzie,
porozumiew13;:#:8"
tymdzień
120 dzieci
odpoczywało
na 14 – dniowym
pod namiotami
0/
%0
/"4;&+upływał
410&$;/0Ʀ$*
8obozie
 m -&$*&
1"3"'**
niuw iPobierowie,
satysfakcji.
%0#30.*&34,*&+
a"#:
10% )"4&.
t0#%"308"/*
.*04*&3%;*&.u
na bezpłatnych
koloniach
w Pobierowie
i Łebie orga4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/:
"5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
nizowanych
przez Kuratorium
Oświaty
we Wrocławiu
wypoczywało
W tych radosnych
dniach
kieruję
najserdeczniejsze
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
32 dzieci. W 2008 roku z wypoczynku letniego, skorzystało 136 dzieci,
życzenia
także do rodaków urodzonych lub mieszkaw#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
tym na 10-dniowej kolonii we Władysławowie przebywało 120 dzieci,
jących
dawniejorganizowanych
na naszej dobromierskiej
ziemi,
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
a na koloniach
przez Kuratorium w
Łebie iobecnie
Lubiato108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
rozproszonych
po kraju
za granicą.
wie
k/Sławy przebywało
14 lub
dziecimieszkających
oraz 2 osoby uczestniczyły
w obo;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
zie
wędrownym.
W
2009
roku
z
wypoczynku
letniego
skorzystało
133
Bądźmy 0razem.
Niech
nasze myśli13;:(056+.:
połączą nas,
a
;"%#"+.:
5&+przebywało
630$;:450Ʀ$*
4*Ɗ %0
dzieci,
spośród 108"(Ɗ
których 120
w Mrzeżynie, zaś Kuratorium

nadchodzący Nowy Rok przyniesie nam jak najwięcej
dobra i pomyślności.

/*&+ 10% ,"ƺ%:. 8;(-Ɗ%&. +", /"+45"3"//*&+ * +", /"+-&1*&+
6103;Ž%,6+.: /*& 5:-,0 /"4;& 4&3$"  "-& 5",ƺ& ,"ƺ%: %0. 
0#&+Ʀ$*& 6-*$Ɗ*53"4Ɗ13;&+";%6
1045"3"+.: 4*Ɗ  "#: 5" 3"%04/" * Ʀ8*Ž5&$;/" 630$;:450Ʀſ 
13;:/*04"/*&;"10./*"/&83"ƺ&/*"*8410./*&/*" +",*&/"4;
(0Ʀſ8:8*&;*&;%0#30.*&3;"%08"5:,"/6
8ØKU(NJOZ
$[FTBX%SŕH

Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Czesław Drąg

w Kątach Rybackich. Pozyskano też wolne miejsca na 14 - dniowej kolonii w Niechorzu dla 8 dzieci organizowanej przez Kuratorium.
Należy zaznaczyć, że wszystkie wyjazdy dzieci tradycyjnie były
LPǝD[ZBprzez
TJǋ XTQÓMOZN
QPD[ǋTUVO
dofinansowywane
lub w
całości
Gminny Ośrodek
8 EOJV  HSVEOJB
S PEfinansowane
Pomocy
Społecznej,
Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów AlCZB
TJǋ JNQSF[B
NJLPBKLPXB
EMB LJFNJEZTLPUFLƾ
8 [BQSPT[FOJF
[BCBXJF VD[FTUOJD[ZP

koholowych
oraz
z wpłat
własnych
E[JFDJ
VD[FTUOJD[ƾDZDI
XQS[ZKFƒEƒB
[BKǋDJBDIrodziców.
,BSEZOB
#FSUPOF
OB
#JTLVQB
E[JFDJ

JDI
SPE[JDF

B
UBLǻF
SBEOJ
GOPS
w
Dobromierzu
corocznie
organizuje
pracę
w
11
świetlicach
ǧXJFUMJD
ǧSPEPXJTLPXZDI
[
UFSFOV
ĽXJEOJDLJFHP  ,TJŢE[B *HOBDFHP %FDBv8J[ZUB UB CŢE[JF
TPUZTJ
 D[POLPXJF
,P
środowiskowych,
w których
uczestniczy
średnio
od 100 -(NJOOFK
130 dzieci
(NJOZ
%PCSPNJFS[
 UZN SB[FN
EPQFOJFOJFNXJ[ZU0KDBĽXJŢUFHP+BOB1BXB**XEJFDF
NJTKJ
3P[XJƾ[ZXBOJB
1SPCMFNÓX
tygodniowo,
które
otrzymują
posiłek
w
postaci
herbaty
i
słodkiej
bułki
JNQSF[ǋ
[PSHBOJ[PXBOP
X
IBMJ
[KBDIQPMTLJDI8JFNZEPCS[F ƒFTVHB#PƒZ+BO1BXF** 
"MLPIPMPXZDI #ZB UP KVǻ US[FDJB
oraz materiały do zajęć.
TQPSUPXFK;FTQPV4[LÓX3P[UP
[SBDKJTXFHPTUBOV[ESPXJB
OJFNØHKVƒPEXJFE[JŗOBT[FK
JNQSF[BJOUFHSBDZKOB
XTQÓMOJF[PS
Od
2007
r.
organizowane
są
Turnieje
Mikołajkowe dla
dzieci ze
DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ ƒFOBKCMJƒT[ZXTQØQSBDPXOJL0KDB
HBOJ[PXBOBQS[F[(NJOOZ0ǧSPEFL
szkół
prowadzonych
przez
Gminę
Dobromierz
oraz
dla
uczestników
zaX
LPMFKOPǧDJ
HPTQPEBS[
PCJFLUV
ĽXJŢUFHP#FOFEZLUB97* ,BSEZOB4FLSFUBS[4UBOV QS[Z
1PNPDZ4QPFD[OFK
(NJOOZ0ǧSP
jęć
świetlic
środowiskowych,
w
których
wzięło
udział
blisko
600
dzieci.
EZSFLUPS;FTQPV4[LÓX3P[UPDF
CŢE[JFEPOBT[QS[FTBOJFNPCFDOFHP1BQJFƒBwQPXJF
EFL4QPSUVJ3FLSFBDKJ
Tradycją stało
się już również coroczne
organizowanie (NJOOƾ,P
Gminnego
#SPOJTBX'JDB
1FOPNPDOJL8ÓK
E[JB#JTLVQ*HOBDZ%FD
3P[XJƾ[ZXBOJB
Dnia
w którym1SPCMFNÓX
na przestrzeniNJTKǋ
4 lat wzięło
udział 16501SPCMFNÓX
dzieci.
UB
ETDziecka,
3P[XJƾ[ZXBOJB
"MLPIPMPXZDIJT[LPZ
Od
3
lat
do
gminnego
katalogu
świadczeń
wprowa-VCMJOJF


 1S[ZKƾ
"MLPIPMPXZDI
#PMFTBX
4UPDINBM
*HOBDZ %FD VS  MJQDB
dzonoS bezpłatne
i psychologiczne.
Już
ǧXJǋDFOJB
LBQBǝTLJF  D[FSX

X )VDJTLVporadnictwo
LPP -FǻBK prawne
w pierwszym
roku działalności z tej formy
pomocy skorzystały 64 rodziDB[SƾLBSDZCJTLVQB#PMF
TLB
UFPMPH CJTLVQPSEZOBSJVT[
ny. Liczba udzielanych porad stale rośnie.
TBXB,PNJOLB8PCSPOJ
EJFDF[KJǧXJEOJDLJFK
OB 1BQJFTLJN 'BLVMUFDJF 5FPMP
HJD[OZN XF 8SPDBXJV QSBDǋ
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TPEZD[F EMB
E[JFDJ
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Foto: HenrykNJBOPXBOZ
Olczak VGVOEPXBMJ
EPDFOUFNXBǧDJDJFMF
 X 
0SHBOJ[BUPS[Z QS[ZHPUPXBMJ EMB LPBKLPXFK
SN
QSPGFTPSFN OBE[XZD[BKOZN
E[JFDJ XJFMF BUSBLDKJ .PUZXFN OJǻFKXZNJFOJPOZDIê
QS[FXPEOJN[BCBXZCZEVDITQPS X  V[ZTLB UZUV QSPGFTPSB
(SBǻZOB )ZǻZǝTLB  1S[FSÓC
UV CPXJFNQPED[BTJNQSF[ZPECZ [XZD[BKOFHP
&YQPSU
*NQPSU 6TVHJ
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PUS[ZNB
UZUV
TJǋ ** .JLPBKLPXZ 5VSOJFK 4QPSUP ,BNJFOJB
3FNPOUPXP#VEPXMBOF
Warto też wspomnieć, że problemem
uzależnień
QSBBUBleczenia
QBQJFTLJFHP
 X zaj
XZ8[BXPEBDI[NJFS[ZZTJǋUS[Z
  +FS[Z ;BQBB
J +BO ;BQBB
 1JF
muje1PDIPE[J
się Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów
AlkoholoHSFNJBMOFHP
,BQJUV
SFQSF[FOUBDKF
T[LÓ
QPETUBXPXZDI
[ SPE[JOZ
SPM LBOPOJLB
wych.
osób, których
alkoholu
stanowi 
Zspożywanie
,BUFESBMOFK
XF 8SPDBXJV
[
(OJFXLPXB
%PCSPNJFS[B
Jnadmierne
3P[ LBSTUXP
OJD[FK
Wobec
KFTU  TZOFN
8PKDJFDIB
bliskich,
sąE[JFMOJF
kierowane
do sądu rejonowego
Xwnioski
 QSPUPOPUBSJVT[B
BQP
UPLJ
;BXPEOJDZ
XBMD[ZMJ
Jzagrożenie
"OJFMJ
[dla
EPNV
4JV[EBL
 NB +BOVT[/BXBSB;BLBE1SPEVLDZK
OP6TVHPXZt%3&853"/4u
o EBMJ
nałożenie
obowiązku
leczenia
odwykowego,
którychJOGVBUB
średniorocznie
jest
TUPMTLJFHP
  MVUFHP
JTJFENJPSP
[ TJFCJF
XT[ZTULP
;XZDJǋTLJ
SPE[FǝTUXB
EXJF
"MJDKB'SƾDLPXJBL1JFLBSOJB$V
4. Dzięki działalności
Grupy Wsparcia,
zawiązała
się w grudniu
2007

+BO 1BXF
** NJBOPXB
1VDIBSUSBê
EPSFQSF[FOUBDKJ4[LPZ
TJPTUSZ
[PTUBZ
[BLPOOJDBNJ
 która
LJFSOJB.PLS[FT[ÓX
roku i obecnie liczy
25 osób udało
się zwiększyć
dostępność
pomocy teraHP QJFSXT[ZN
CJTLVQFN
OPXP
1PETUBXPXFK
X 3P[UPDF
QP[P
,T[UBDJTJǋX-JDFVN0HÓMOP
4UBDKB1BMJXX%PCSPNJFS[V
peutycznej
i skuteczność
działań
samopomocowych
potrzebujących
VUXPS[POFK dla
EJFDF[KJ
ǧXJEOJD
TUBF
ESVǻZOZ
PUS[ZNBZ
EZQMPNZ
LT[UBDƾDZN
X
-FǻBKTLV

mieszkańców
gminy,QPEKƾ
a takżeTUVEJB
wyremontować
i wyposażyć
lokal gminny
LJFK 4BLSǋ
CJTLVQJƾ
LT QSPG
VD[FTUOJDUXB/BHSPEZXSǋD[Z8ÓKU

 OBTUǋQOJF
w GJMP[PGJJ
Czernicy
iJprzeznaczyć
do
codziennego
użytku
jako punkt
informa-QP
8ÓKU
(NJOZ
%PCSPNJFS[
(NJOZ
%PCSPNJFS[
$[FTBX
%SƾH
 %FDQS[ZKƾNBSDBSX
[
UFPMPHJJ
Xgo
"SDZCJ
cyjny oraz
zorganizować
bezpłatny
Naturalnie
wszystkie
dziaE[JǋLPXBXT[ZTULJNTQPOTPSPN[B
LBUFES[F
ǧXJEOJDLJFK
[ SƾL
LBS
LUÓSZ
QS[ZKƾ
)POPSPXZ
1BUSPOBUtransport.
TLVQJN
8ZǻT[ZN
4FNJOBSJVN
łania gminy w kierunku profilaktyki są QPNPDê
realizowane
w oparciu o Gminny
OBOTPXBJS[FD[PXƾ
EZOBB)FOSZLB(VMCJOPXJD[B
OBE5VSOJFKFN
%VDIPXOZNJ1BQJFTLJN'BLVM
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
i
ŐSØEP
0D[ZXJǧDJF
QPED[BT
[NBHBǝ i Gminny Program Profilaktyki
UFDJF
5FPMPHJD[OZN
XF 8SPDB
Rozwiązywania
Alkoholowych
uchwalanyUXPKFTVEFUZQM
corocznie
przez
"OOB,ZT
TQPSUPXZDI
OJF Problemów
[BCSBLP
ƦXJǋUFHP
XJV

 [ QS[FSXƾ
OB
Radę. Środki
finansowe,
które
są wydawane
na jegoGPUP%BXJE(SBCBSFL
realizację pochodzą
XXXEJFDF[KBTXJEOJDBQM
.JLPBKB
 LUÓSZ
XSǋD[Z
XT[ZTULJN
EXVMFUOJƾ
TVǻCǋ
XPKTLPXƾ
X
z wpływów
za wydane
koncesje[B
na sprzedaż napojów alkoholowych.
TPEZD[F
*NQSF[B
NJLPBKLPXB
Reasumując, należy stanowczo podkreślić stale rosnący poziom
wydatków ponoszonych przez Gminę Dobromierz na wszechstronną
pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej. Tak więc troska o poziom życia rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej towarzyszy nam każdego
dnia i na ten cel nie szczędzimy ani wysiłku, ani też środków finansowych.
Tekst: Anna Kłys
Fot.: GOPS w Dobromierzu

.JLPBKLJ
1SFNJFS8BUZLBOV
XĽXJEOJDZJ%PCSPNJFS[V

zapewniło 9 miejsc na kolonii w Pobierowie. Ośrodek pomocy dofinansował uczestnictwo 4 osób w obozie sportowym w Darłówku, organizowanym przez GOKSiR w Dobromierzu na ogólną kwotę 1 800 zł.
W bieżącym roku wypoczynkiem letnim organizowanym przez miejscoĽXJŕUZOJFQBSBmJ%PCSPNJFS[GPUP#PMFTBX4UPDINBM
.JDIB(SPDIPXJD[
'PUP%BXJE(SBCBSFL
wy samorząd objęto 108 dzieci, z których 100 przez 10 dni odpoczywała
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Dziękczynienie

