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Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Gmina Dobromierz została zwy-
cięzcą konkursu „Na wagę złota”  
w kategorii Złota Aktywność ogłoszo-
nym przez Polską Agencję Prasową 
14 maja br.  Od razu postanowiliśmy 
wziąć się do pracy i zawalczyć o na-
grodę. Długo nie musieliśmy czekać. 
Już po pierwszym miesiącu trwania 
konkursu zostaliśmy zwycięzcą I ka-
tegorii – Jednostka Samorządu Tery-
torialnego, która jest najaktywniejsza 

pod względem 
ilości nadsyłanych 

informacji. Przypomnijmy, że ten ty-
tuł zdobyliśmy jako  pierwsi w kraju  
i można go uzyskać tylko raz.

Minął już rok odkąd jesteśmy 
członkiem Klubu Samorządowe-
go PAP. Codziennie informuje-
my całą Polskę o najważniejszych 
wydarzeniach w naszej gminie,  
a tych nie brakuje, stąd też nasza wy-
soka aktywność w serwisie. 

W czerwcu br. przesłaliśmy do 
Wiadomości Klu-
bowych największą 
ilość materiałów 
spośród ponad 100 
członków.

Na nasze ręce 
trafiła szkatułka  
z siedmioma zło-
tymi Dukatami, 
skarbonka - świnka 
oraz dyplom Złotej 

Aktywności. Nie zamierzamy jed-
nak spocząć na laurach – są jeszcze 

bowiem dwie kategorie konkursu, w 
których także chcemy osiągnąć suk-
ces – Złota Gmina Miesiąca oraz Zło-
ta Gmina Roku. 

Tekst i fot.:
Natalia  Maliszewska

Aktualności

Oddajemy w Wasze 
ręce kolejny numer Biu-
letynu Informacyjnego 
Gminy Dobromierz. Ma 

on nieco inny charakter 
od poprzednich – jest 
próbą podsumowania 
kończącej się kadencji.   
Przedstawiamy w nim 
wszystko to, czym mo-
żemy się pochwalić i co 
miało wpływ na poprawę 
warunków życia naszych 
mieszkańców. Dokonań 
tych jest niemało i nie 
sposób opisać je w jed-
nym wydaniu Biuletynu, 
stąd też zaplanowaliśmy 
jeszcze w tym roku jego 
kolejny numer. 

Chcielibyśmy, oprócz 

wydarzeń bieżących, 
przedstawić Państwu 
informacje, jak realizo-
waliśmy zadania stojące 
przed samorządem tery-
torialnym, Radą i Rad-
nymi Gminy, szefami  
jednostek organizacyj-
nych – słowem - przed 
każdym, komu leży na 
sercu rozwój Gminy Do-
bromierz.

Wójt Gminy
Czesław Drąg

Szanowni Czytelnicy!

Złoty Dobromierz

Statystyka ludności

Na terenie gminy Dobromierz 
mieszka obecnie 5443 osób - 2707 

mężczyzn i 2736 kobiet.

Od początku 2010 r. do końca 
września na świat przyszło 51 

naszych mieszkańców – 25 chłop-
ców i 26 dziewczynek.

Pożegnaliśmy  44 osoby.

39 par zawarło związek małżeński, 
zaś 6 się rozwiodło.

Z pobytu stałego wymeldowało się 
38 mieszkańców – zameldowało 

68.

Wyemigrowało 8 osób.

Gminny Dzień Dziecka                Fot.: Stanisław Kałużny
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Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Jednym z naczelnych zadań własnych gminy jest zabezpieczenie 
swoim mieszkańcom podstawowych potrzeb bytowych, a w szczegól-
ności osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromie-
rzu, obejmujący swoją działalnością rodziny o niskich dochodach, bezro-
botne, niepełnosprawne, dotknięte długotrwałą i ciężką chorobą, rodziny 
wielodzietne, niepełne, osoby bezdomne i uzależnione, a także te które 
opuściły zakład karny lub ośrodki wychowawcze. Liczba rodzin, któ-
rym udzielono pomocy w latach 2007 – 2010 bez względu na ich rodzaj  
i formę pomocy społecznej, kształtuje się następująco:

2007 r. 2008 r. 2009 r. I półrocze 
2010 r.

Liczba 
rodzin 314 312 331 255

Liczba osób 
w rodzinach 930 865 915 742

Najbardziej oczekiwaną i udzielaną jest pomoc finansowa w formie 
zasiłków stałych, okresowych, celowych na żywność, odzież, przybory 
szkolne, opłaty energii, zakup opału, drobne remonty mieszkaniowe, 
opłaty za leki i leczenie. Dofinansowywane są również posiłki szkolne, 
wycieczki oraz  letni wypoczynek dzieci. Bezdomnym opłacane jest 
schronienie, a osobom starszym i ciężko chorym pobyt w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i domach pomocy społecznej. Prawidłowo re-
alizowana jest polityka prorodzinna państwa, poprzez wypłaty świadczeń 
rodzinnych, w tym zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zapomóg 
z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń funduszu alimentacyjnego. Wy-
datki Gminy Dobromierz na wypłatę świadczeń społecznych w latach 
2007 – 2010 systematyczne rosną, a na przestrzeni tego okresu osiągnęły 
następujący poziom:

2007 r. 2008 r. 2009 r. I półrocze 
2010 r.

Pomoc spo-
łeczna 485 112,46 zł 605 965,03 zł 623 536,59 zł 627 000 zł

Zasiłki celowe 
z tytułu klęsk 
żywiołowych

16 892,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Świadczenia 
rodzinne

1 211 336,20 zł 1 080 182,04 zł 143 639,90 zł 1 261 720,00 zł

Świadczenia 
alimentacyjne 119 020,00 zł 104 360,00 zł 164 340,00 zł 178 280,00 zł

Posiłki 47 656,05 zł 48 007,60 zł 55 255,36 zł 86 000,00 zł

Dodatki 
mieszkaniowe 56 511,06 zł 58 416,77 zł 52 610,74 zł 64 600,00 zł

Razem 1 936 527,77 zł 1 896 931,44 zł 2 039 382,59 zł 2 217 600,00 zł

Bez wątpienia można powiedzieć, że Gmina dba o osoby starsze  
i samotne, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie eg-
zystować w środowisku i wymagają całodobowej opieki. Osoby takie 
kierowane są, naturalnie za ich zgodą, do domów pomocy społecznej, 
gdzie gmina opłaca ich pobyt, zaś liczba chętnych z roku na rok wzrasta.   
W wydatkach Gminy Dobromierz za pobyt w domach pomocy społecz-
nej w ostatnich 4 latach odnotowuje się stały wzrost:

Rok Wydatki gminy 
w zł

Liczba  mieszkań-
ców gminy w DPS

Liczba udzielonych 
świadczeń w roku

2007 51 009,00 6 37

2008 120 622,00 10 84

2009 170 418,00 10 110

I półrocze 
2010 r. 171 000,00 11 126

Na podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dobromierzu z Caritas Diecezji Świdnickiej, 
w ramach której potrzebujący mieszkańcy gminy otrzymują pomoc 
rzeczową w formie produktów żywnościowych. W latach 2007 - 2009 
gmina pozyskała łącznie aż 63 tony żywności oraz nową odzież. Istot-
nym elementem pomocy w naturze są bożonarodzeniowe i wielkanocne 
paczki żywnościowe, które otrzymują rodziny o najniższych dochodach, 
korzystające z pomocy finansowej ośrodka. Taką pomoc kolejno w latach 
otrzymało w 2007 r. 186 rodzin, w 2008 r. 200 rodzin, w 2009 r. 190 
rodzin, a w 2010 r. 160 rodzin. 