(36%;*&Ɯ
$;&38*&$

Dożynki Gminne 2010
mierzanie” Wójtowi disco polo Maxx Dance. Licznie zebraGminy, Wicemar- ni mieszkańcy gminy wypełnili rynek,
&(;&.1-"3;#&;1"5/:
szałkowi, konsulowi bawiąc się do północy przy muzyce zei Przewodniczącemu społu Sąsiedzi. Dzieci zachwycały się
Rady Gminy.
Po uroczystym
powitaniu
wszyscy
zgromadzeni na dobro4QPULBOJFPTØCDIPSZDI OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
mierskim
rynku
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
uczestniczyli w Po4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK lowej Mszy Świętej
,SPOJLB
Dziękczynnej, któXZEBS[Fǝ
rej przewodniczył
biskup
Diecezji
/BQPD[ƾUFL
Świdnickiej IgnaJOXFTUZDKF
22 sierpnia br. 8 delegacji wieńco- cy Dec. Podczas nabożeństwa ksiądz
wych z Borowa, Dzierzkowa, Jugowej, biskup poświęcił dożynkowe wieńce,
Kłaczyny, Pietrzykowa, Roztoki, Szy- a także pomnik św. Jana Nepomucena.
-VE[JPNUS[FCB
manowa i GOKSiR-u Dobromierz po- Na zakończenie uroczystości rozdano
QPNBHBǀ
prowadzone przez Starostów Dożynek albumy upamiętniające wizytę SekretaTeresę Hałdaś i Wiesława Kasprzyka rza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardy1SPêMBLUZLB
na czele z zespołem „Dobromierzanie” nała Tarcisio Bertone w Dobromierzu,
uformowało korowód i wyruszyło spod jaką złożył nam 17 czerwca 2007 r.
MFQJFK[BQPCJFHBǀ
ratusza w kierunku ołtarza na dobroOJǻMFD[Zǀ
mierskim rynku.
watą cukrową, zabawkami, kucykiem
i zjeżdżalnią. Nie zabrakło także stoisk
z wyrobami Kół%[JFǝE[JFDLB
Gospodyń Wiejskich,
pszczelarzy i producentów roślin.

4UBUZTUZLB

Tekst: Katarzyna Szot
Fot.: Stanisław Kałużny

#JPHSBêB
,BSEZOBB

Po zakończeniu części oficjalnej asystenci gospodarza dożynek
częstowali wszystkich uczestników
chlebem i miodem. W Święcie Plonów,
poza częścią tradycyjną nie zabrakło
również rozrywki. Późnym popołudniem wystąpiła grupa teatralna Przystankersi i grupa hip-hopowa STRLabel. Gwiazdą wieczoru był zespół

t/JF[CǋEOJLu
QJFMHS[ZNB

Uroczystość otworzył gospodarz dożynek Wójt Gminy Dobromierz
'PUPSFQPSUBǻF
Czesław Drąg, który przywitał przybyłych gości: Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława
Longawę, konsula Rüdigera Schulza
z Konsulatu Generalnego Republiki
41*453&Ʀ$*
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Biskupa
Świdnickiej Ignacego
 Diecezji
3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
Deca,
także,SPOJLBXZEBS[Fǝ
delegacje wieńcowe oraz
 a,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
mieszkańców
Gminy Dobromierz. Głos
XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 także
/BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
zabrał
Wicemarszałek Stanisław

$IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
Longawa i ks.
prałat Jan Gargasewicz.
4QPSUJLVMUVSB
NPEFSOJ[BDKF
8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
8BEZTBXB#VE[ZOB
Starostowie
dożynek, witając księ
,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
"HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
(NJOBQPNBHBMVE[JPN
dza
biskupa
wręczyli mu dożynkowy
E[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
bochen chleba. Ten symbol udanych
QPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB 1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
zbiorów;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
przekazali również „Dobro;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ

1SPHSBNXJ[ZUZ

 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV
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88žXJŕUFD[OZNOBTUSPKV
ZOświata
E B S [ F Oi Jwychowanie
BDPE[JFOOF

Skutecznie
pozyskujemy
środki
Drodzy mieszkańcy
Gminy Dobromierz!

%MBD[FHP%PCSPNJFS[
Aktywność Gminy Dobromierz oraz jej placówek oświato-

+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący
się stary
i rozpoczynający
Nowy
to
wych
w pozyskiwaniu
funduszy
europejskich
i innych
środkówRok
pozabuCBSE[P VXBǻOZ OB D[PXJFLB 
dżetowych
znalazłaspotkań,
swoje odzwierciedlenie
w świętowania,
zrealizowanych i realizoczas
radosnych
wspólnego
podLUÓSZDJFSQJ
wanych
obecnie
projektach
do
których
należą
m.
in.:
(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
QSPCPT[D[
QBSBêJ
%PCSPNJFS[
 LT
Język
angielski
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Wsi
W tym radosnym, świątecznym
nastroju Rozwoju
z nadzieją
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[ VSPE[P
Polskiej
patrzymy na to co przed nami.OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
W 2008 r. Gimnazjum Gminne w Roztoce jako jedna z 90
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy w połowie kadencji
władz
samorządowych
szkół w Polsce przystąpiło do ogólnopolskiego
programu wyrównywania
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
naszej
gminy – uważam,
żedobrze
wykorzystaliśmy
szans edukacyjnych
młodzieży wiejskiej
poprzez
języka X
angielNBKB
 naukę
S %P QBSBêJ
%P
swoją
i niczego
nierealizowanego
zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[Vprzez
QS[ZCZ
XZNBSDV

skiegoszansę
w klasie III
gimnazjum,
Europejski
Fundusz
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
Rozwoju
Wsipozyskiwaniu
Polskiej. W 2009 dotacji,
i 2010
rokumamy
nastąpiła
kontynuacja
tego
rok,
dzięki
coraz
większy
(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[ SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
programu.Przyszłoroczny
Co roku od września uczniowie z terenu
gminykwoty
uczestniczyli
budżet.
sięgnąć
17
EV
EP %PCSPNJFS[B KFTU TQPULBpowinien
UBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
w dodatkowych,
90-godzinnych, dobrowolnych
zajęciach,
doskonalących
OJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI

GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów złotych. Większe pieniądze
to więcej zrealizoznajomość języka
angielskiego.
Wszystkie
koszty,
za wyjątkiem
dowożeQJFMǋHOJBSFL
J MFLBS[Z
%PMOFHP
;BLBEV
0QJFLJ
;ESPXPUOFK
$B
wanych
zadań.
Widać to wyraźnie
po wizerunku
naszej
ƦMƾTLB
LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE
SJUBTpokrywane
%JFDF[KJ ƦXJEOJDLJFK
%[JǋLJ
nia uczniów,
które sfinansowała gmina,
były przez Fundusz.
gminy.
Wiele
się poprawia.
Ale
będzie
widać
OJDLB
%JFDF[KB
3PE[JOB
,TJǋE[B
KFHPnajwięcej
EFUFSNJOBDKJ
J XZTJLPXJ
PS
W ramach
programu
uczniowie
otrzymali
bezpłatne podręczniki,
pomoce
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
HBOJ[BDZKOFNV
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
w naukowe
dwóch oraz
następnych
latach.
sprzęt audiowizualny niezbędny do zajęć, które prowadziła
OBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ (PǧDJB X %PCSPNJFS[V TUBB  TJǋ
pani
Dorota
Łada-Łobarzewska.
DZDI DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK NPǻMJXB
Pomoce
dydaktyczne
do miejsc zabaw w szkołach
w ramach rządoQPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
Szanowni
Państwo!
CǋEƾDZN
X QPEFT[ZN
XJFLV
GPUP#PMFTBX4UPDINBM
wego programu
„Radosna
Szkoła”

Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, poW 2009 r. Gmina Dobromysłów i wytężonej
pracy. Tak jest w każdym gospodarmierz pozyskała
środki finansowe w
"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
stwie
domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi
ramach programu rządowego „Rado$[FTBXB%SŕHB
byćsnawSzkoła”,
naszejnagminie.
zakup pomocy dydakNiech do
z nowym
rokiem
budzą się nowe marzenia wytycznych
miejsc zabaw
w szkołach.
8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
Dzięki tej na
dotacji
trzy placówki
oświa- uśmiech i zadowolenie,
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące
naszych
twarzach
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
towe
w
naszej
gminie
zostały
wypo- szczęście i optymizm, a
aby dopisywało nam zdrowie,
3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
sażone w nowe pomoce dydaktyczne.
każdy
dzień0/
2009
w zgodzie,
porozumie13;:#:8"
%0 roku
/"4;&+upływał
410&$;/0Ʀ$*
8  m -&$*&
1"3"'**
Łączna
kwota dotacji
wyniosła
17.867
niuzł,iwsatysfakcji.
%0#30.*&34,*&+
 "#: 10% )"4&. t0#%"308"/* .*04*&3%;*&.u
tym Szkoła Podstawowa w Do4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/:
"5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
W tychotrzymała
radosnych
bromierzu
5.869 dniach
zł, Szkoła kieruję najserdeczniejsze
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
życzenia
także
do rodaków
lub mieszkaPodstawowa
w Gniewkowie
6.000 zł, aurodzonych
Zespół Szkół w Roztoce
5.998 zł.
#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
Pozyskane
wyposażenie
naszych
szkół
jących dawniej
na środki
naszejumożliwiły
dobromierskiej
ziemi,
obecnie
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
w108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
miejsca zabaw,
dostosowane
do potrzeb
liczby dzieci
rozproszonych
poktóre
krajusą lub
mieszkających
zai granicą.
;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
wBądźmy
młodszym wieku.
pomoce
dydaktyczne
wykorzystywane
są do
razem.Nowe
Niech
nasze
myśli13;:(056+.:
połączą nas,
a
;"%#"+.:sprawności
0 108"(Ɗfizycznej
5&+ 630$;:450Ʀ$*
4*Ɗ %0
podnoszenia
i edukacji zdrowotnej,
służą rozwojonadchodzący
Nowy
Rok +",
przyniesie
nam jak
najwięcej
/*&+
10% ,"ƺ%:.
8;(-Ɗ%&.
/"+45"3"//*&+
* +",
/"+-&1*&+
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Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Czesław Drąg

Pracownia przyrodnicza w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

nasza szkoła znalazła się wśród 120 placówek z terenu województwa dolnośląskiego, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Założeniem projektu jest zakup wyposażenia pracowni przy8 EOJV służących
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TLB UFPMPH CJTLVQPSEZOBSJVT[ DB[SƾLBSDZCJTLVQB#PMF
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i kołach zainteresowań oraz wyjazdach do multicentrum, wycieczkach
edukacyjnych i zajęciach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Przed dyrektorami, zespołami pedagogów i wychowawców staje więc nowe wyzwanie. Od tej grupy będą zależały konkretne efekty, jakie powinny zaowocować wzrostem poziomu wykształcenia i wychowania najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
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W 2010 r. w Zespole Szkół w Roztoce rozpoczęła się realizacja
projektu edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Pracowania przyrodnicza w każdej gminie”. Dzięki temu przedsięwzięciu
ĽXJŕUZOJFQBSBmJ%PCSPNJFS[GPUP#PMFTBX4UPDINBM
.JDIB(SPDIPXJD[
'PUP%BXJE(SBCBSFL
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Tekst: Katarzyna Szot
Fot.: Natalia Maliszewska
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Oświata i wychowanie
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Nauka i rozwój popłaca
Każdego roku, zgodnie 2008 - 4.209 zł, rok 2009 - 3.944 wysokie wyniki w nauce i inne
z Kartą Nauczyciela w budżetach zł. W 2010 r. dyrektorzy 3. szkół znaczące osiągnięcia. Kandydaorganów prowadzących szkoły, otrzymali
Nagrody Wójta w łącz- tury uczniów do nagrody Wój&(;&.1-"3;#&;1"5/:
tworzy się specjalny fundusz na nej kwocie 3.600,00 zł za całokształt ta proponują rady pedagogiczne.
nagrody nauczycieli w wysoko- osiągnięć w pracy dydaktyczno - Każda szkoła wybierała swoich
ści co najmniej 1% planowanych wychowawczej i opiekuńczej oraz najlepszych uczniów. Liczba pryrocznych wynagrodzeń. Fundusz pozyskiwanie środków pozabudże- musów w poszczególnych latach to:
ten dzieli się na część będącą towych (programy unijne).
w roku 2007 – 14, 2008 – 11, 2009
w4QPULBOJFPTØCDIPSZDI
dyspozycji dyrektora szkoły
oraz
Z
wnioskiem
o
nagrodę
– 12 i w 2010 - 10 uczniów. UcznioOJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
część
będącą w dyspozycji Wójta wójta może wystąpić dyrektor wie otrzymali nagrody książkowe,
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
Gminy. Kryteria i tryb przyznawaszkoły, rada pedagogiczna, rada pięknie oprawione
grafiki przed4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
,SPOJLB
nia nagród reguluje uchwała Rady rodziców, organizacja zakładowa stawiające najciekawsze
zabytki
XZEBS[Fǝ
Gminy Dobromierz.
związków zawodowych, wizytator gminy, luksusowe pendrive’y oraz
kuratorium oświaty i wójt z własnej dyplomy z życzeniami
osiągania
/BQPD[ƾUFL
inicjatywy. W okresie 2007 - 2009 jeszcze lepszych wyników.
JOXFTUZDKF
rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski
o przyznanie nagrody wójta. Na-VE[JPNUS[FCB
grodzonym wręczono również poQPNBHBǀ
dziękowania.
Nauczyciele, wykonując swoją
1SPêMBLUZLB
odpowiedzialną, trudną i pełną poMFQJFK[BQPCJFHBǀ
święceń pracę, chcą być doceniaOJǻMFD[Zǀ
Nagrody
przyznawane ni i czuć się potrzebni, chcą robić
są nauczycielom w październiku coś ważnego. Dlatego przyznanie
%[JFǝE[JFDLB
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody, jako efekt wydajnej praZwyczaj,
gdy przedstagdyż dzień ten jest szczególny – to cy, stanowi dla nich rekompensatę
4UBUZTUZLB
wiciele naszych
władz samorzączas podziękowań pracownikom włożonego wysiłku i potęguje sadowych
dostrzegają
osiągnięcia
oświaty za ich pracę dydaktycz- tysfakcję płynącą z poczucia douczniów, nagradzają
ich, podkre#JPHSBêB
no – opiekuńczo – wychowawczą, brze spełnionego obowiązku.
ślają
zasługi,
a
także
dziękują ro,BSEZOBB
godną naśladowania postawę, za- Jednym z najważniejszych zadań
dzicom i nauczycielom, należy
angażowanie i oddanie najmłod- edukacyjnych władz samorząuznać za pozytywny
i silnie motydowych
Gminy
Dobromierz
jest
t/JF[CǋEOJLu
szym mieszkańcom Gminy Dobrodziałań.
wspieranie rozwoju, zdolności wujący do kolejnych
QJFMHS[ZNB
mierz.
i
talentów
uczniów
to.
Już
traWysokość nagrody będąTekst: Mirosława
Nakoneczna
'PUPSFQPSUBǻF
cej w dyspozycji wójta w poszcze- dycją stało się wyróżnianie
i
nagradzanie
uczniów
ze
szkół
Fot.:
Katarzyna
Szot
gólnych latach kształtowała się następująco: rok 2007 - 2.766 zł, rok prowadzonych przez gminę za

1SPHSBNXJ[ZUZ
41*453&Ʀ$*
 3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
 ,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF 4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
 $IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
4QPSUJLVMUVSB
NPEFSOJ[BDKF
8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
8BEZTBXB#VE[ZOB
 ,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
"HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
(NJOBQPNBHBMVE[JPN
E[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
QPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB 1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ
 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV

Święto Rodziny w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie
$ ; " 4 0 1 * 4 . 0  ( . * / / &

Fot.: Stanisław Kałużny
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8Zakład
Z E B S [Obsługi
F O J B  DKomunalnej
PE[JFOOF
Drodzy
mieszkańcy Gminy
%MBD[FHP%PCSPNJFS[
Postępy
w Dobromierz!
ZOK

+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący się stary i rozpoczynający
Nowy Rok to
CBSE[P
VXBǻOZ
OB
D[PXJFLB 
Przez ostatnie
Zakład Obsługi
Komunalnej
czas radosnych
spotkań,3 lata
wspólnego
świętowania,
podLUÓSZDJFSQJ
w
Dobromierzu
znacznie
poszerzył
zakres
wykonywanych
(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
usług na rzecz mieszkańców QSPCPT[D[
gminy. 1QBSBêJ
sierpnia
2007 prze%PCSPNJFS[
 LT
W tym radosnym, świątecznym
nastroju
z nadzieją
kształcono tę jednostkę organizacyjną
w zakład budżetowy
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[
VSPE[P
patrzymy
na towytyczono
co przed nami.
OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
i tym samym
nowe
kierunki działania.
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy
w
połowie
kadencji
władz samorządowych
Do zadań zakładu należą: zarządzanie
zasobem mieszLBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
kaniowym
wodociągami,
utrzymanie
porządku
naszej
gminygminy,
– uważam,
żedobrze
wykorzystaliśmy
NBKB  S %P QBSBêJ X %P
i
czystości
w
gminie,
zarządzanie
drogami,
zimowe
utrzyswoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[V QS[ZCZ XZNBSDV

manie
dróg,
pielęgnacja
zieleni
oraz
wykonywanie
innych
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
rok,(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[
dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy
SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
zadań inwestycyjbudżet.
Przyszłoroczny
sięgnąć
kwoty 17
EV
EP %PCSPNJFS[B
KFTU TQPULBpowinien
UBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
nych i remontoOJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI

GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów złotych. Większe pieniądze
to
więcejgminy,
zrealizowych
zaś
QJFMǋHOJBSFL J MFLBS[Z %PMOFHP ;BLBEV 0QJFLJ ;ESPXPUOFK $B
wanych
zadań.
Widać
to
wyraźnie
po
wizerunku
naszej
od
końca
2010
r.
do
ƦMƾTLB LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE SJUBT %JFDF[KJ ƦXJEOJDLJFK %[JǋLJ
zadań
tych
dołączy
gminy.
Wiele3PE[JOB
się poprawia.
najwięcej
będzie
widać
OJDLB
%JFDF[KB
,TJǋE[B Ale
KFHP EFUFSNJOBDKJ J XZTJLPXJ PS
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
także
zarządzanie
w dwóch następnych latach. HBOJ[BDZKOFNV
OBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ
DZDI DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK
QPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
Szanowni
Państwo!
CǋEƾDZN X QPEFT[ZN XJFLV

(PǧDJB X %PCSPNJFS[V
TUBB  TJǋ
siecią kanalizacyjNPǻMJXB
ną i oczyszczalnią
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
ścieków.
GPUP#PMFTBX4UPDINBM

Nowe W
wyzwania
wymagają
nowych
rozwiązań,
poroku 2007
do chwili
przekształcenia
zakład
mysłów
i wytężonej
Takwjestograniczonym
w każdym gospodarzatrudniał
12 osóbpracy.
i działał
zakresie,
"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
wykonując
jedynie
niezbędne
remonty pracy
i pracei tak
awaryjne.
stwie
domowym,
instytucji,
zakładzie
musi
$[FTBXB%SŕHB
Wydatki
bieżące
łącznie
z
wynagrodzeniami
i
wydatkami
być w naszej gminie.
inwestycyjnymi
w 2006
758 marzenia
tys. zł. WypoNiech z nowymwyniosły
rokiem budzą
się r.nowe
wy8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
sażenie
zakładu w sprzęt sprowadzało się do wiekowej
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące
na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie,
koparki ”Białoruś”, samochodu dostawczego, samochodu
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
aby
dopisywało
nam zdrowie,
szczęście
i optymizm,
a
„Polonez”
oraz narzędzi
i drobnego
sprzętu.
Dziś funkcjo3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
każdy
dzień
2009
roku
zgodzie,
porozumienowanie
ZOK
zmieniło
się
nie dowpoznania.
13;:#:8"
0/
%0
/"4;&+upływał
410&$;/0Ʀ$*
8  m -&$*&
1"3"'**
Doposażenie
sprzętt0#%"308"/*
i narzędzia w
latach 2007niu i satysfakcji.
%0#30.*&34,*&+
 "#: 10% w
)"4&.
.*04*&3%;*&.u
4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/:
"5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
2010
kosztowało
ponaddniach
316 tys.
zł i zostało
sfinansowane
W tych
radosnych
kieruję
najserdeczniejsze
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
ze środków
gminy
zakładu.
życzenia
także
do oraz
rodaków
urodzonych lub mieszka#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
W 2009 r. zakład budżetowy został doposażony
jących
dawniej na naszej dobromierskiej ziemi, obecnie
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
w nowy sprzęt: koparko-ładowarkę, ciągnik rolniczy,
108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
rozproszonych
po kraju lub
mieszkających
granicą. do
przyczepę ciągnikową,
zamiatarkę
do ulic,za
równiarkę
;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
Bądźmy
razem. Niech
nasze
myśliwywrotkę,
połączą nas,
a
dróg,
pług odśnieżny,
ciągnik
rolniczy,
ruszto;"%#"+.: 0 108"(Ɗ 5&+ 630$;:450Ʀ$* 13;:(056+.: 4*Ɗ %0
wania,
sprzętNowy
komputerowy,
kosiarkę
do poboczy.
nadchodzący
Rok +",
przyniesie
nam
jak
najwięcej
/*&+
10% ,"ƺ%:.
8;(-Ɗ%&.
/"+45"3"//*&+
* +",
/"+-&1*&+
Tak
bogate
wyposażenie
w
pełni
zabezpiecza
wykonywa6103;Ž%,6+.:
/*&
5:-,0
/"4;&
4&3$"

"-&
5",ƺ&
,"ƺ%:
%0. 
dobra i pomyślności.

.JLPBKLJ
1SFNJFS8BUZLBOV
XĽXJEOJDZJ%PCSPNJFS[V

wynagrodzenia. Zatrudnienie wzrosło
o 24
osoby,
a fun8 EOJV
 HSVEOJB
 S PE LPǝD[ZB TJǋ XTQÓMOZN QPD[ǋTUVO
CZB
TJǋ
JNQSF[B
NJLPBKLPXB
EMB LJFNJEZTLPUFLƾ
dusz płac o ponad
8 [BQSPT[FOJF
[BCBXJF VD[FTUOJD[ZP

E[JFDJ
VD[FTUOJD[ƾDZDI
X
[BKǋDJBDI
,BSEZOB
#FSUPOF
#JTLVQB
500 tys. zł.
W rokuQS[ZKFƒEƒB OB
E[JFDJ

JDI
SPE[JDF

B
UBLǻF
SBEOJ
ǧXJFUMJD
ǧSPEPXJTLPXZDI
[
UFSFOV
ĽXJEOJDLJFHP
 ,TJŢE[B *HOBDFHP %FDBv8J[ZUB UB CŢE[JF
2010 te wskaźniki
(NJOZ
%PCSPNJFS[
 UZN SB[FN TPUZTJ  D[POLPXJF (NJOOFK ,P
EPQFOJFOJFNXJ[ZU0KDBĽXJŢUFHP+BOB1BXB**XEJFDF
będą znacznie wyżNJTKJ 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
JNQSF[ǋ
[PSHBOJ[PXBOP
X IBMJ ƒFTVHB#PƒZ+BO1BXF**
[KBDIQPMTLJDI8JFNZEPCS[F
sze.
"MLPIPMPXZDI #ZB UP KVǻ US[FDJB
TQPSUPXFK;FTQPV4[LÓX3P[UP
[SBDKJTXFHPTUBOV[ESPXJB
OJFNØHKVƒPEXJFE[JŗOBT[FK
Jednym z najważniejszych
zadań Zakładu ObsłuJNQSF[BJOUFHSBDZKOB XTQÓMOJF[PS
DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ
ƒFOBKCMJƒT[ZXTQØQSBDPXOJL0KDB
gi Komunalnej jest zarządzanie
zasobem mieszkaniowym
HBOJ[PXBOBQS[F[(NJOOZ0ǧSPEFL
X LPMFKOPǧDJ HPTQPEBS[ PCJFLUV
ĽXJŢUFHP#FOFEZLUB97*
,BSEZOB4FLSFUBS[4UBOV
QS[Z
gminy. Ważną sprawą, którą realizowano była organizacja
1PNPDZ4QPFD[OFK (NJOOZ0ǧSP
EZSFLUPS;FTQPV4[LÓX3P[UPDF
CŢE[JFEPOBT[QS[FTBOJFNPCFDOFHP1BQJFƒBwQPXJF
i prowadzenie wspólnot mieszkaniowych - te bowiem mu#SPOJTBX'JDB 1FOPNPDOJL8ÓK EFL4QPSUVJ3FLSFBDKJ (NJOOƾ,P
E[JB#JTLVQ*HOBDZ%FD
szą
ponieważ NJTKǋ
w poszczególnych
budyn3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
UB
ET funkcjonować,
3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
kach
znajdują
się
lokale
należące
do
osób
prywatnych
i do
"MLPIPMPXZDIJT[LPZ
-VCMJOJF



1S[ZKƾ
"MLPIPMPXZDI
#PMFTBX
4UPDINBM
*HOBDZ %FD VS  MJQDB
gminy.

S X )VDJTLV LPP -FǻBK ǧXJǋDFOJB LBQBǝTLJF  D[FSX
budżet zakładu
w miarę jego rozwoju
DB[SƾLBSDZCJTLVQB#PMF
TLB UFPMPHZadaniowy
CJTLVQPSEZOBSJVT[
w poszczególnych latach wyraźnie
wykazywał tendencję
TBXB,PNJOLB8PCSPOJ
EJFDF[KJǧXJEOJDLJFK
OB 1BQJFTLJNsię
'BLVMUFDJF
5FPMP
wzrostową, a w roku 2009 ukształtował
na poziomie
HJD[OZN
XF
8SPDBXJV
QSBDǋ
blisko 2,5 mln zł.
NBHJTUFSTLPMJDFODKBDLƾ
Najważniejsze prace wykonywane przez ZOK
8 
S [PTUB
BEJVOL
to m. in. dostawa wody pitnej,
zimowe
utrzymanie
UFN
QS[Z
LBUFES[F
BOUSPQPMPHJJ
dróg i czystości na terenie gminy, remonty dróg i lokali
GJMP[PGJD[OFK OB 1BQJFTLJN
mieszkalnych, budowa oczyszczalni
ścieków w Gniew'BLVMUFDJF 5FPMPHJD[OZN XF
kowie 24 i 45 czy modernizacja świetlicy wiejskiej
$JBTUB J OBTUǋQOJF
TPEZD[F EMB
E[JFDJ
1BQJFTLJ
PSB[ 1S[FXPEOJD[ƾDZ 3BEZ (NJ 8SPDBXJV
w Roztoce.
X JNQSF[JF
NJ
8ZE[JB 5FPMPHJD[OZ
 X 
OZ %PCSPNJFS[ .BSFL +BXPSTLJ VD[FTUOJD[ƾDZDI
Lata mijającej kadencji
to dla ZOK
przekształceVGVOEPXBMJ
NJBOPXBOZ
EPDFOUFNXBǧDJDJFMF
 X 
0SHBOJ[BUPS[Z QS[ZHPUPXBMJ EMB LPBKLPXFK
nie, doposażenie,
kierunków działania
oraz
SN
QSPGFTPSFN
OBE[XZD[BKOZN
E[JFDJ
XJFMF BUSBLDKJ poszerzenie
.PUZXFN OJǻFKXZNJFOJPOZDIê
pozyskiwanie specjalistycznejX 
kadry.V[ZTLB
Dziś UZUV
zakład
speQSPGFTPSB
QS[FXPEOJN[BCBXZCZEVDITQPS
się w realizacji szeroko
pojętych
prac remonto[XZD[BKOFHP
(SBǻZOB
)ZǻZǝTLB
 1S[FSÓC
UVcjalizuje
CPXJFNQPED[BTJNQSF[ZPECZ
wych
i budowlanych,
elektrycznych,
wodno-kanalizacyj,BNJFOJB
&YQPSU
*NQPSU 6TVHJ
8 
S 
PUS[ZNB
UZUV
TJǋ
** .JLPBKLPXZ
5VSOJFK 4QPSUP
nych, melioracyjnych, drogowych
orazQBQJFTLJFHP
różnorodnych
3FNPOUPXP#VEPXMBOF
QSBBUB
 X prac