Kolejną ważną kwestią jest pomoc mieszkańcom w comiesięcznych 
opłatach za czynsz. Poziom wydatków Gminy Dobromierz na realizację 
dodatków mieszkaniowych w latach 2007 – 2010 odnotowuje tendencję 
malejącą, zobrazowaną w poniższej tabeli:

Rok
Kwota wypłaco-

nych świadczeń w 
roku w zł

Liczba  rodzin 
otrzymujących 

dodatek mieszka-
niowy

Liczba wypłaco-
nych świadczeń 

w roku

2007 56 511,06 zł 67 521

2008 58 416.77 zł 61 494

2009 52 610,74 zł 48 416

 I półrocze 
2010 r. 29 606,42 zł 41 196

Od października 2008 roku realizowane są ponadto wypłaty świadczeń 
alimentacyjnych, w ramach zadania zleconego ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, z którego do tej pory skorzystały 63 upraw-
nione osoby. W roku 2008 r. wypłacono dla nich świadczenia na ogólną 
kwotę 34 770 zł, a w kolejnym roku kwotę 164 340 zł i podobną też kwotę 
prognozuje się do realizacji w bieżącym roku. Zgodnie z ustawą prowadzo-
ne są liczne i skuteczne działania wobec dłużników alimentacyjnych, któ-
rych mamy 27. Na-
leży zaznaczyć, że 
w 2009 roku Biuro 
Informacji Gospo-
darczej S.A. „Info-
Monitor” wyróżni-
ło naszą gminę za 
udział w programie 
„Dłużnik Alimen-
tacyjny”, w ramach 
którego gmina ak-
tywnie uczestniczy-
ła w systemie wymiany informacji gospodarczej, zwiększając bezpieczeń-
stwo regionu i dbałość o finanse mieszkańców. 

W ramach projektu systemowego „Szansa na przyszłość” realizowa-
nego w latach 2008-2010 na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej, pozyskano środki unijne w łącznej kwo-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina pomaga potrzebującym



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Foto: Henryk Olczak

cie 246.010,21 zł. W projekcie uczestniczyło 28 osób, które ukończyły 
szkolenia z zakresu: prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, florysty-
ki i bukieciarstwa z obsługą kas fiskalnych, palacza co, opiekuna osoby 
starszej oraz w warsztatach profilaktyki zdrowotnej, komunikacji inter-
personalnej i w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz psychologiem. 
Ponadto od września 2007 r. rozpoczęto realizację trzyletniego progra-
mu „Uczeń na wsi”, którego nadrzędny cel to wyrównywanie szans w 
zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych zamieszku-

jących gminę. W programie uczestniczyło 31 uczniów, a na realizację 
całego programu gmina otrzymała 70.930,62 zł.

Dzięki skutecznym staraniom gminy z programu PFRON pozyskano 
też samochód – mikrobus 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych i na ten cel otrzymano środki finansowe w kwocie 93 
182 zł, a udział środków własnych wyniósł 16 818 zł. 

Dużą wagę przykładamy do organizacji wypoczynku letnie-
go dla dzieci i młodzieży, poprzez coroczne kolonie nad morzem.  
I tak w 2007 roku zorganizowano wypoczynek letni dla 152 dzieci,  
w tym 120 dzieci odpoczywało na 14 – dniowym obozie pod namiotami 
w Pobierowie, a na bezpłatnych koloniach w Pobierowie i Łebie orga-
nizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypoczywało 
32 dzieci. W 2008 roku z wypoczynku letniego, skorzystało 136 dzieci,  
w tym na 10-dniowej kolonii we Władysławowie przebywało 120 dzieci, 
a na koloniach organizowanych przez Kuratorium w Łebie i Lubiato-
wie k/Sławy przebywało 14 dzieci oraz 2 osoby uczestniczyły w obo-
zie wędrownym. W 2009 roku z wypoczynku letniego skorzystało 133 
dzieci, spośród których 120 przebywało w Mrzeżynie, zaś Kuratorium 

zapewniło 9 miejsc na kolonii w Pobierowie. Ośrodek pomocy dofinan-
sował uczestnictwo 4 osób w obozie sportowym w Darłówku, organi-
zowanym przez GOKSiR w Dobromierzu na ogólną kwotę 1 800 zł.  
W bieżącym roku wypoczynkiem letnim organizowanym przez miejsco-
wy samorząd objęto 108  dzieci, z których 100 przez 10 dni odpoczywała  

w Kątach Rybackich. Pozyskano też wolne miejsca na 14 - dniowej kolo-
nii w Niechorzu dla 8 dzieci organizowanej przez Kuratorium.

Należy zaznaczyć, że wszystkie wyjazdy dzieci tradycyjnie były 
dofinansowywane lub w całości finansowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz z wpłat własnych rodziców.

GOPS w Dobromierzu corocznie organizuje pracę w 11 świetlicach 
środowiskowych, w których uczestniczy średnio od 100 - 130 dzieci 
tygodniowo, które otrzymują posiłek w postaci herbaty i słodkiej bułki 
oraz materiały do zajęć.

Od 2007 r. organizowane są Turnieje Mikołajkowe dla dzieci ze 
szkół prowadzonych przez Gminę Dobromierz oraz dla uczestników za-
jęć świetlic środowiskowych, w których wzięło udział blisko 600 dzieci. 

Tradycją stało się już również coroczne organizowanie Gminnego 
Dnia Dziecka, w którym na przestrzeni 4 lat wzięło udział 1650 dzieci. 

Od 3 lat do gminnego katalogu świadczeń wprowa-
dzono bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Już  
w pierwszym roku działalności z tej formy pomocy skorzystały 64 rodzi-
ny. Liczba udzielanych porad stale rośnie.