XZ8[BXPEBDI[NJFS[ZZTJǋUS[Z
  +FS[Z ;BQBB
J +BO ;BQBB
 1JF
HSFNJBMOFHP
,BQJUV
SFQSF[FOUBDKF
QPETUBXPXZDI
1PDIPE[JT[LÓ
[ SPE[JOZ
SPM LBOPOJLB
konserwacyjnych
Z ,BUFESBMOFK
XF
8SPDBXJV
[
(OJFXLPXB
%PCSPNJFS[B
J 3P[ LBSTUXP
OJD[FK
 KFTU  TZOFN
8PKDJFDIB
i
naprawczych. 
X  Dynamika
QSPUPOPUBSJVT[B
BQP
UPLJ
;BXPEOJDZ
XBMD[ZMJ
E[JFMOJF
J "OJFMJ
[ EPNV
4JV[EBL
 NB +BOVT[/BXBSB;BLBE1SPEVLDZK
wzroTUPMTLJFHP
JOGVBUB


MVUFHP
JTJFENJPSP
EBMJ [ TJFCJFSPE[FǝTUXB
XT[ZTULP ;XZDJǋTLJ
EXJF OP6TVHPXZt%3&853"/4u
stu wartości zre +BOalizowanych
1BXF ** NJBOPXB
1VDIBSUSBê
EPSFQSF[FOUBDKJ4[LPZ
TJPTUSZ [PTUBZ
[BLPOOJDBNJ  "MJDKB'SƾDLPXJBL1JFLBSOJB$V
zadań
HP QJFSXT[ZN
CJTLVQFN
OPXP
1PETUBXPXFK
X 3P[UPDF  QP[P LJFSOJB.PLS[FT[ÓX
,T[UBDJTJǋX-JDFVN0HÓMOP
w latach 2007
–
VUXPS[POFK EJFDF[KJ ǧXJEOJD
TUBF
ESVǻZOZ X
PUS[ZNBZ
LT[UBDƾDZN
-FǻBKTLVEZQMPNZ
 4UBDKB1BMJXX%PCSPNJFS[V
2009 osiągnęła poVD[FTUOJDUXB/BHSPEZXSǋD[Z8ÓKU
  OBTUǋQOJF QPEKƾ TUVEJB LJFK 4BLSǋ CJTLVQJƾ LT QSPG
ziom 547 %.

(NJOZ
%PCSPNJFS[
$[FTBX
%SƾH 
[ GJMP[PGJJ
J UFPMPHJJ
X "SDZCJ
LUÓSZ
QS[ZKƾ
)POPSPXZ
1BUSPOBU
TLVQJN
8ZǻT[ZN
4FNJOBSJVN
OBE5VSOJFKFN
%VDIPXOZNJ1BQJFTLJN'BLVM
Szczęśliwego Nowego Roku!
0D[ZXJǧDJF
QPED[BT
[NBHBǝ
UFDJF
5FPMPHJD[OZN
XF 8SPDB
TQPSUPXZDI
OJF [BCSBLP
ƦXJǋUFHP
XJV 
 [ QS[FSXƾ
OB
Wójt Gminy Czesław Drąg
.JLPBKB
 LUÓSZ
XSǋD[Z
XT[ZTULJN
EXVMFUOJƾ
TVǻCǋ
XPKTLPXƾ
X
sło znaczne także zatrudnienie, a co za tym idzie również TPEZD[F *NQSF[B NJLPBKLPXB [B

nie zadań
statutowych gminy i zakładu, a także gwaran0#&+Ʀ$*&
6-*$Ɗ*53"4Ɗ13;&+";%6
1045"3"+.:
4*Ɗ  "#:ich
5" 3"%04/"
* Ʀ8*Ž5&$;/"
tuje
wykonywanie
w większym
zakresie630$;:450Ʀſ
dla naszych
13;:/*04"/*&;"10./*"/&83"ƺ&/*"*8410./*&/*"
mieszkańców oraz zabezpiecza podniesienie+",*&/"4;
poziomu
(0Ʀſ8:8*&;*&;%0#30.*&3;"%08"5:,"/6
czystości poszczególnych miejscowości gminy.
8ØKU(NJOZ
W okresie istnienia zakładu budżetowego
wzro$[FTBX%SŕH

8ÓKU (NJOZ %PCSPNJFS[ QP
%FDQS[ZKƾNBSDBSX
E[JǋLPXBXT[ZTULJNTQPOTPSPN[B
LBUFES[F ǧXJEOJDLJFK [ SƾL LBS
Tekst:
Edward Kowalski
QPNPDê
OBOTPXBJS[FD[PXƾ
EZOBB)FOSZLB(VMCJOPXJD[B
Fot.: Natalia Maliszewska
ŐSØEP
"OOB,ZT
UXPKFTVEFUZQM
GPUP%BXJE(SBCBSFL
XXXEJFDF[KBTXJEOJDBQM

ĽXJŕUZOJFQBSBmJ%PCSPNJFS[GPUP#PMFTBX4UPDINBM
.JDIB(SPDIPXJD[
'PUP%BXJE(SBCBSFL
Festyny
w Gminie Dobromierz
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Remonty i Inwestycje
inwestycje

...a działo się wiele
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Od czerwca br. centrum
Dobromierza zdobi pomnik św.
Jana Nepomucena. Rzeźba pierwotnie znajdowała się w pobliżu
&(;&.1-"3;#&;1"5/:
Przychodni
Zdrowia w Dobromierzu, jednak decyzją Konserwatora Zabytków w sierpniu 2009 r.

mi, ślimakami i kulami. Całość
rzeźby wraz z elementami małej
Mijająca kadencja to
architektury została doświetlona.
okres wielu inwestycji na terenie
Dziś pomnik stanowi znakomitą
gminy. Możemy do nich zaliczyć
wizytówkę Dobromierza.
m. in. modernizację świetlicy
Aby sprostać oczekiwaw Roztoce, realizowaną ze środniom społecznym naszych mieszków Gminy oraz Urzędu Marszałkańców w latach 2007 - 2010 Gmikowskiego Województwa Dolnona Dobromierz oddała do użytku
śląskiego. Wykonanie finansowe
18 mieszkań komunalnych. Zadado4QPULBOJFPTØCDIPSZDI
końca roku 2009 wyniosło
OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
nia te wykonywała ekipa remonponad
900 tys. zł, w tym dota[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
towo - budowlana Zakładu Obsłu4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
cja z Urzędu Marszałkowskiego
,SPOJLB
gi Komunalnej
w Dobromierzu.
w wysokości ponad 440 tys. zł.
XZEBS[Fǝ
I tak: w 2007 r. oddano do zaRoboty, jakie dotychczas wykosiedlenia 3 mieszkania, w 2008 r.
nano to: wymiana dachu, rozbiór9 mieszkań, a /BQPD[ƾUFL
w 2009 r. 3. Koszt
ka kotłowni, wymiana stropów,
JOXFTUZDKF
remontów to ponad 162 tys. zł. W
klatki schodowej, instalacji elekI półroczu br. wyremontowano 3
trycznej i wentylacyjnej.
-VE[JPNUS[FCB
mieszkania wyposażając
je w kaNowego oblicza doczekaQPNBHBǀ
biny natryskowe,
instalację elekła się także świetlica w Pietrzytryczną, wodną i kanalizacyjną,
kowie. Zadanie to zrealizowano
1SPêMBLUZLB
piece bądź instalację
centralnego
Fot.: Stanisław Kałużny
w 2008 r. za 56 tys. zł. przy
MFQJFK[BQPCJFHBǀ
ogrzewania. Wymieniono
także
współfinansowaniu z Urzędu została zdemontowana i przewieOJǻMFD[Zǀ
okna, podłogi, położono gładzie
Marszałkowskiego we Wrocła- ziona do Wrocławia, gdzie podgipsowe i pomalowano.
wiu w ramach programu „Mała dano ją gruntownej konserwacji.
%[JFǝE[JFDLB
odnowa wsi” w wysokości ponad Koszt renowacji i konserwacji
Tekst: Marek Kulikowski
22 tys. zł. Remont polegał na wy- pokrył Konsulat Republiki Fe4UBUZTUZLB
mianie konstrukcji dachu, sufitu, deralnej Niemiec we Wrocławiu.
wentylacji i okien.
#JPHSBêB
W listopadzie ubiegłego roku
Kolejną
inwestycją opracowano projekt techniczny
,BSEZOBB
w kulturze był remont dachu, ścia- lokalizacji rzeźby wraz z małą
ny szczytowej i kominów Gmin- architekturą. Wiosną bieżącego
t/JF[CǋEOJLu
nego Ośrodka Kultury, Sportu roku Zakład Obsługi Komunalnej
QJFMHS[ZNB
i Rekreacji w Dobromierzu, jaki w Dobromierzu wykonał konwykonano w 2007 r. ze środków strukcję pod małą architekturę,
'PUPSFQPSUBǻF
własnych. Koszt inwestycji po- którą w sierpniu wyłożono płytchłonął ponad 35 tys. zł.
kami z piaskowca wraz z tralka- Fot.: Natalia Maliszewska

Więcej informacji
- 41*453&Ʀ$*
www.dobromierz.pl
1SPHSBNXJ[ZUZ
 3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
 ,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF 4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
 $IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
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Fot.: Stanisław Kałużny
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DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ
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roku
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W bieżącym roku liczba ta prze- III – Jednostka Samorządu Tekroczy 200.000 – do końca wrze- rytorialnego, która zdobyła najśnia 2010 na stronę weszło ponad większą liczbę Złotych Dukatów
140 tys. internautów. W paździerO najważniejszych wy- niku odnotowaliśmy ponad pół w ciągu roku.
darzeniach w naszej gminie miliona wejść od początku po- Po podsumowaniu pierwszego
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Nasza gminna etykieta
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Gmina Dobromierz jako pierw- jak powstaje film, a także sprawsza w Polsce została zwycięzcą dzić się nieco w roli aktora, gdyż
w I kategorii, zdobywając tytuł 40 osób wystąpiło w roli statyZłotej Aktywności i siedem Zło&(;&.1-"3;#&;1"5/:
tych Dukatów.

nia „Szlakiem Granitu”. Decyzję
o jego powołaniu podjęto na spotkaniu założycielskim, w którym
uczestniczyło 36 osób reprezentujących Gminy: Dobromierz,
Jaworzyna Śląska, Kostomłoty,
Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób prawnych i fi4QPULBOJFPTØCDIPSZDI OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
zycznych działających w celach
Fot.: Stanisław Kałużny
4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
nie zarobkowych,
wspierających
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mu odbył się 9 października br. na oraz aktywizujących ludność
Podstawowym
/BQPD[ƾUFL
Informacje z terenu naszej dobromierskim rynku - obejrzało wszystkich gmin.
celem działania
stowarzyszenia
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lu innych portalach informacyjzadbano
o
szereg
materiałów
prow latach 20072013 w ramach
-VE[JPNUS[FCB
nych, np. www.swidniczka.com,
mocyjnych
–
oprócz
firmowych
Programu Rozwoju
QPNBHBǀ Obszarów
www.ws-24.pl, www.swidnica24.pl
długopisów
czy
znaczków
typu
Wiejskich
w
działaniu
4 oś Leczy www.doba.pl. O Gminie Do1SPêMBLUZLB
bromierz można także przeczytać „pin” z herbem gminy, pojawiły ader.
się
także
teki
grafik,
breloki,
ramki
Już od 2009 r. mieszkańcy
obszaru
MFQJFK[BQPCJFHBǀ
w lokalnej prasie – Nowej Gazecie
na
tablice
rejestracyjne.
W
2009
LGD
mogą
się
ubiegać
o
pomoc
OJǻMFD[Zǀ
Jaworskiej, Wiadomościach Świdroku
gmina
obchodziła
dwa
ważfinansową w zakresie następująnickich czy Tygodniku Świdnicne
jubileusze:
600-lecie
nadania
cych działań: %[JFǝE[JFDLB
kim.
Istotnym
wydarzeniem praw miejskich Dobromierzowi • różnicowania w kierunku dzia4UBUZTUZLB
promującym Gminę Dobromierz, oraz 100-lecie ratusza. Z tej okazji łalności nierolniczej;
wydano
200
egzemplarzy
pamiąt•
rozwoju
mikroprzedsiębiorstw;
była realizacja zdjęć do filmu
#JPHSBêB
wsi;
„Maraton Tańca” Magdaleny Ła- kowych breloków oraz tyle samo • odnowy i rozwoju
tek
z
12
grafikami
kościołów
i
za,BSEZOBB
•
małych
projektów.
zarkiewicz. Ekipa filmowa gościła w Dobromierzu od drugiej bytków leżących na terenie gminy. Beneficjentami tej pomocy mogą
t/JF[CǋEOJLu
gminy, instypołowy września do 21 paździer- Teki wydano w dwóch wersjach być mieszkańcy
językowych
–
polskiej
i
niemiecQJFMHS[ZNB
tucje
kultury,
kościoły,
związki
nika 2009 roku. Zdjęcia do filmu
kiej.
wyznaniowe i organizacje poobyczajowego powstały głównie
'PUPSFQPSUBǻF
zarządowe
pożytku puw centrum Dobromierza. W filmie
blicznego. W ramach
„zagrali” także: wieża widokowa
promocji stowarzyszew Bronówku i dobromierska szkonia „Szlakiem Granitu”
ła podstawowa. Realizatorzy nie
w październiku br. gminę
ukrywali zadowolenia ze swojego
41*453&Ʀ$*
Dobromierz odwiedziła
wyboru
– malownicza miejsco
3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
ekipa
TVP Wrocław,[PLB[KJ
któ#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
wość ,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
dodała
wyjątkowego uroku

OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z
ra realizowała zdjęcia do
całej XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
produkcji.
Wydarzenie to
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF 4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
reportażu promującego
sprawiło,
że Dobromierz odwie
$IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
4QPSUJLVMUVSB
NPEFSOJ[BDKF
8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
naszą gminę.
dzało 8BEZTBXB#VE[ZOB
wielu ludzi, chcących zoba
,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
"HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
czyć pracę(NJOBQPNBHBMVE[JPN
aktorów i całej ekipy.
Od 2008 r. Gmina DoE[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
Tekst i fot.: Natalia Maliszewska
Dla mieszkańców
gminy była1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ
to bromierz jest członkiem stowaQPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB
QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
także
wspaniała okazja zobaczyć, rzyszenia Lokalna Grupa Działa;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ

1SPHSBNXJ[ZUZ

 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV
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88žXJŕUFD[OZNOBTUSPKV
Z EGmina
B S [ F Opod
J B  Dochroną
PE[JFOOF
Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
%MBD[FHP%PCSPNJFS[
Bezpieczeństwo
to podstawa

.JLPBKLJ
1SFNJFS8BUZLBOV
8 EOJV  HSVEOJB  S PE LPǝD[ZB TJǋ XTQÓMOZN QPD[ǋTUVO
XĽXJEOJDZJ%PCSPNJFS[V
CZB
TJǋ JNQSF[B NJLPBKLPXB EMB LJFNJEZTLPUFLƾ

+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący się stary i rozpoczynający
Nowy Rok to
CBSE[P VXBǻOZ OB D[PXJFLB 
czas radosnych
spotkań, wspólnego
świętowania,
podZapewnienie
ochrony
przeciwpożarowej
LUÓSZDJFSQJ
8 [BQSPT[FOJF
[BCBXJF VD[FTUOJD[ZP

E[JFDJ VD[FTUOJD[ƾDZDI
[BKǋDJBDI
,BSEZOB
#FSUPOFXQS[ZKFƒEƒB
OB
#JTLVQB
(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB
KFTU
i przeciwpowodziowej
jednym
z zadań
własnych
sumowań
i snucia planówjest
na najbliższą
przyszłość.
E[JFDJ

JDI
SPE[JDF

B
UBLǻF
SBEOJ
ǧXJFUMJD
ǧSPEPXJTLPXZDI
[
UFSFOV
QBSBêJ %PCSPNJFS[
 LT ĽXJEOJDLJFHP  ,TJŢE[B *HOBDFHP %FDBv8J[ZUB UB CŢE[JF
gminy,
na świątecznym
uwadzeQSPCPT[D[
bezpieczeństwo
obywateW tymmających
radosnym,
nastroju
z
nadzieją
(NJOZ %PCSPNJFS[  UZN SB[FN TPUZTJ  D[POLPXJF (NJOOFK ,P
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[ VSPE[P EPQFOJFOJFNXJ[ZU0KDBĽXJŢUFHP+BOB1BXB**XEJFDF
li. Zadania
w co
tym
zakresie
realizowane są w oparciu [KBDIQPMTLJDI8JFNZEPCS[F
patrzymy
na to
przed
nami.OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
NJTKJ 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
JNQSF[ǋ [PSHBOJ[PXBOP X IBMJ ƒFTVHB#PƒZ+BO1BXF**
o Jesteśmy
siły i środki
własne
–
jednostki
ochotniczych
straży
"MLPIPMPXZDI #ZB UP KVǻ US[FDJB
TQPSUPXFK;FTQPV4[LÓX3P[UP
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
w połowie kadencji
władz samorządowych [SBDKJTXFHPTUBOV[ESPXJB OJFNØHKVƒPEXJFE[JŗOBT[FK
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
JNQSF[BJOUFHSBDZKOB XTQÓMOJF[PS
DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
pożarnych
jednostki że
organizacyjne
gminy – Za- EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ ƒFOBKCMJƒT[ZXTQØQSBDPXOJL0KDB
naszej
gminyoraz
– uważam,
dobrze wykorzystaliśmy
 NBKB  S %P QBSBêJ X %P ĽXJŢUFHP#FOFEZLUB97*
HBOJ[PXBOBQS[F[(NJOOZ0ǧSPEFL
X
LPMFKOPǧDJ
HPTQPEBS[
PCJFLUV
,BSEZOB4FLSFUBS[4UBOV
QS[Z
kład Obsługi
GOPS,
szkoły. To Gmina
fiswoją
szansę i Komunalnej,
niczego nie zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[V QS[ZCZ XZNBSDV
1PNPDZ4QPFD[OFK (NJOOZ0ǧSP
EZSFLUPS;FTQPV4[LÓX3P[UPDF
CŢE[JFEPOBT[QS[FTBOJFNPCFDOFHP1BQJFƒBwQPXJF
nansuje
i wyposażenie
jednostek
któS,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
rok,
dziękidziałalność
pozyskiwaniu
dotacji,
mamy
coraz OSP,
większy
#SPOJTBX'JDB 1FOPNPDOJL8ÓK EFL4QPSUVJ3FLSFBDKJ (NJOOƾ,P
E[JB#JTLVQ*HOBDZ%FD
(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[
SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
rych
na terenie gminy czynnie
działających jest cztery. UB ET 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX NJTKǋ 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
budżet.
Przyszłoroczny
sięgnąć kwoty 17
EV
EP %PCSPNJFS[B
KFTU TQPULBpowinien
W
strukturach
jednostek wUBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
Gniewkowie, Kłaczynie, "MLPIPMPXZDI
-VCMJOJF    1S[ZKƾ
#PMFTBX
4UPDINBM
*HOBDZ %FD
VS 
MJQDB "MLPIPMPXZDIJT[LPZ
OJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów
złotych.
Większezarejestrowanych
pieniądze
to więcej
zrealizowania
się
w
sytuacji
kryzysowej
radiotelefon
ǧXJǋDFOJBsłuży
LBQBǝTLJF
 D[FSX
Roztoce,
Dobromierzu
jest
62
stra
S
X
)VDJTLV
LPP
-FǻBK
QJFMǋHOJBSFL J MFLBS[Z %PMOFHP ;BLBEV 0QJFLJ ;ESPXPUOFK $B
wanych
zadań.
Widać
to
wyraźnie
po
wizerunku
naszej
w
sieci
łączności
Powiatowego
Centrum
Kryzysowego.
DB[SƾLBSDZCJTLVQB#PMF
TLB
UFPMPH
CJTLVQPSEZOBSJVT[
ƦMƾTLB
LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE
SJUBT %JFDF[KJ
ƦXJEOJDLJFK działa
%[JǋLJ
żaków.
Od 1995 r. jednostka
dobromierska
gminy.
Wiele
się
poprawia.
Ale
najwięcej
będzie
widać
OJDLB
%JFDF[KB
3PE[JOB
,TJǋE[B
KFHP
EFUFSNJOBDKJ
J
XZTJLPXJ
W ubiegłym roku, TBXB,PNJOLB8PCSPOJ
przy stanowisku Wójta
w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. PS EJFDF[KJǧXJEOJDLJFK
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
HBOJ[BDZKOFNV
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
OB 1BQJFTLJN
wBaza,
dwóchjaką
następnych
latach.
i
Kierownika
USC
zainstalowany
został'BLVMUFDJF
element5FPMP
sysobecnie dysponują strażacy to remizy z  poOBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ (PǧDJB X %PCSPNJFS[V TUBB  TJǋ
mieszczeniami
garażowymiNPǻMJXB
i częściowo ze świetlicaDZDI
DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK
QPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
Państwo!
miSzanowni
(Dobromierz,
Gniewków i Roztoka).
Wyposażenie
CǋEƾDZN X QPEFT[ZN XJFLV
GPUP#PMFTBX4UPDINBM

wymagająobejmuje
nowych rozwiązań,
powNowe
środkiwyzwania
ratowniczo-gaśnicze
w Dobromierzu
samochód
gaśniczypracy.
STAR
266,
mysłów
i wytężonej
Tak
jestsamochód
w każdymratowniczy
gospodar"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
LUBLIN
i samochód-podnośnik
STAR
29, iwtak
Roztoka
stwie
domowym,
instytucji, zakładzie
pracy
musi
$[FTBXB%SŕHB
samochód
gaśniczy
Mercedes-Benz,
w
Gniewkowie
być w naszej gminie.
i Kłaczynie
- samochody
gaśnicze
ŻUK.marzenia wyNiech z nowym
rokiem budzą
się nowe
8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
Jednostki
wyposażone
są
także
w
sprzęt
spalinowy,
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące na naszych twarzach uśmiech
i zadowolenie,
specjalistyczny
ratowniczy,
ochrony iosobistej
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
aby
dopisywało nam
zdrowie, szczęście
optymizm,oraz
a
3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
łączności radiowej.
każdy
dzień0/
2009
w zgodzie,
porozumie13;:#:8"
%0 roku
/"4;&+upływał
410&$;/0Ʀ$*
8  m -&$*&
1"3"'**
Zadania
z zakresu
monitorowania
występujących
zaniu i satysfakcji.
W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszkających dawniej na naszej dobromierskiej ziemi, obecnie
rozproszonych po kraju lub mieszkających za granicą.
Bądźmy razem. Niech nasze myśli połączą nas, a
nadchodzący Nowy Rok przyniesie nam jak najwięcej
dobra i pomyślności.

%0#30.*&34,*&+  "#: 10% )"4&. t0#%"308"/* .*04*&3%;*&.u
4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/: "5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
;"%#"+.: 0 108"(Ɗ 5&+ 630$;:450Ʀ$* 13;:(056+.: 4*Ɗ %0
/*&+ 10% ,"ƺ%:. 8;(-Ɗ%&. +", /"+45"3"//*&+ * +", /"+-&1*&+
6103;Ž%,6+.: /*& 5:-,0 /"4;& 4&3$"  "-& 5",ƺ& ,"ƺ%: %0. 
0#&+Ʀ$*& 6-*$Ɗ*53"4Ɗ13;&+";%6
1045"3"+.:
4*Ɗ  "#: 5" 3"%04/"
* Ʀ8*Ž5&$;/"
630$;:450Ʀſ
grożeń
żywiołowych,
realizowanie
procedur
reagowa-
13;:/*04"/*&;"10./*"/&83"ƺ&/*"*8410./*&/*" +",*&/"4;
nia w czasie zaistnienia zagrożeń, opracowania i aktu(0Ʀſ8:8*&;*&;%0#30.*&3;"%08"5:,"/6
alizacji planu reagowania kryzysowego, w tym
planu
8ØKU(NJOZ
ochrony przed powodzią, a także realizowanie
polity$[FTBX%SŕH

Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Czesław Drąg

ki informacyjnej związanej z zagrożeniami wykonuje
Gminny Zespół Reagowania.
Na budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu całodobowo funkcjonuje punkt pomiaru opadów deszczu (sieć monitoringu powiatowego), który
połączony jest z Powiatowym Centrum Kryzysowym
w Świdnicy. Na rzece Nysa Szalona zamontowany
jest punkt pomiaru wody przy wlocie na teren gminy,
a w Urzędzie Gminy do bezpośredniego komuniko-

HJD[OZN XF 8SPDBXJV QSBDǋ
temu łączności Skype RAMZES
do ostrzegania i alarNBHJTUFSTLPMJDFODKBDLƾ
mowania organów współdziałających
woje8 na
S terenie
[PTUB BEJVOL
wództwa dolnośląskiego. UFN QS[Z LBUFES[F BOUSPQPMPHJJ
W tym samym roku, dla sprawniejszego
skuteczniejGJMP[PGJD[OFK iOB
1BQJFTLJN
'BLVMUFDJF
5FPMPHJD[OZN
XF
szego ratowania osób poszkodowanych w wypadkach
$JBTUB
J
TPEZD[F
EMB
E[JFDJ
8SPDBXJV
OBTUǋQOJF
1BQJFTLJ
PSB[
1S[FXPEOJD[ƾDZ
3BEZ
(NJ
lub nagłych zachorowań Gmina Dobromierz wyznaczyX JNQSF[JF
NJ
8ZE[JB 5FPMPHJD[OZ
 X 
OZ %PCSPNJFS[ .BSFL +BXPSTLJ VD[FTUOJD[ƾDZDI
ła i zgłosiła do SP ZOZ Lotniczego Pogotowia w WarVGVOEPXBMJ
NJBOPXBOZ
EPDFOUFNXBǧDJDJFMF
 X 
0SHBOJ[BUPS[Z QS[ZHPUPXBMJ EMB LPBKLPXFK
szawie
3 stałe
miejsca
z przeznaczeniem
naSN
lądowiska
OJǻFKXZNJFOJPOZDIê
QSPGFTPSFN OBE[XZD[BKOZN
E[JFDJ
XJFMF
BUSBLDKJ
.PUZXFN
dla helikopterów na wypadek
potrzeby
X 
V[ZTLBprzetransporUZUV QSPGFTPSB
QS[FXPEOJN[BCBXZCZEVDITQPS
[XZD[BKOFHP
(SBǻZOB
)ZǻZǝTLB
1S[FSÓC
pacjenta do właściwego
szpitala.
Są to boiska
UVtowania
CPXJFNQPED[BTJNQSF[ZPECZ
,BNJFOJB
&YQPSU

*NQPSU
8

S
PUS[ZNB
UZUV
TJǋ
**
.JLPBKLPXZ
5VSOJFK
4QPSUP
sportowe w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce.6TVHJ
3FNPOUPXP#VEPXMBOF
QSBBUB
QBQJFTLJFHP

X

XZ8[BXPEBDI[NJFS[ZZTJǋUS[Z
Władze gminy od początku kadencji zwróci  +FS[Z ;BQBB
J +BO ;BQBB
 1JF
HSFNJBMOFHP
,BQJUV
SFQSF[FOUBDKF
QPETUBXPXZDI
1PDIPE[JT[LÓ
[ SPE[JOZ
SPM LBOPOJLB
ły szczególną uwagę na dział
bezpieczeństwa, w tym
Z ,BUFESBMOFK XF 8SPDBXJV 
[
(OJFXLPXB
%PCSPNJFS[B
J 3P[ LBSTUXP
OJD[FK
 KFTU  TZOFN
8PKDJFDIB
i NB
przeciwpowodziowego.
Syste+BOVT[/BXBSB;BLBE1SPEVLDZK
X  QSPUPOPUBSJVT[B
BQP
UPLJ
;BXPEOJDZ
XBMD[ZMJ
E[JFMOJF
Jprzeciwpożarowego
"OJFMJ
[ EPNV
4JV[EBL
matycznie,
co roku
zwiększając
środki
finansowe
na
TUPMTLJFHP
JOGVBUB
  MVUFHP
JTJFENJPSP
EBMJ [ TJFCJFSPE[FǝTUXB
XT[ZTULP
;XZDJǋTLJ
EXJF OP6TVHPXZt%3&853"/4u
"MJDKB'SƾDLPXJBL1JFLBSOJB$V