Warto też wspomnieć, że problemem leczenia uzależnień zaj-
muje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Wobec osób, których nadmierne spożywanie alkoholu stanowi 
zagrożenie dla bliskich, są kierowane wnioski do sądu rejonowego  
o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, których średniorocznie jest 
4. Dzięki działalności Grupy Wsparcia, która zawiązała się w grudniu 2007 
roku i obecnie liczy 25 osób udało się zwiększyć dostępność pomocy tera-
peutycznej i skuteczność działań samopomocowych dla potrzebujących 
mieszkańców gminy,  a także wyremontować i wyposażyć lokal gminny 
w Czernicy i przeznaczyć go do codziennego użytku jako punkt informa-
cyjny oraz zorganizować bezpłatny transport. Naturalnie wszystkie dzia-
łania gminy w kierunku profilaktyki są realizowane w oparciu o Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii i Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez 
Radę. Środki finansowe, które są wydawane na jego realizację pochodzą  
z wpływów za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Reasumując, należy stanowczo podkreślić stale rosnący poziom 
wydatków ponoszonych przez Gminę Dobromierz na wszechstronną 
pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb gminnej wspólnoty sa-
morządowej. 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 finanso-
wych.

Tekst: Anna Kłys
Fot.: GOPS w Dobromierzu



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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22 sierpnia br. 8 delegacji wieńco-
wych z Borowa, Dzierzkowa, Jugowej, 
Kłaczyny, Pietrzykowa, Roztoki, Szy-
manowa i GOKSiR-u Dobromierz po-
prowadzone przez Starostów Dożynek 
Teresę Hałdaś i Wiesława Kasprzyka 
na czele z zespołem „Dobromierzanie” 
uformowało korowód i wyruszyło spod 
ratusza w kierunku ołtarza na dobro-
mierskim rynku.

 Uroczystość otworzył gospo-
darz dożynek Wójt Gminy Dobromierz 
Czesław Drąg, który przywitał przy-
byłych gości: Wicemarszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego Stanisława 
Longawę, konsula Rüdigera Schulza  
z Konsulatu Generalnego Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Bi-
skupa Diecezji Świdnickiej Ignacego 
Deca, a także delegacje wieńcowe oraz 
mieszkańców Gminy Dobromierz. Głos 
zabrał także Wicemarszałek Stanisław 
Longawa i ks. prałat Jan Gargasewicz. 
Starostowie dożynek, witając księ-
dza biskupa wręczyli mu dożynkowy 
bochen chleba. Ten symbol udanych 
zbiorów przekazali również „Dobro-

mierzanie” Wójtowi 
Gminy, Wicemar-
szałkowi, konsulowi 
i Przewodniczącemu 
Rady Gminy.

 Po uroczy-
stym powitaniu 
wszyscy zgroma-
dzeni na dobro-
mierskim rynku 
uczestniczyli w Po-
lowej Mszy Świętej 
Dziękczynnej, któ-
rej przewodniczył 
biskup Diecezji 
Świdnickiej Igna-

cy Dec. Podczas nabożeństwa ksiądz 
biskup poświęcił dożynkowe wieńce, 
a także pomnik św. Jana Nepomucena. 
Na zakończenie uroczystości rozdano 
albumy upamiętniające wizytę Sekreta-
rza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardy-
nała Tarcisio Bertone w Dobromierzu, 
jaką złożył nam 17 czerwca 2007 r.

 Po zakończeniu części ofi-
cjalnej asystenci gospodarza dożynek 
częstowali wszystkich uczestników 
chlebem i miodem. W Święcie Plonów, 
poza częścią tradycyjną nie zabrakło 
również rozrywki. Późnym popołu-
dniem wystąpiła grupa teatralna Przy-
stankersi i grupa hip-hopowa STR- 
Label. Gwiazdą wieczoru był zespół 

disco polo Maxx Dance. Licznie zebra-
ni mieszkańcy gminy wypełnili rynek, 
bawiąc się do północy przy muzyce ze-
społu Sąsiedzi. Dzieci zachwycały się 

watą cukrową, zabawkami, kucykiem 
i zjeżdżalnią. Nie zabrakło także stoisk 
z wyrobami Kół Gospodyń Wiejskich, 
pszczelarzy i producentów roślin. 

Tekst: Katarzyna Szot
Fot.: Stanisław Kałużny

Dziękczynienie

Dożynki Gminne 2010
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Oświata i wychowanie

 Aktywność Gminy Dobromierz oraz jej placówek oświato-
wych w pozyskiwaniu funduszy europejskich i innych środków pozabu-
dżetowych znalazła swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych i realizo-
wanych obecnie projektach do których należą m. in.:
Język angielski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej
 W 2008 r. Gimnazjum Gminne w Roztoce jako jedna z 90 
szkół w Polsce przystąpiło do ogólnopolskiego programu wyrównywania 
szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez naukę języka angiel-
skiego w klasie III gimnazjum, realizowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. W 2009 i 2010 roku nastąpiła kontynuacja tego 
programu. Co roku od września uczniowie z terenu gminy uczestniczyli 
w dodatkowych, 90-godzinnych, dobrowolnych zajęciach, doskonalących 
znajomość języka angielskiego. Wszystkie koszty, za wyjątkiem dowoże-
nia uczniów, które sfinansowała gmina, pokrywane były przez Fundusz. 
W ramach programu uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki, pomoce 
naukowe oraz sprzęt audiowizualny niezbędny do zajęć, które prowadziła 
pani Dorota Łada-Łobarzewska. 
Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządo-
wego programu „Radosna Szkoła”
 W 2009 r. Gmina Dobro-
mierz pozyskała środki finansowe w 
ramach programu rządowego „Rado-
sna Szkoła”, na zakup pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw w szkołach. 
Dzięki tej dotacji trzy placówki oświa-
towe w naszej gminie zostały wypo-
sażone w nowe pomoce dydaktyczne. 
Łączna kwota dotacji wyniosła 17.867 
zł, w tym Szkoła Podstawowa w Do-
bromierzu otrzymała 5.869 zł, Szkoła 
Podstawowa w Gniewkowie 6.000 zł, a Zespół Szkół w Roztoce 5.998 zł.
 Pozyskane środki umożliwiły wyposażenie naszych szkół  
w miejsca zabaw, które są dostosowane do potrzeb i liczby dzieci  
w młodszym wieku. Nowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane są do 
podnoszenia sprawności fizycznej i edukacji zdrowotnej, służą rozwojo-
wi kompetencji kluczowych i umiejętności opisanych w nowej podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, także w za-
kresie pracy z dzieckiem 6-letnim. W naszych szkołach gminnych miejsca 
zabaw wykorzystywane są podczas wybranych zajęć w nauczaniu zinte-
growanym, lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach świetlicowych. 

 
Pracownia przyrodnicza w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego
 W 2010 r. w Zespole Szkół w Roztoce rozpoczęła się realizacja 
projektu edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Pra-
cowania przyrodnicza w każdej gminie”. Dzięki temu przedsięwzięciu 

nasza szkoła znalazła się wśród 120 placówek z terenu województwa dol-
nośląskiego, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt.
 Założeniem projektu jest zakup wyposażenia pracowni przy-
rodniczych służących realizacji 
zajęć, z wykorzystaniem ekspe-
rymentu, w ramach przedmiotu 
przyroda w klasach IV-VI szkół 
podstawowych. Pracownia przy-
rodnicza będzie wyposażona w 6 
stanowisk ćwiczeniowych, w skład 
którego wejdzie przenośny kom-
puter, niezbędny do wykonywania doświadczeń i tablica interaktywna  
z projektorem. Gmina Dobromierz dołożyła do tego projektu 15.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup mebli, montaż instalacji elektrycznej, hydrau-
licznej i internetowej.
Projekt Edukacja XXI wieku
 W czerwcu br. pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn.  Edukacja XXI wieku w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Dobromierz. Autorzy programu 
wnioskowali o 556.684,00 zł, a komisja przyznała 549.004,00 zł. Przed-
sięwzięcie sfinansuje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autorami projektu są dyrektorzy szkół  
z Gniewkowa Robert Matkowski oraz z Dobromierza Elżbieta Seperant. 
Wniosek będzie realizowany w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.
Wszystko po to, by wyrównać szanse edukacyjne uczniów i zmniej-
szyć dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych. Projekt zakłada
1.dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów 
klas I-III zajęcia z matematyki pt. „Logiczne zabawy matematycz-
ne”, zaś dla uczniów klas IV-VI przewiduje się przeprowadzenie  
z zajęć z matematyki, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego;
2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wyka-
zujących problemy w nauce; 
3. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  ukierunkowane na rozwój kompeten-
cji kluczowych|: 
- dla uczniów klas I-III z zakresu ICT pt. „Poznaj swój komputer – bez-
pieczny Internet”; 
- dla uczniów klas IV-VI „Potyczki matematyczne”, „Ekologiczne ABC”, 
„English is fun”, „Deutsch macht Spass”, „Koło młodych dziennikarzy  
w sieci”, „Świat techniki i informatyki”.
Dolnośląska e-szkoła
 Mobilna pracownia komputerowa i programy edukacyj-
ne z zakresu matematyczno – przyrodniczego – o nie wzbogaci się 
niebawem Gimnazjum w Roztoce. Wszystko to w ramach realizo-
wanego projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Dolnoślą-
ska e-szkoła”, który przeznaczy na ten cel ok. 70 tys. zł. Gimnazjaliści 
będą także brali udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych  
i kołach zainteresowań oraz wyjazdach do multicentrum, wycieczkach 
edukacyjnych i zajęciach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 Przed dyrektorami, zespołami pedagogów i wychowaw-
ców staje więc nowe wyzwanie. Od tej grupy będą zależały kon-
kretne efekty, jakie powinny zaowocować wzrostem poziomu wy-
kształcenia i wychowania najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Tekst: Katarzyna Szot
Fot.: Natalia Maliszewska

Skutecznie pozyskujemy środki
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Oświata i wychowanie

Święto Rodziny w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie Fot.: Stanisław Kałużny

Nauka i rozwój popłaca
 Każdego roku, zgodnie  
z Kartą Nauczyciela w budżetach 
organów prowadzących szkoły, 
tworzy się specjalny fundusz na 
nagrody nauczycieli w wysoko-
ści co najmniej 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń. Fundusz 
ten dzieli się na część będącą  
w dyspozycji dyrektora szkoły oraz 
część będącą w dyspozycji Wójta 
Gminy. Kryteria i tryb przyznawa-
nia nagród reguluje uchwała Rady 
Gminy Dobromierz.

 Nagrody przyznawane 
są nauczycielom w październiku  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
gdyż dzień ten jest szczególny – to 
czas podziękowań pracownikom 
oświaty za ich pracę dydaktycz-
no – opiekuńczo – wychowawczą, 
godną naśladowania postawę, za-
angażowanie i oddanie najmłod-
szym mieszkańcom Gminy Dobro-
mierz.
 Wysokość nagrody będą-
cej w dyspozycji wójta w poszcze-
gólnych latach kształtowała się na-
stępująco: rok 2007 - 2.766 zł, rok 

2008 - 4.209 zł, rok 2009 - 3.944 
zł. W 2010 r. dyrektorzy 3. szkół 
otrzymali Nagrody Wójta w łącz-
nej kwocie 3.600,00 zł za całokształt 
osiągnięć w pracy dydaktyczno - 
wychowawczej i opiekuńczej oraz 
pozyskiwanie środków pozabudże-
towych (programy unijne).
 Z wnioskiem o nagrodę 
wójta może wystąpić dyrektor 
szkoły, rada pedagogiczna, rada 
rodziców, organizacja zakładowa 
związków zawodowych, wizytator 
kuratorium oświaty i wójt z własnej 
inicjatywy. W okresie 2007 - 2009 
rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski 
o przyznanie nagrody wójta. Na-
grodzonym wręczono również po-
dziękowania.
Nauczyciele, wykonując swoją 
odpowiedzialną, trudną i pełną po-
święceń pracę, chcą być docenia-
ni i czuć się potrzebni, chcą robić 
coś ważnego. Dlatego przyznanie 
nagrody, jako efekt wydajnej pra-
cy, stanowi dla nich rekompensatę 
włożonego wysiłku i potęguje sa-
tysfakcję płynącą z poczucia do-
brze spełnionego obowiązku.
Jednym z najważniejszych zadań 
edukacyjnych władz samorzą-
dowych Gminy Dobromierz jest 
wspieranie rozwoju, zdolności  
i talentów uczniów to. Już tra-
dycją stało się wyróżnianie  
i nagradzanie uczniów ze szkół 
prowadzonych przez gminę za 

wysokie wyniki w nauce i inne 
znaczące osiągnięcia. Kandyda-
tury uczniów do nagrody Wój-
ta proponują rady pedagogiczne. 
Każda szkoła wybierała swoich 
najlepszych uczniów. Liczba pry-
musów w poszczególnych latach to:  
w roku 2007 – 14, 2008 – 11, 2009 
– 12 i w 2010 - 10 uczniów. Ucznio-
wie otrzymali nagrody książkowe, 
pięknie oprawione grafiki przed-
stawiające najciekawsze zabytki 
gminy, luksusowe pendrive’y oraz 
dyplomy z życzeniami osiągania 
jeszcze lepszych wyników.