+BO
1BXF
**
NJBOPXB
1VDIBSUSBê
EPSFQSF[FOUBDKJ4[LPZ
TJPTUSZ
[PTUBZ
[BLPOOJDBNJ

utrzymanie i funkcjonowanie całości sił ratowniczych,
HP QJFSXT[ZN CJTLVQFN OPXP
1PETUBXPXFK
X 3P[UPDF  QP[P LJFSOJB.PLS[FT[ÓX
,T[UBDJTJǋX-JDFVN0HÓMOP
w tym na sprzęt
4UBDKB1BMJXX%PCSPNJFS[V
VUXPS[POFK EJFDF[KJ ǧXJEOJD
TUBF
ESVǻZOZ
PUS[ZNBZ
EZQMPNZ
LT[UBDƾDZN
X
-FǻBKTLV

ratowniczo-gaVD[FTUOJDUXB/BHSPEZXSǋD[Z8ÓKU
  OBTUǋQOJF QPEKƾ TUVEJB LJFK 4BLSǋ CJTLVQJƾ LT QSPG
śniczy,
akcje$[FTBX
8ÓKU (NJOZ %PCSPNJFS[ QP
(NJOZ
%PCSPNJFS[
%SƾH  %FDQS[ZKƾNBSDBSX
[ GJMP[PGJJ
J UFPMPHJJ
X "SDZCJ
r a t oQS[ZKƾ
w8ZǻT[ZN
n i c)POPSPXZ
z e , 4FNJOBSJVN
LBUFES[F ǧXJEOJDLJFK [ SƾL LBS
LUÓSZ
1BUSPOBU E[JǋLPXBXT[ZTULJNTQPOTPSPN[B
TLVQJN
środki ochrony
QPNPDê
OBOTPXBJS[FD[PXƾ
EZOBB)FOSZLB(VMCJOPXJD[B
OBE5VSOJFKFN
%VDIPXOZNJ1BQJFTLJN'BLVM
ŐSØEP
0D[ZXJǧDJF
QPED[BT
[NBHBǝ
UFDJF
5FPMPHJD[OZN
XF
8SPDB
r a t o w n i k ó w,
"OOB,ZT
UXPKFTVEFUZQM
TQPSUPXZDI
OJF
[BCSBLP
ƦXJǋUFHP
XJV


[
QS[FSXƾ
OB
ich wyposażeGPUP%BXJE(SBCBSFL
XXXEJFDF[KBTXJEOJDBQM
.JLPBKB
 LUÓSZ
XSǋD[Z
XT[ZTULJN
EXVMFUOJƾ
TVǻCǋ
XPKTLPXƾ
X
nie oraz
szkoleTPEZD[F *NQSF[B NJLPBKLPXB [B
nie strażaków.
W okresie 2007 – I półrocze 2010 roku z budżetu gminnego przeznaczono na ten cel ok. 331.000
zł, a w ramach refundacji i dotacji celowych pozyskano
lub zakupiono sprzęt na kwotę ok. 51.400 zł. Warto
wspomnieć o finansowaniu takich zadań jak: modernizacja remizy OSP w Roztoce, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Roztoka, pozyskanie podnośnika
hydraulicznego na podwoziu Stara 29 do OSP Dobro-

ĽXJŕUZOJFQBSBmJ%PCSPNJFS[GPUP#PMFTBX4UPDINBM
.JDIB(SPDIPXJD[
'PUP%BXJE(SBCBSFL
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Gmina pod ochroną
#*6-&5:/*/'03."$:+/:/3
#*6-&5:/*/'03."$:+/:

(36%;*&Ɯ
$;&38*&$

mierz, zakup zestawu oświetleniowego (przy udziale sił ratowniczych nieznacznie wzrósł, ale duża rotacja
dotacji zewnętrznej) do samochodu pożarniczego OSP wśród strażaków oraz zwiększenie ilości zdarzeń powoDobromierz.
duje, że koniecznym jest ciągłe zwiększanie nakładów
na ich rekrutację i szkolenie.
&(;&.1-"3;#&;1"5/:
Statystyka wyjazdów do akcji ratunkowych:
Siły, których zadania na co dzień to dbanie o bezpie-

Rok

Pożary i zadymienia

Wypadki i kolizje

Inne, miejscowe zagrożenia i p.powodziowe

Zdarzenia razem

2007

21

25

32

78

4QPULBOJFPTØCDIPSZDI OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
2008
53
33
15
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
2009
46 4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
28
44

I półrocze
2010

24

6

13

Razem

144

92

104

Fot.: OSP Dobromierz

Najwięcej wyjazdów ratowniczych odnotowano do pożarów. Także powodziowe zagrożenia, które co
jakiś czas dotykają naszą gminę powodują wzrost działań w przedziale miejscowych zagrożeń. Stan osobowy

101

,SPOJLB118
XZEBS[Fǝ
43
/BQPD[ƾUFL
340
JOXFTUZDKF

czeństwo oraz niesienie
pomocy, dzia-VE[JPNUS[FCB
łają także na innych
płaszczyznach na
QPNBHBǀ
rzecz lokalnego społeczeństwa. Widzimy to podczas gminnych
uroczystości
1SPêMBLUZLB
oraz świąt i uroczystości
kościelnych
MFQJFK[BQPCJFHBǀ –
strażacy zawsze pomagają
OJǻMFD[Zǀprzy sprawnym ich przebiegu. Z okazji Dnia
Dziecka otwierają
dla naszych dzieci
%[JFǝE[JFDLB
swoje remizy i samochody, zapraszają
na spotkania przy
ognisku, pokazu4UBUZTUZLB
ją, na czym polega ich praca. Władze
samorządowe akceptują
taką postawę
#JPHSBêB
i wspierają finansowo
w
miarę możli,BSEZOBB
wości. Takie działania są pozytywnie
odbierane wśródt/JF[CǋEOJLu
mieszkańców, przez
co kształtuje się QJFMHS[ZNB
dobra więź społeczna
i wzajemne zaufanie.

'PUPSFQPSUBǻF
Tekst: Władysław Żołądek
Fot.: Natalia Maliszewska

1SPHSBNXJ[ZUZ
41*453&Ʀ$*
 3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
 ,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF 4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
 $IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
4QPSUJLVMUVSB
NPEFSOJ[BDKF
8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
8BEZTBXB#VE[ZOB
 ,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
"HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
(NJOBQPNBHBMVE[JPN
E[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
QPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB 1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ
 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV

Boże Ciało w gminie Dobromierz

$ ; " 4 0 1 * 4 . 0  ( . * / / &

Fot.: Stanisław Kałużny
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8žXJŕUFD[OZNOBTUSPKV
8Dobromierz
Z E B S [ F O J -Bdobrze
 D P E [ Jmierz!
FOOF
Drodzy mieszkańcy
Gminy Dobromierz!
%MBD[FHP%PCSPNJFS[
Uczniowie
dowożeni
do szkół
+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący
się lat
stary
i rozpoczynający
Nowy uczniom
Rok to
Od kilku
Gmina
Dobromierz
zapewnia
CBSE[P VXBǻOZ OB D[PXJFLB 
łatwy,radosnych
bezpieczny
i bezpłatny
dojazdświętowania,
2 autokaramipoddo
czas
spotkań,
wspólnego
LUÓSZDJFSQJ
3
szkół
funkcjonujących
na
terenie
gminy,
dbając
o
punktu(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
alny odbiór dzieci aż z 49 przystanków.
W każdym
autobuQSPCPT[D[
QBSBêJ
%PCSPNJFS[
 LT
W tym radosnym, świątecznym
nastroju z nadzieją
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[
VSPE[P
sie zapewniona jest pomoc opiekuna,
który czuwa nad
bezpatrzymy
na touczniów
co przedwnami.
OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
pieczeństwem
czasie
jazdy oraz przy wsiadaniu
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy
w
połowie
kadencji
władz samorządowych
i wysiadaniu z autobusu.
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
naszej gminy
– uważam,
żedobrze
wykorzystaliśmy
Od 2007
r. do końca
NBKB  S %P QBSBêJ X %P
czerwca
2010
r.
łączne
wydatki
na
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[V QS[ZCZ XZNBSDV
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
dowóz
uczniów
do szkół wyniosły
rok,
dzięki
pozyskiwaniu
dotacji,
mamy
coraz
większy
(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[
SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
blisko
700 tys. zł, w tym ponad
budżet.
Przyszłoroczny
sięgnąć kwoty 17
EV
EP %PCSPNJFS[B
KFTU TQPULBpowinien
50 tys. zł wydatkowano na UBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
doOJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI

GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów
złotych.
Większe pieniądze
to więcej zrealizowóz uczniów
niepełnosprawnych.
QJFMǋHOJBSFL
J MFLBS[Z
%PMOFHP ;BLBEV 0QJFLJ ;ESPXPUOFK $B
wanych
zadań.
Widać
to wyraźnie
po wizerunku
naszej
Dynamikę
wzrostu
wydatków
na %JFDF[KJ
ƦMƾTLB
LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE
SJUBT
ƦXJEOJDLJFK %[JǋLJ
gminy.
Wiele
się
poprawia.
Ale
najwięcej
będzie
widać
OJDLB
%JFDF[KB
3PE[JOB
,TJǋE[B
dowóz uczniów do szkół obrazuje
KFHP EFUFSNJOBDKJ J XZTJLPXJ
PS
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
HBOJ[BDZKOFNV
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
wponiższa
dwóch tabela:
następnych latach.
OBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ (PǧDJB X %PCSPNJFS[V TUBB  TJǋ
W
roku
szkolnym
DZDI DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK NPǻMJXB
2007/2008
i
2008/2009
do szkół
QPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
Szanowni
Państwo!
uczniów
dowoziło
PrzedsiębiorCǋEƾDZN X QPEFT[ZN XJFLV
GPUP#PMFTBX4UPDINBM

Nowe
wyzwania
wymagają nowych rozwiązań, postwo
Komunikacji
Samochodowej
mysłów
i wytężonej
pracy. Tak
jest w każdym gospodarw Świdnicy.
Usługa rozliczana
była
"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
stwie
domowym,biletów
instytucji,
zakładzie pracy i tak musi
na podstawie
miesięcz$[FTBXB%SŕHB
nych
i
korzystało
z
niej
średnio
być w naszej gminie.
400Niech
uczniów.
z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
W
roku
szkolnym
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące na naszych
twarzach
uśmiech i zadowolenie,
2009/2010
usługę
świadczyło
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
aby
dopisywało namKomunikacji
zdrowie, szczęście i optymizm, a
Przedsiębiorstwo
3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
każdy
dzień0/
2009
upływał
w zgodzie,
porozumieSamochodowej
sp.roku
z o.o.
w Kamiennej
Górze.
Uczniów
13;:#:8"
%0
/"4;&+
410&$;/0Ʀ$*
8 
m -&$*&
1"3"'**
niu
i
satysfakcji.
%0#30.*&34,*&+

"#:
10%
)"4&.
t0#%"308"/*
.*04*&3%;*&.u
dowożono dwoma nowoczesnymi autobusami.
4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/:
"5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
Gmina
w ramach
swoich
obowiązków
realizuje
W tych
radosnych
dniach
kieruję
najserdeczniejsze
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
również
bezpłatny
dowóz
uczniów
niepełnosprawnych
życzenia
także do rodaków urodzonych lub mieszkado#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
szkół lub zwraca koszty ich dowozu przez rodziców.
jących dawniej na naszej dobromierskiej ziemi, obecnie
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
Uczniowie dowożeni są trzema gminnymi samochodami
108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
rozproszonych
po kraju lub mieszkających
granicą.
służbowymi przystosowanymi
do przewozuzaosób
niepeł;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
Bądźmy
razem.
Niech
nasze
myśli
połączą
nas,
a
nosprawnych.
;"%#"+.: 0 108"(Ɗ 5&+ 630$;:450Ʀ$* 13;:(056+.: 4*Ɗ %0
nadchodzący
Nowy
Rok 2006/2007
przyniesie
nam jak
najwięcej
W roku
szkolnym
dowożono
3 /"+-&1*&+
uczniów
/*&+
10% ,"ƺ%:.
8;(-Ɗ%&.
+",
/"+45"3"//*&+
* +",
niepełnosprawnych
(1
do
Świebodzic,
1
do
Gniewkowa,
6103;Ž%,6+.:
/*&
5:-,0
/"4;&
4&3$"

"-&
5",ƺ&
,"ƺ%:
%0. 
dobra i pomyślności.
0#&+Ʀ$*& 6-*$Ɗ*53"4Ɗ13;&+";%6
1045"3"+.: 4*Ɗ  "#: 5" 3"%04/" * Ʀ8*Ž5&$;/" 630$;:450Ʀſ 
13;:/*04"/*&;"10./*"/&83"ƺ&/*"*8410./*&/*" +",*&/"4;
(0Ʀſ8:8*&;*&;%0#30.*&3;"%08"5:,"/6
8ØKU(NJOZ
Od 2 sierpnia br., filia Urzędu Pocztowego, która
do$[FTBX%SŕH
tychczas znajdowała się w budynku dobromierskiego
ma-

Nowego Roku!
StaraSzczęśliwego
„nowa”
poczta
Wójt Gminy Czesław Drąg

.JLPBKLJ
1SFNJFS8BUZLBOV
XĽXJEOJDZJ%PCSPNJFS[V

1 do Strzegomia), zaś 1 uczniowi zwracano środki za dojazd
do szkoły i częściowo dowożono z Roztoki do Jugowej.
LPǝD[ZBdowożono
TJǋ XTQÓMOZN
8 EOJV
HSVEOJB
 S PE
Wroku
szkolnym
2007/2008
6 QPD[ǋTUVO
uczniów
LJFNJEZTLPUFLƾ
CZB
TJǋ
JNQSF[B
NJLPBKLPXB
EMB
niepełnosprawnych (3 do Gniewkowa, 2 do Świebodzic,
8 [BQSPT[FOJF
[BCBXJF zwrot
VD[FTUOJD[ZP

E[JFDJ
[BKǋDJBDI
,BSEZOB
#FSUPOFX
OB
#JTLVQB
1 do VD[FTUOJD[ƾDZDI
Strzegomia),
2QS[ZKFƒEƒB
uczniów otrzymywało
kosztów
E[JFDJ