 Zwyczaj, gdy przedsta-
wiciele naszych władz samorzą-
dowych dostrzegają osiągnięcia 
uczniów, nagradzają ich, podkre-
ślają zasługi, a także dziękują ro-
dzicom i nauczycielom, należy 
uznać za  pozytywny i silnie moty-
wujący do kolejnych działań.

Tekst: Mirosława Nakoneczna
Fot.: Katarzyna Szot
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czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Festyny w Gminie Dobromierz Fot.: Stanisław Kałużny

Zakład Obsługi Komunalnej

Postępy w ZOK
 Przez ostatnie 3 lata Zakład Obsługi Komunalnej 
w Dobromierzu znacznie poszerzył zakres wykonywanych 
usług na rzecz mieszkańców gminy. 1 sierpnia 2007 prze-
kształcono tę jednostkę organizacyjną w zakład budżetowy 
i tym samym wytyczono nowe kierunki działania.
Do zadań zakładu należą: zarządzanie zasobem miesz-
kaniowym gminy, wodociągami, utrzymanie porządku  
i czystości w gminie, zarządzanie drogami, zimowe utrzy-
manie dróg, pielęgnacja zieleni oraz wykonywanie innych 

zadań inwestycyj-
nych i remonto-
wych gminy, zaś 
od końca 2010 r. do 
zadań tych dołączy 
także zarządzanie 
siecią kanalizacyj-
ną i oczyszczalnią 
ścieków.

 W roku 2007 do chwili przekształcenia zakład 
zatrudniał 12 osób i działał w ograniczonym zakresie, 
wykonując jedynie niezbędne remonty i prace awaryjne. 
Wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniami i wydatkami 
inwestycyjnymi wyniosły w 2006 r. 758 tys. zł. Wypo-
sażenie zakładu w sprzęt sprowadzało się do wiekowej 
koparki ”Białoruś”, samochodu dostawczego, samochodu 
„Polonez” oraz narzędzi i drobnego sprzętu. Dziś funkcjo-
nowanie ZOK zmieniło się nie do poznania.
 Doposażenie w sprzęt i narzędzia w latach 2007-
2010 kosztowało ponad 316 tys. zł i zostało sfinansowane 
ze środków gminy oraz zakładu.
       W 2009 r. zakład budżetowy został doposażony  
w nowy sprzęt: koparko-ładowarkę, ciągnik rolniczy, 
przyczepę ciągnikową, zamiatarkę do ulic, równiarkę do 
dróg, pług odśnieżny, ciągnik rolniczy, wywrotkę, ruszto-
wania, sprzęt komputerowy, kosiarkę do poboczy.
Tak bogate wyposażenie w pełni zabezpiecza wykonywa-
nie zadań statutowych gminy i zakładu, a także gwaran-
tuje wykonywanie ich w większym zakresie  dla naszych 
mieszkańców oraz zabezpiecza podniesienie poziomu 
czystości poszczególnych miejscowości gminy.  
 W okresie istnienia zakładu budżetowego wzro-
sło znaczne także zatrudnienie, a co za tym idzie również 

wynagrodzenia. Za-
trudnienie wzrosło 
o 24 osoby, a fun-
dusz płac o ponad 
500 tys. zł. W roku 
2010 te wskaźniki 
będą znacznie wyż-
sze.
 Jednym z najważniejszych zadań Zakładu Obsłu-
gi Komunalnej jest zarządzanie zasobem mieszkaniowym 
gminy. Ważną sprawą, którą realizowano była organizacja 
i prowadzenie wspólnot mieszkaniowych - te bowiem mu-
szą funkcjonować, ponieważ w poszczególnych budyn-
kach znajdują się lokale należące do osób prywatnych i do 
gminy.
 Zadaniowy budżet zakładu w miarę jego rozwoju 
w poszczególnych latach wyraźnie wykazywał  tendencję 
wzrostową, a w roku 2009 ukształtował się na poziomie 
blisko 2,5 mln zł.
 Najważniejsze prace wykonywane przez ZOK 
to m. in. dostawa wody pitnej, zimowe utrzymanie 
dróg i czystości na terenie gminy, remonty dróg i lokali 
mieszkalnych, budowa oczyszczalni ścieków w Gniew-
kowie 24 i 45 czy modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Roztoce.
 Lata mijającej kadencji to dla ZOK przekształce-
nie, doposażenie, poszerzenie kierunków działania oraz 
pozyskiwanie specjalistycznej kadry. Dziś zakład spe-
cjalizuje się w realizacji szeroko  pojętych prac remonto-
wych i budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyj-
nych, melioracyjnych, drogowych oraz różnorodnych prac 

konserwacyjnych 
i naprawczych. 
Dynamika wzro-
stu  wartości zre-
alizowanych zadań  
w latach 2007 – 
2009 osiągnęła po-
ziom 547 %.

Tekst: Edward Kowalski
Fot.: Natalia Maliszewska

Zakład Obsługi Komunalnej



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Remonty i Inwestycje
...a działo się wiele

Festyny w Gminie Dobromierz Fot.: Stanisław Kałużny

Więcej informacji - www.dobromierz.pl

 Mijająca kadencja to 
okres wielu inwestycji na terenie 
gminy. Możemy do nich zaliczyć 
m. in. modernizację świetlicy  
w Roztoce, realizowaną ze środ-
ków Gminy oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego. Wykonanie finansowe 
do końca roku 2009  wyniosło 
ponad 900 tys. zł, w tym dota-
cja z Urzędu Marszałkowskiego  
w wysokości ponad 440 tys. zł. 
Roboty, jakie dotychczas wyko-
nano to: wymiana dachu, rozbiór-
ka kotłowni, wymiana stropów, 
klatki schodowej, instalacji elek-
trycznej i wentylacyjnej. 
 Nowego oblicza doczeka-
ła się także świetlica w Pietrzy-
kowie. Zadanie to zrealizowano  
w 2008 r. za 56 tys. zł.  przy 
współfinansowaniu z Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocła-
wiu w ramach programu „Mała 
odnowa wsi” w wysokości ponad 
22 tys. zł. Remont polegał na wy-
mianie konstrukcji dachu, sufitu, 
wentylacji i okien. 
 Kolejną inwestycją  
w kulturze był remont dachu, ścia-
ny szczytowej i kominów Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dobromierzu, jaki 
wykonano w 2007 r. ze środków 
własnych. Koszt inwestycji po-
chłonął ponad 35 tys. zł.  

 Od czerwca br. centrum 
Dobromierza zdobi pomnik św. 

Jana Nepomucena. Rzeźba pier-
wotnie znajdowała się w pobliżu 
Przychodni Zdrowia w Dobromie-
rzu, jednak decyzją Konserwato-
ra Zabytków w sierpniu 2009 r. 

została zdemontowana i przewie-
ziona do Wrocławia, gdzie pod-
dano ją gruntownej konserwacji. 
Koszt renowacji i konserwacji 
pokrył Konsulat Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wrocławiu.  
W listopadzie ubiegłego roku 
opracowano projekt techniczny 
lokalizacji rzeźby wraz z małą 
architekturą. Wiosną bieżącego 
roku Zakład Obsługi Komunalnej 
w Dobromierzu wykonał kon-
strukcję pod małą architekturę, 
którą w sierpniu wyłożono płyt-
kami z piaskowca wraz z tralka-

mi, ślimakami i kulami. Całość 
rzeźby wraz z elementami małej 
architektury  została doświetlona. 
Dziś pomnik stanowi znakomitą 
wizytówkę Dobromierza.
 Aby sprostać oczekiwa-
niom społecznym naszych miesz-
kańców w latach 2007 - 2010 Gmi-
na Dobromierz oddała do użytku 
18 mieszkań komunalnych. Zada-
nia te wykonywała ekipa remon-
towo - budowlana Zakładu Obsłu-
gi Komunalnej w Dobromierzu. 
I tak:  w 2007 r. oddano do za-
siedlenia 3 mieszkania, w 2008 r.  
9 mieszkań, a w 2009 r. 3. Koszt 
remontów to ponad 162 tys. zł. W 
I półroczu br. wyremontowano 3 
mieszkania wyposażając je w ka-
biny natryskowe, instalację elek-
tryczną, wodną i kanalizacyjną, 
piece bądź instalację centralnego 
ogrzewania. Wymieniono także 
okna, podłogi, położono gładzie 
gipsowe i pomalowano.

Tekst: Marek Kulikowski

Fot.: Natalia Maliszewska

Fot.: Stanisław Kałużny

Remonty i inwestycje



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg

10

Nasza gminna etykieta

 

Mijająca kadencja to wiele róż-
norodnych działań, mających na 
celu promowanie naszej dobro-
mierskiej ziemi w powiecie, wo-
jewództwie i kraju, których było 
naprawdę wiele. 
 W 2007 roku Gmina Do-
bromierz rozpoczęła wydawanie 
biuletynu gminnego. Dotychczas 
wydano 7 numerów czasopisma 
w nakładzie ponad 10 tysięcy eg-
zemplarzy. Ten, który trzymacie 
Państwo teraz w dłoni jest ósmym 
numerem.
 17 czerwca 2007 Gmina 
Dobromierz miała zaszczyt gościć 
Jego Eminencję Sekretarza Stanu 
Stolicy Apostolskiej Kardynała 
Tarcisio Bertone. Temu wydarze-
niu poświęcony był pierwszy nu-
mer Biuletynu Informacyjnego, 
zaś w czerwcu 2010 roku Gmina 
wydała specjalny album poświę-
cony wizycie Kardynała. Blisko 
50-stronicowa książka ilustruje 
przebieg wydarzenia – począw-
szy od wielu fotografii, poprzez 
przemówienia samego Gościa, 
przedstawicieli lokalnego ducho-
wieństwa, władz gminy, po cha-
rakterystykę i opis parafii gmin-
nych. Album wyszedł w nakładzie 
700 egzemplarzy.

 O najważniejszych wy-
darzeniach w naszej gminie  

i wszystkim 
tym, co się 
z nią wią-

że, informuje strona internetowa 

www.dobromierz.pl funkcjonu-
jąca od 2005 roku, która dopie-
ro od 2009 roku przeżywa swój 
rozkwit, o czym świadczy liczba 
internautów ją odwiedzających. 
Portal jest atrakcyjny zarówno 
pod względem graficznym, jak  
i merytorycznym. Zawartość stro-
ny to nie tylko bieżące informacje 
z życia gminy – to także „podróż” 
po historii regionu, zabytki, szla-
ki turystyczne, galerie fotografii 
czy też przegląd lokalnych przed-
siębiorców, promujących naszą 
gminę. Strona sukcesywnie jest 
udoskonalana i już można powie-
dzieć, że stała się naszą wizytów-
ką i ważnym źródłem informacji 
dla mieszkańców. O jej istocie  
i potrzebie funkcjonowania świad-
czą statystyki odwiedzin:
- w   2007 roku portal odwiedziły 
99.874 osoby;
- w 2008 – 94.950;
- w 2009 już 135.189.
W bieżącym roku liczba ta prze-
kroczy 200.000 – do końca wrze-
śnia 2010 na stronę weszło ponad 
140 tys.  internautów. W paździer-
niku odnotowaliśmy ponad pół 
miliona wejść od początku po-

wstania naszej strony. 
 Kolejnym istotnym przed-
sięwzięciem było uruchomienie 
pod koniec 2007 roku Interneto-
wej Telewizji Dobromierz, gdzie 
na naszej stronie internetowej za-
mieściliśmy dotychczas 54 filmy. 
Wśród nich są relacje z sesji Rady 
Gminy, wszelkich imprez rozryw-
kowych czy ważniejszych wyda-
rzeń z życia regionu. Od początku 
2010 r. staliśmy się na tyle samo-
dzielni, że jesteśmy w stanie sami 
od początku do końca zrealizować 
materiał – od nakręcenia zdjęć, po 
montaż i wczytanie lektoratu. Pra-
cujemy na profesjonalnym sprzę-
cie komputerowym, montażowym 
oraz wysokiej jakości kamerze. 
Od powstania Internetowej Tele-
wizji Dobromierz nasze materiały 
oglądane były 17.503 razy.
 We wrześniu 2009 roku 
Gmina Dobromierz stała się 
członkiem Klubu Samorządowe-
go Polskiej Agencji Prasowej. Co-
dziennie na stronę portalu www.
samorzad.pap.pl wysyłamy infor-
macje o najważniejszych wyda-
rzeniach w naszej gminie. 14 maja 
2010 roku PAP ogłosiła konkurs 
dla klubowiczów pn. „Na wagę 
złota” w trzech kategoriach:
I – Jednostka Samorządu Teryto-
rialnego, która jest najaktywniej-
sza pod względem ilości nadsyła-
nych informacji,
II – Jednostka Samorządu Teryto-
rialnego, która poprzez nadesłane 
teksty zbudowała swój najlepszy 
i najpełniejszy wizerunek, 
III – Jednostka Samorządu Te-
rytorialnego, która zdobyła naj-
większą liczbę Złotych Dukatów  
w ciągu roku. 
Po podsumowaniu pierwszego 
miesiąca konkursu (czerwiec) 

Warto się promować



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
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W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
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Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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Nasza gminna etykieta

Gmina Dobromierz jako pierw-
sza w Polsce została zwycięzcą  
w I kategorii, zdobywając tytuł 
Złotej Aktywności i siedem Zło-
tych Dukatów.