JDI
SPE[JDF

B
UBLǻF
SBEOJ
ǧXJFUMJD
ǧSPEPXJTLPXZDI
[
UFSFOV
ĽXJEOJDLJFHP
 ,TJŢE[B
*HOBDFHP
%FDBv8J[ZUB UB CŢE[JF
przejazdu, w tym
1 częściowo
dowożony.
TPUZTJ
 D[POLPXJF
(NJOOFK ,P
(NJOZ
%PCSPNJFS[

UZN
SB[FN
EPQFOJFOJFNXJ[ZU0KDBĽXJŢUFHP+BOB1BXB**XEJFDF
W roku szkolnym 2008/2009
dowożono
już
NJTKJ
3P[XJƾ[ZXBOJB
1SPCMFNÓX
JNQSF[ǋ
[PSHBOJ[PXBOP
X
IBMJ
[KBDIQPMTLJDI8JFNZEPCS[F
ƒFTVHB#PƒZ+BO1BXF**
7 uczniów niepełnosprawnych (3 do Gniewkowa, 2 do 
"MLPIPMPXZDI #ZB UP KVǻ US[FDJB
TQPSUPXFK;FTQPV4[LÓX3P[UP OJFNØHKVƒPEXJFE[JŗOBT[FK
[SBDKJTXFHPTUBOV[ESPXJB
JNQSF[BJOUFHSBDZKOB XTQÓMOJF[PS
DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ ƒFOBKCMJƒT[ZXTQØQSBDPXOJL0KDB
HBOJ[PXBOBQS[F[(NJOOZ0ǧSPEFL
X
LPMFKOPǧDJ
HPTQPEBS[
PCJFLUV
ĽXJŢUFHP#FOFEZLUB97* ,BSEZOB4FLSFUBS[4UBOV
QS[Z
1PNPDZ4QPFD[OFK (NJOOZ0ǧSP
EZSFLUPS;FTQPV4[LÓX3P[UPDF
CŢE[JFEPOBT[QS[FTBOJFNPCFDOFHP1BQJFƒBwQPXJF
#SPOJTBX'JDB 1FOPNPDOJL8ÓK EFL4QPSUVJ3FLSFBDKJ (NJOOƾ,P
E[JB#JTLVQ*HOBDZ%FD

NJTKǋ 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
"MLPIPMPXZDIJT[LPZ
-VCMJOJF    1S[ZKƾ
ǧXJǋDFOJB LBQBǝTLJF  D[FSX
DB[SƾLBSDZCJTLVQB#PMF
TBXB,PNJOLB8PCSPOJ
OB 1BQJFTLJN 'BLVMUFDJF 5FPMP
HJD[OZN XF 8SPDBXJV QSBDǋ
NBHJTUFSTLPMJDFODKBDLƾ
8  S [PTUB BEJVOL
UFN QS[Z LBUFES[F BOUSPQPMPHJJ
GJMP[PGJD[OFK OB 1BQJFTLJN
'BLVMUFDJF 5FPMPHJD[OZN XF
$JBTUB J OBTUǋQOJF
TPEZD[F EMB
E[JFDJ
1BQJFTLJ
PSB[ 1S[FXPEOJD[ƾDZ 3BEZ (NJ 8SPDBXJV
X JNQSF[JF
NJ
8ZE[JB 5FPMPHJD[OZ
 X 
OZ %PCSPNJFS[ .BSFL +BXPSTLJ VD[FTUOJD[ƾDZDI
VGVOEPXBMJ
NJBOPXBOZ
EPDFOUFNXBǧDJDJFMF
 X 
0SHBOJ[BUPS[Z QS[ZHPUPXBMJ EMB LPBKLPXFK
SN
QSPGFTPSFN OBE[XZD[BKOZN
E[JFDJ XJFMF BUSBLDKJ .PUZXFN OJǻFKXZNJFOJPOZDIê
QS[FXPEOJN[BCBXZCZEVDITQPS X  V[ZTLB UZUV QSPGFTPSB
)ZǻZǝTLB  1S[FSÓC
UV CPXJFNQPED[BTJNQSF[ZPECZ [XZD[BKOFHP
Świebodzic, 2 do Strzegomia), a(SBǻZOB
2 uczniów
otrzymywało
&YQPSU
*NQPSU 6TVHJ
8 
S 
PUS[ZNB
UZUV
TJǋ ** .JLPBKLPXZ 5VSOJFK 4QPSUP ,BNJFOJB
zwrot kosztów przejazdu, w tym 1 był częściowo dowożoQSBBUB QBQJFTLJFHP  X 
XZ8[BXPEBDI[NJFS[ZZTJǋUS[Z 3FNPOUPXP#VEPXMBOF
ny.
  +FS[Z ;BQBB
J +BO ;BQBB
 1JF
HSFNJBMOFHP
,BQJUV
SFQSF[FOUBDKF
QPETUBXPXZDI
1PDIPE[JT[LÓ
[ SPE[JOZ
SPM LBOPOJLB
W %PCSPNJFS[B
roku 8PKDJFDIB
szkolnym
2009/2010
aż 
Z
,BUFESBMOFKdowożono
XF 8SPDBXJV
[
(OJFXLPXB
J 3P[ LBSTUXP
OJD[FK
 KFTU  TZOFN
uczniów,
wXBMD[ZMJ
tym
1E[JFMOJF
częściowo,
(1 doQSPUPOPUBSJVT[B
Gniewkowa, 1BQP
do
X 
UPLJ
;BXPEOJDZ
J12"OJFMJ
[ EPNV
4JV[EBL
 NB +BOVT[/BXBSB;BLBE1SPEVLDZK
Roztoki,
4 SPE[FǝTUXB
do
Strzegomia,
Świebodzic,
1 z 
Roztoki
OP6TVHPXZt%3&853"/4u
TUPMTLJFHP
JOGVBUB
MVUFHP
JTJFENJPSP
EBMJ [ TJFCJF
XT[ZTULP
;XZDJǋTLJ
EXJF5 do
do Jugowej)
oraz
finansowano
zwrot+BO
kosztów
dla

1BXF dojazdu
** NJBOPXB
1VDIBSUSBê
EPSFQSF[FOUBDKJ4[LPZ
TJPTUSZ
[PTUBZ
[BLPOOJDBNJ
 "MJDKB'SƾDLPXJBL1JFLBSOJB$V
uczniów. X 3P[UPDF  QP[P LJFSOJB.PLS[FT[ÓX
HP QJFSXT[ZN CJTLVQFN OPXP
1PETUBXPXFK
,T[UBDJTJǋX-JDFVN0HÓMOP
VUXPS[POFK EJFDF[KJ ǧXJEOJD
TUBF
ESVǻZOZ X
PUS[ZNBZ
LT[UBDƾDZN
-FǻBKTLVEZQMPNZ
 4UBDKB1BMJXX%PCSPNJFS[V
4BLSǋ Janina
CJTLVQJƾBojarska
LT QSPG
VD[FTUOJDUXB/BHSPEZXSǋD[Z8ÓKU
  OBTUǋQOJF QPEKƾ TUVEJB LJFK Tekst:
8ÓKU (NJOZ %PCSPNJFS[ QP
(NJOZ
%PCSPNJFS[
$[FTBX
%SƾH  %FDQS[ZKƾNBSDBSX
[ GJMP[PGJJ
J UFPMPHJJ
X "SDZCJ
LBUFES[F ǧXJEOJDLJFK [ SƾL LBS
LUÓSZ
QS[ZKƾ
)POPSPXZ
1BUSPOBU E[JǋLPXBXT[ZTULJNTQPOTPSPN[B
TLVQJN
8ZǻT[ZN
4FNJOBSJVN
była
daleka. Zmienił się jedynieQPNPDê
numer
- plac Wolności 6.
OBOTPXBJS[FD[PXƾ
EZOBB)FOSZLB(VMCJOPXJD[B
OBE5VSOJFKFN
%VDIPXOZNJ1BQJFTLJN'BLVM
ŐSØEP
0D[ZXJǧDJF
QPED[BT
[NBHBǝ
UFDJF
5FPMPHJD[OZN
XF
8SPDB
Teraz klienci poczty załatwią swoje sprawy w komfor"OOB,ZT
UXPKFTVEFUZQM
TQPSUPXZDI
OJF
[BCSBLP
ƦXJǋUFHP
XJV


[
QS[FSXƾ
OB
towych warunkach. Filia znajduje się na parterze naprzeXXXEJFDF[KBTXJEOJDBQM
.JLPBKB
LUÓSZ
XSǋD[Z
XT[ZTULJN
EXVMFUOJƾ
TVǻCǋ
XPKTLPXƾ
X Przez
ciwko Punktu
Aptecznego.
kilkaGPUP%BXJE(SBCBSFL
dni pracownicy
TPEZD[F
*NQSF[B
NJLPBKLPXB
[B
Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu odnawiali
UB ET 3P[XJƾ[ZXBOJB 1SPCMFNÓX
"MLPIPMPXZDI
#PMFTBX
4UPDINBM
*HOBDZ %FD
VS 
MJQDB
 S X )VDJTLV LPP -FǻBK
TLB UFPMPH CJTLVQPSEZOBSJVT[
EJFDF[KJǧXJEOJDLJFK

gistratu zmieniła
pomieszczenie, które niegdyś zajmowała agencja PKO. Teswoją siedzibę.
raz poczta jest niemal nie do poznania - przejrzyste główne
Poprzednie popomieszczenie dla klientów, eleganckie stanowisko pracy
mieszczenie od
kasjera, zaplecze socjalne, czego w poprzednim lokum nie
lat nie było rebyło. Filia Urzędu Pocztowego Świebodzice 1 czynna jest
montowane i tym
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.
samym jego stan
dawał wiele do
Tekst i fot.: Natalia Maliszewska
życzenia. Przeprowadzka nie
ĽXJŕUZOJFQBSBmJ%PCSPNJFS[GPUP#PMFTBX4UPDINBM
.JDIB(SPDIPXJD[
'PUP%BXJE(SBCBSFL
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Dobromierz - dobrze mierz!
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Noc Cygańska w
Roztoce 2010

(36%;*&Ɯ
$;&38*&$

Urząd kwitnie!
Przełom wiosny i lata tego roku to

czas, w którym sukcesywnie dokonywano
Dla jednych Noc Świętojań&(;&.1-"3;#&;1"5/:
zmian estetycznych budynku magistratu
ska, dla drugich Noc Kupały,
i nie tylko. Po nowej elewacji przyszedł
a dla naszych mieszkańców Noc
czas na kolejne zmiany. W maju przed
Cygańska. Kolejna, trzecia, edywejściem do magistratu zamontowano
cja tej wyjątkowej imprezy już
stylowe daszki, a pod oknami pojawiza nami. 13 czerwca br., na teren
ły się kute kwietniki i uchwyty na flagi.
przy
stawie w Roztoce tłumnie
4QPULBOJFPTØCDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDIJQSBDPXOJLØXTVƒCZ[ESPXJB
Jesienią przy Urzędzie Gminy ustawiono
przybyli
mieszkańcy, chcący się
[+FHP&NJOFODKŕ,TJŢE[FN,BSEZOBFN5BSDJTJP#FSUPOF4FLSFUBS[FN4UBOV
świetnie bawić i wysłuchać kon-4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
,SPOJLB
certu gwiazdy wieczoru – Don
XZEBS[Fǝ
Vasyla i Cygańskich Gwiazd.
Noc Świętojańska, a przy jej
/BQPD[ƾUFL
okazji Noc Cygańska w Roztoce
JOXFTUZDKF
wpisała się już na dobre w kalendarz gminnych imprez. 1,5-VE[JPNUS[FCB
tysięczna widownia mogła także
QPNBHBǀ
wysłuchać występu uczniów
nowe gazony i ozdobne drzewka.
Społecznego Ogniska MuzyczPrzy wykorzystaniu
specjalnej tech1SPêMBLUZLB
nego z Dobromierza oraz zesponologii zadbanoMFQJFK[BQPCJFHBǀ
także o przywrócenie
łu Gambit z Jawora.
dawnego wyglądu
schodom - zarówno
OJǻMFD[Zǀ
Jak na Noc Świętojańską
tym wewnętrznym, jak i przed wejściem
przystało, nie mogło także zagłównym. Nowego wyglądu doczekały
%[JFǝE[JFDLB
braknąć „płonących” wiansię także studzienki przy oknach piwniczków na wodzie, o które zadbali
nych.
4UBUZTUZLB
uczniowie naszych szkół.
Nie zapomniano
także o estetyce
gminnych miejscowości, gdzie w gazoNoc Cygańska po raz kolejny
nach, donicach i#JPHSBêB
na skwerach nasadzopokazała, że jest imprezą, która
no setki pięknych,
kolorowych kwiatów
,BSEZOBB
integruje ludzi – przybywają na
i
krzewów.
Również
pomnik św. Jana
nią całe rodziny, a także mieszNepomucena
zyskał
na
estetyce – także
kańcy z ościennych gmin. Po raz
t/JF[CǋEOJLu
i przy nim we wrześniu pojawiły się gazokolejny śmiało możemy stwierQJFMHS[ZNB
ny z ozdobnymi iglakami. Można śmiało
dzić, że imprezę tę zaliczamy do
powiedzieć, że centrum Dobromierza jest
udanych!
'PUPSFQPSUBǻF
teraz doskonałą jego
wizytówką.