 Informacje z terenu naszej 
gminy pojawiają się także w wie-
lu innych portalach informacyj-
nych, np. www.swidniczka.com,  
www.ws-24.pl, www.swidnica24.pl 
czy www.doba.pl. O Gminie Do-
bromierz można także przeczytać 
w lokalnej prasie – Nowej Gazecie 
Jaworskiej, Wiadomościach Świd-
nickich czy Tygodniku Świdnic-
kim.
 Istotnym wydarzeniem 
promującym Gminę Dobromierz, 
była realizacja zdjęć do filmu 
„Maraton Tańca” Magdaleny Ła-
zarkiewicz. Ekipa filmowa go-
ściła w Dobromierzu od drugiej 
połowy września do 21 paździer-
nika 2009 roku. Zdjęcia do filmu 
obyczajowego powstały głównie  
w centrum Dobromierza. W filmie 
„zagrali” także: wieża widokowa 
w Bronówku i dobromierska szko-
ła podstawowa. Realizatorzy nie 
ukrywali zadowolenia ze swojego 
wyboru – malownicza miejsco-
wość dodała wyjątkowego uroku 
całej produkcji. Wydarzenie to 
sprawiło, że Dobromierz odwie-
dzało wielu ludzi, chcących zoba-
czyć pracę aktorów i całej ekipy. 
Dla mieszkańców gminy była to 
także wspaniała okazja zobaczyć, 

jak powstaje film, a także spraw-
dzić się nieco w roli aktora, gdyż 
40 osób wystąpiło w roli staty-

stów. Przedpremierowy pokaz fil-
mu odbył się 9 października br. na 
dobromierskim rynku - obejrzało 
go ok. 600 widzów. 
 W ramach promocji gminy 
zadbano o szereg materiałów pro-
mocyjnych – oprócz firmowych 
długopisów czy znaczków typu 
„pin” z herbem gminy, pojawiły 
się także teki grafik, breloki, ramki 
na tablice rejestracyjne. W 2009 
roku gmina obchodziła dwa waż-
ne jubileusze: 600-lecie nadania 
praw miejskich Dobromierzowi 
oraz 100-lecie ratusza. Z tej okazji 
wydano 200 egzemplarzy pamiąt-
kowych breloków oraz tyle samo 
tek z 12 grafikami kościołów i za-
bytków leżących na terenie gminy. 
Teki wydano w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i niemiec-
kiej.

 Od 2008 r. Gmina Do-
bromierz jest członkiem stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działa-

nia „Szlakiem Granitu”. Decyzję  
o jego powołaniu podjęto na spo-
tkaniu założycielskim, w którym 
uczestniczyło 36 osób reprezen-
tujących Gminy: Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, 
Strzegom, Świdnica, Udanin i Ża-
rów. Stowarzyszenie jest dobro-
wolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem osób prawnych i fi-
zycznych działających w celach 
nie zarobkowych, wspierających 
rozwój lokalnych społeczeństw 
oraz aktywizujących ludność 
wszystkich gmin. Podstawowym 
celem działania stowarzyszenia 
jest rozwój obszarów wiejskich  
w latach 2007- 2013 w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w działaniu 4 oś Le-
ader.
Już od 2009 r. mieszkańcy obszaru 
LGD mogą się ubiegać o pomoc 
finansową w zakresie następują-
cych działań:
• różnicowania w kierunku dzia-
łalności nierolniczej;
• rozwoju mikroprzedsiębiorstw;
• odnowy i rozwoju wsi;
• małych projektów.
Beneficjentami tej pomocy mogą 
być mieszkańcy gminy, insty-
tucje kultury, kościoły, związki 
wyznaniowe i organizacje po-

zarządowe pożytku pu-
blicznego. W ramach 
promocji stowarzysze-
nia „Szlakiem Granitu”  
w październiku br. gminę 
Dobromierz odwiedziła 
ekipa TVP Wrocław, któ-
ra realizowała zdjęcia do 
reportażu promującego 
naszą gminę.

Tekst i fot.: Natalia Maliszewska

Fot.: Stanisław Kałużny



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.

  
   Szczęśliwego Nowego Roku!

  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Gmina pod ochroną

Bezpieczeństwo to podstawa
 Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej jest jednym z zadań własnych 
gminy, mających na uwadze bezpieczeństwo obywate-
li. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu  
o siły i środki własne – jednostki ochotniczych straży 
pożarnych oraz jednostki organizacyjne gminy – Za-
kład Obsługi Komunalnej, GOPS, szkoły. To Gmina fi-
nansuje działalność i wyposażenie jednostek OSP, któ-
rych  na terenie gminy czynnie działających jest cztery.  
W strukturach jednostek w Gniewkowie, Kłaczynie, 
Roztoce, Dobromierzu zarejestrowanych jest 62 stra-
żaków.  Od 1995 r. jednostka dobromierska działa  
w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.
Baza, jaką obecnie dysponują strażacy to remizy z  po-
mieszczeniami garażowymi i częściowo ze świetlica-
mi (Dobromierz, Gniewków i Roztoka). Wyposażenie  
w środki ratowniczo-gaśnicze obejmuje w Dobromierzu 
samochód gaśniczy STAR 266, samochód ratowniczy 
LUBLIN i samochód-podnośnik STAR 29, w Roztoka  
samochód gaśniczy Mercedes-Benz, w Gniewkowie  
i Kłaczynie - samochody gaśnicze ŻUK.
Jednostki wyposażone są także w sprzęt spalinowy, 
specjalistyczny ratowniczy, ochrony osobistej oraz 
łączności radiowej. 
Zadania z zakresu monitorowania występujących za-

grożeń żywiołowych, realizowanie procedur reagowa-
nia w czasie zaistnienia zagrożeń, opracowania i aktu-
alizacji planu reagowania kryzysowego, w tym planu 
ochrony przed powodzią, a także realizowanie polity-
ki informacyjnej związanej z zagrożeniami wykonuje 
Gminny Zespół Reagowania.  
 Na budynku Szkoły Podstawowej w Dobro-
mierzu całodobowo funkcjonuje punkt pomiaru opa-
dów 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-