Tekst: Natalia Maliszewska
Fot.: Stanisław Kałużny

Tekst i fot.: Natalia Maliszewska

1SPHSBNXJ[ZUZ
41*453&Ʀ$*
 3FDFQDKBX6S[ǋE[JF(NJOZ%PCSPNJFS[
#F[QJFD[OB(NJOB
"LUZXOB3BEB
,SPOJLBXZEBS[Fǝ
 ,PSPOLBEP.JPTJFSE[JB#PǻFHPJ.T[BǧXE[JǋLD[ZOOPCBHBMOBXJOUFODKJDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI
QJFMǋHOJBSFLJMFLBS[Z [PLB[KJ
XJ[ZUZ+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF
8T[ZTULPPCVEǻFDJF
*OXFTUZDKF SFNPOUZ 
6EBOFEXBMBUB
 /BCPǻFǝTUXPD[FSXDPXFQPEQS[FXPEOJDUXFN+FHP&NJOFODKJ,TJǋE[B,BSEZOBB5BSDJTJP#FSUPOF 4FLSFUBS[B4UBOV4UPMJDZ"QPTUPMTLJFK
 $IÓSQBSBêBMOZt%PO#PTDPu[1BSBêJQX8OJFCPX[JǋDJB/BKǧXJǋUT[FK.BSJJ1BOOZ[$JFT[LPXBQPEEZSFLDKƾ.BHPS[BUZ;BLS[FXTLJFKJ
4QPSUJLVMUVSB
NPEFSOJ[BDKF
8ǧXJƾUFD[OZNOBTUSPKV
8BEZTBXB#VE[ZOB
 ,PODFSU4DIPMJt7FSJUBTuQPEEZSFLDKƾ,S[ZT[UPGB5ZSBLPXTLJFHP
"HOJFT[LJ4[D[FTOPXTLJFKPSB[LT1JPUSBISBCJFHP4USZLPXTLJFHP
.P
'PUPSFQPSUBǻF
ƦXJBUE[JFDLB
(NJOBQPNBHBMVE[JPN
E[JFǻPXFK0SLJFTUSZ%JFDF[KJ-FHOJDLJFKQPEEZSFLDKƾ.BSLB(BSDBS[BPSB[;FTQPVXPLBMOPJOTUSVNFOUBMOFHPt.JTFSJDPSEJBu[F;EVO
QPEEZSFLDKƾ"EBNB4[D[VSBT[LB 1BOUPNJNB;FTQPV.PE[JFǻPXFHP[(VT[ZDZ QPEEZSFLDKƾLT+BOVT[B(BSVMJ $IÓSVt)BSNPOJBu[F
;EVOQPEEZSFLDKƾ#PHVTBXZ%ZOHVTJBL
;FTQØ1JFžOJJ5BŴDBvĽMŕTLw
'PUP4UBOJTBX,BVƒOZ
 'FTUZOMVEPXZX3ZOLV

Wybory Prezydenta RP

$ ; " 4 0 1 * 4 . 0  ( . * / / &

Fot.: Stanisław Kałużny
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88žXJŕUFD[OZNOBTUSPKV
Z E Gospodarna
B S [ F O J B  D Pgmina
E[JFOOF
Drodzy mieszkańcy
Gminy
Dobromierz!
%MBD[FHP%PCSPNJFS[
Grunt
to dobra
gospodarka
+FHP&NJOFODKB[BXT[FQP[PTUBKF
Kończący
się stary
i rozpoczynający
to
W mijających
4 latach
Gmina DobromierzNowy
sprzedałaRok
47 nieruCBSE[P VXBǻOZ OB D[PXJFLB 
chomości
na łącznąspotkań,
kwotę bliskowspólnego
350 tys. zł. Wświętowania,
większości były topodlokaczas
radosnych
LUÓSZDJFSQJ
le mieszkalne, których najemcy zdecydowali się na wykup, korzystając
(PTQPEBS[FN
TQPULBOJB KFTU
sumowań
i snucia planów na najbliższą
przyszłość.
z przysługującego im prawa pierwokupu. W zakresie pozostałych nieruQSPCPT[D[
QBSBêJ
%PCSPNJFS[
 LT
W tymszczególnie
radosnym,
świątecznym
nastrojubyły
z one
nadzieją
chomości,
działek
rolnych, wydzierżawiane
osobom
LBOPOJL+BO(BSHBTFXJD[ VSPE[P
fizycznym. Obecnie
gmina
ma podpisanych
80 umów na dzierżawy nierupatrzymy
na to co
przed
nami.OZMJTUPQBEBSPLVXƦXJE
chomości rolnych.
OJLVmQBSBêB,BD[PSÓXƦXJǋDFOJB
Jesteśmy
w połowie
władz
samorządowych
W celu
właściwegokadencji
wykorzystania
gruntów,
jakimi dysponuje
LBQBǝTLJFPUS[ZNBXF8SPDBXJV
gmina wgminy
Gniewkowie
przygotowano
sprzedaży
10 działek pod bunaszej
– uważam,
żedo
dobrze
wykorzystaliśmy
NBKB  S %P QBSBêJ X %P
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Średnia powierzchnia działki to
swoją
szansę
i
niczego
nie
zmarnowaliśmy.
roku
na
CSPNJFS[V QS[ZCZ XZNBSDV
1000 m². W bieżącym roku ogłoszono już dwa przetargi, jednakże do tej
S,TJƾE[+BO(BSHBTFXJD[PED[UF
rok,
dzięki
pozyskiwaniu
dotacji,
mamy
coraz
większy
pory działki nie znalazły swoich nabywców.
(ÓXOZNNPUZXFNQS[ZKB[ SFDIMBUKFTU8JDFEZSFLUPSFN$BSJ
Gospodarowanie nieruchomościami
to również
zatwierdzabudżet.
Przyszłoroczny
sięgnąć
kwoty
17
EV EP %PCSPNJFS[B
KFTU TQPULBpowinien
UBT%JFDF[KJƦXJEOJDLJFK1FOJUBLǻF
nie podziałów nieruchomości, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.
OJFDIPSZDI
OJFQFOPTQSBXOZDI

GVOLDKǋ%ZSFLUPSB/JFQVCMJD[OFHP
milionów złotych. Większe pieniądze
to więcej
zrealizoW mijających
4 laQJFMǋHOJBSFL J MFLBS[Z %PMOFHP ;BLBEV 0QJFLJ ;ESPXPUOFK $B
tach takich
decyzji
wanych
zadań.
Widać
to
wyraźnie
po
wizerunku
naszej
ƦMƾTLB LUÓSFHPD[ǋǧDJƾKFTUƦXJE SJUBT %JFDF[KJ ƦXJEOJDLJFK %[JǋLJ
podziałowych wygminy.
Wiele3PE[JOB
się poprawia.
widać
OJDLB
%JFDF[KB
,TJǋE[B Ale
KFHPnajwięcej
EFUFSNJOBDKJbędzie
J XZTJLPXJ
PS
dano 71. Nie mniej
,BSEZOBBKFTUCBSE[PXZD[VMPOB
HBOJ[BDZKOFNV
XJ[ZUB
%PTUPKOFHP
w dwóch następnych latach.
jednak w okresie
OBMPTMVE[JDIPSZDIJQPUS[FCVKƾ
DZDI DPXZSBǻBTJǋXNFEZD[OFK
QPNPDZ
DJFSQJƾDZN
 [XBT[D[B
Szanowni
Państwo!
CǋEƾDZN X QPEFT[ZN XJFLV

(PǧDJB X %PCSPNJFS[V TUBB  TJǋ
spowolnienia goNPǻMJXB
spodarczego nie
-FPOBSE8JMD[ZŴTLJ
należy się spodzieGPUP#PMFTBX4UPDINBM
Nowe wyzwania wymagają nowych
rozwiązań,
pować
znacznych
zmian
w
struktumysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodarrze własnościowej
"QFM8ØKUB(NJOZ%PCSPNJFS[
stwie
domowym,
instytucji, zakładzie pracy
tak musi
Fot.: Stanisław
Kałużny
czy iwielkości
nie$[FTBXB%SŕHB
ruchomości.
być w naszej gminie.
latach 2007 - 2010 wydano 10 decyzji o środowiskowych
Niech W
z nowym
rokiem budzą się nowe marzenia wy8)*4503:$;/:.%/*6$;&38$"30,6/"4;"(.*/"*+&+
uwarunkowaniach
zgody na realizację inwestycji. Decyzje środowiskowe
.*&4;,"Ɯ$:%045Ž1*Ž;"4;$;:56108*5"/*"%0450+/&(0(0Ʀ$*"
wołujące
na naszych
twarzach
uśmiech
i zadowolenie,
dotyczą inwestycji,
które mogą
oddziaływać
na środowisko,
a ich realiza-
+&(0&.*/&/$+*,4*Ɗ%;"5"3$*4*0,"3%:/""#&350/&m4&,3&5"
cja
musi
być
zgodna
z
przepisami.
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a
3;"45"/6450-*$:"10450-4,*&+
Rada Gminy Dobromierz we wrześniu 2008 r. uchwaliła zmiakażdy
dzień0/
2009
upływał
w zgodzie,
porozumieny13;:#:8"
do Gminnego
Planu
Gospodarki
Odpadami
Gminy
Dobromierz,
któ%0 roku
/"4;&+
410&$;/0Ʀ$*
8  m
-&$*&
1"3"'**
re określiły,
że selektywna
powinna.*04*&3%;*&.u
być prowadzona
niu
i satysfakcji.
%0#30.*&34,*&+
 "#: 10% zbiórka
)"4&.odpadów
t0#%"308"/*
przez podmioty świadczące usługi w zakresie
zbierania i wywozu zmie4105,"ſ4*Ɗ;8*&3/:.*/"4;&+(.*/:
"5",ƺ&;$)03:.**46ƺ#Ž
W tych radosnych dniach kieruję
najserdeczniejsze
szanych odpadów na podstawie zezwolenia Wójta. Pod koniec 2008 r.
;%308*"%0-/&(0Ʀ-Ž4,"
życzenia
także
rodaków
urodzonych
mieszkaWójt
Gminy
wydałdo
zarządzenie
w sprawie
określenialub
wymagań,
jakie
#Ɗ%;*&50#&;8Ž51*&/*"+&%&/;/"+8"ƺ/*&+4;:$)%/*8/"
musi
spełniać
przedsiębiorca,
ubiegający
się
o
uzyskanie
zezwolenia
jących dawniej na naszej dobromierskiej ziemi, obecniena
4;&+)*4503**m5&+/"+0%-&(-&+4;&+*5&+841¶$;&4/&+
świadczenie usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nie108*5"+.:(04&3%&$;/*&83";;13;:#::.*1*&-(3;:.".*
rozproszonych
po kraju lub
mieszkających
za granicą.
ruchomości oraz opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transpor;&45"3010-4,Ž(0Ʀ$*//0Ʀ$*Ž
tu Bądźmy
nieczystościrazem.
ciekłych, Niech
ochrony nasze
przed bezdomnymi
zwierzętami
myśli
połączą
nas,oraz
a
;"%#"+.: 0 108"(Ɗ 5&+ 630$;:450Ʀ$* 13;:(056+.: 4*Ɗ %0
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
nadchodzący
Nowy
Rok
przyniesie
nam jak
najwięcej
/*&+
10% ,"ƺ%:.
8;(-Ɗ%&.
/"+45"3"//*&+
* +",
/"+-&1*&+
i spalarni
zwłok zwierzęcych
i ich+",
części.
6103;Ž%,6+.:
/*&
5:-,0
/"4;&
4&3$"

"-&
5",ƺ&
,"ƺ%:
%0. 
dobra i pomyślności.
W naszej gminie od kilku lat przeprowadzana jest m.in. zbiórka
0#&+Ʀ$*&
6-*$Ɗ*53"4Ɗ13;&+";%6
zużytych baterii. W akcji uczestniczą trzy placówki szkolne we współpracy
1045"3"+.:
4*Ɗ  "#:
5" 3"%04/"
Ʀ8*Ž5&$;/"
630$;:450Ʀſ
z Organizacją
Odzysku
„REBA”.
Szkoły *zostały
wyposażone
w specjalne
Roku!
13;:/*04"/*&;"10./*"/&83"ƺ&/*"*8410./*&/*"
+",*&/"4;
pojemniki, w którychSzczęśliwego
w okresie 2007 -Nowego
2010 r. zebrano
i przekazano
łącz(0Ʀſ8:8*&;*&;%0#30.*&3;"%08"5:,"/6
nie 270 kg baterii. Zbieraniem baterii zajmują się również najmłodsi wychowankowie naszejWójt
gminyGminy
– mowa tu
o dzierzkowskich
8ØKU(NJOZ
Czesław
Drąg przedszkolakach.
$[FTBX%SŕH

.JLPBKLJ
1SFNJFS8BUZLBOV
XĽXJEOJDZJ%PCSPNJFS[V

Udało się też usunąć 361 kg materiałów niebezpiecznych: przeterminowanych odczynników chemicznych i ich opakowań.
Od 2007 r. z terenu gminy zebrano 1920 ton zmieszanych odpadów
LPǝD[ZB TJǋwXTQÓMOZN
QPD[ǋTUVO
8 EOJV  HSVEOJB
 je
S PE
komunalnych
i przekazano
na składowiska,
których niestety
coLJFNJEZTLPUFLƾ
CZB
TJǋ
JNQSF[B
NJLPBKLPXB
EMB
raz więcej jest zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stąd
8 [BQSPT[FOJF
[BCBXJF
VD[FTUOJD[ZP

E[JFDJ
XQS[ZKFƒEƒB
[BKǋDJBDI
,BSEZOB
#FSUPOF
OB
#JTLVQB
gmina,VD[FTUOJD[ƾDZDI
wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców,
uzgodniła
E[JFDJ

JDI
SPE[JDF

B
UBLǻF
SBEOJ
ǧXJFUMJD
ǧSPEPXJTLPXZDI
[
UFSFOV
z trzema punktami
w Jaworze,
Bolkowie i%FDBv8J[ZUB
Bożanowie możliwość
nieod-
ĽXJEOJDLJFHP
 ,TJŢE[B
*HOBDFHP
UB CŢE[JF
płatnego
oddawania
tego
zużytego
sprzętu.
TPUZTJ

D[POLPXJF
(NJOOFK
,P
(NJOZ
%PCSPNJFS[

UZN
SB[FN
EPQFOJFOJFNXJ[ZU0KDBĽXJŢUFHP+BOB1BXB**XEJFDF
Coraz
chętniej
właściciele
nieruNJTKJ
3P[XJƾ[ZXBOJB
1SPCMFNÓX
JNQSF[ǋ
[PSHBOJ[PXBOP
X
IBMJ
[KBDIQPMTLJDI8JFNZEPCS[F ƒFTVHB#PƒZ+BO1BXF** 
chomości pozbywają
"MLPIPMPXZDI
#ZB UPsię
KVǻciekłych
US[FDJB
TQPSUPXFK;FTQPV4[LÓX3P[UP OJFNØHKVƒPEXJFE[JŗOBT[FK
[SBDKJTXFHPTUBOV[ESPXJB
odpadów komunalnych,
gromaJNQSF[BJOUFHSBDZKOB
XTQÓMOJF[PS
DF6D[FTUOJLÓX[BCBXZQS[ZXJUBMJ
EJFDF[KJ$JFT[ZNZTJŢ ƒFOBKCMJƒT[ZXTQØQSBDPXOJL0KDB
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