wania się w sytuacji kryzysowej służy radiotelefon  
w sieci łączności Powiatowego Centrum Kryzysowego. 
 W ubiegłym roku, przy stanowisku Wójta  
i Kierownika USC zainstalowany został element sys-
temu łączności Skype RAMZES do ostrzegania i alar-
mowania organów współdziałających na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego. 
W tym samym roku, dla sprawniejszego i skuteczniej-
szego ratowania osób poszkodowanych w wypadkach 
lub nagłych zachorowań Gmina Dobromierz wyznaczy-
ła i zgłosiła do SP ZOZ Lotniczego Pogotowia w War-
szawie 3 stałe miejsca z przeznaczeniem na lądowiska 
dla helikopterów na wypadek potrzeby przetranspor-
towania pacjenta do właściwego szpitala. Są to boiska 
sportowe w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce.
 Władze gminy od początku kadencji zwróci-
ły szczególną uwagę na dział bezpieczeństwa, w tym 
przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego. Syste-
matycznie, co roku zwiększając środki finansowe na 
utrzymanie i funkcjonowanie całości sił ratowniczych, 
w tym na sprzęt 
ratowniczo-ga-
śniczy, akcje 
r a t o w n i c z e , 
środki ochrony 
ra towników, 
ich wyposaże-
nie oraz szkole-
nie strażaków. 
 W okresie 2007 – I półrocze 2010 roku z bu-
dżetu 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: moder-
nizacja remizy OSP w Roztoce, zakup samochodu po-
żarniczego dla OSP Roztoka, pozyskanie podnośnika 
hydraulicznego na podwoziu Stara 29 do OSP Dobro-



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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  Wójt Gminy Czesław Drąg
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Gmina pod ochroną

mierz, zakup zestawu oświetleniowego (przy udziale 
dotacji zewnętrznej) do samochodu pożarniczego OSP 
Dobromierz.

Statystyka wyjazdów do akcji ratunkowych:

 Najwięcej wyjazdów ratowniczych odnotowa-
no do pożarów. Także powodziowe zagrożenia, które co 
jakiś czas dotykają naszą gminę powodują wzrost dzia-
łań w przedziale miejscowych zagrożeń. Stan osobowy 

sił ratowniczych nieznacznie wzrósł, ale duża rotacja 
wśród strażaków oraz zwiększenie ilości zdarzeń powo-
duje, że koniecznym jest ciągłe zwiększanie nakładów 
na ich rekrutację i szkolenie.
Siły, których zadania na co dzień to dbanie o bezpie-

czeństwo oraz niesienie pomocy, dzia-
łają także na innych płaszczyznach na 
rzecz lokalnego społeczeństwa. Widzi-
my to podczas gminnych uroczystości 
oraz świąt i uroczystości kościelnych – 
strażacy zawsze pomagają przy spraw-
nym ich przebiegu. Z okazji Dnia 
Dziecka otwierają dla naszych dzieci 
swoje remizy i samochody, zapraszają 
na spotkania przy ognisku, pokazu-
ją, na czym polega ich praca. Władze 
samorządowe akceptują taką postawę 
i wspierają finansowo w miarę możli-
wości. Takie działania są pozytywnie 
odbierane wśród mieszkańców, przez 
co kształtuje się dobra więź społeczna 
i wzajemne zaufanie.

Tekst: Władysław Żołądek
Fot.: Natalia Maliszewska

Boże Ciało w gminie Dobromierz Fot.: Stanisław Kałużny

Rok Pożary i zadymienia Wypadki i kolizje Inne, miejscowe zagro-
żenia i p.powodziowe Zdarzenia razem

2007 21 25 32 78

2008 53 33 15 101

2009 46 28 44 118
I półrocze 

2010 24 6 13 43

Razem 144 92 104 340

Fot.: OSP Dobromierz



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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Od 2 sierpnia br., filia Urzędu Pocztowego, która do-
tychczas znajdowała się w budynku dobromierskiego ma-

gistratu zmieniła 
swoją siedzibę. 
Poprzednie po-
mieszczenie od 
lat nie było re-
montowane i tym 
samym jego stan 
dawał wiele do 
życzenia. Prze-
prowadzka nie 

Dobromierz - dobrze mierz!

Stara „nowa” poczta była daleka. Zmienił się jedynie numer - plac Wolności 6.
Teraz klienci poczty załatwią swoje sprawy w komfor-

towych warunkach. Filia znajduje się na parterze naprze-
ciwko Punktu Aptecznego. Przez kilka dni pracownicy 
Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu odnawiali 
pomieszczenie, które niegdyś zajmowała agencja PKO. Te-
raz poczta jest niemal nie do poznania - przejrzyste główne 
pomieszczenie dla klientów, eleganckie stanowisko pracy 
kasjera, zaplecze socjalne, czego w poprzednim lokum nie 
było. Filia Urzędu Pocztowego Świebodzice 1 czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.

Tekst i fot.: Natalia Maliszewska

Uczniowie dowożeni do szkół
 Od kilku lat Gmina Dobromierz zapewnia uczniom 
łatwy, bezpieczny i bezpłatny dojazd 2 autokarami do  
3 szkół funkcjonujących na terenie gminy, dbając o punktu-
alny odbiór dzieci aż z 49 przystanków. W każdym autobu-
sie zapewniona jest pomoc opiekuna, który czuwa nad bez-
pieczeństwem uczniów w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu  
i wysiadaniu z autobusu. 
 Od 2007 r. do końca 
czerwca 2010 r. łączne wydatki na 
dowóz uczniów do szkół wyniosły 
blisko 700 tys. zł, w tym ponad 
50 tys. zł wydatkowano na do-
wóz uczniów niepełnosprawnych. 
Dynamikę wzrostu wydatków na 
dowóz uczniów do szkół obrazuje 
poniższa tabela:
 W roku szkolnym 
2007/2008 i 2008/2009 do szkół 
uczniów dowoziło Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej 
w Świdnicy. Usługa rozliczana była 
na podstawie biletów miesięcz-
nych i korzystało z niej średnio 
400 uczniów. 
 W roku szkolnym 
2009/2010 usługę świadczyło 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej sp.  z o.o. w Kamiennej Górze. Uczniów 
dowożono dwoma nowoczesnymi autobusami.
 Gmina w ramach swoich obowiązków realizuje 
również bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych 
do szkół lub zwraca koszty ich dowozu przez rodziców. 
Uczniowie dowożeni są trzema gminnymi samochodami 
służbowymi przystosowanymi do przewozu osób niepeł-
nosprawnych.
 W roku szkolnym 2006/2007 dowożono 3 uczniów 
niepełnosprawnych (1 do Świebodzic, 1 do Gniewkowa,  

1 do Strzegomia), zaś 1 uczniowi zwracano środki za dojazd 
do szkoły i częściowo dowożono z Roztoki do Jugowej.
 W roku szkolnym 2007/2008 dowożono 6 uczniów 
niepełnosprawnych (3 do Gniewkowa, 2 do Świebodzic, 
1 do Strzegomia), 2 uczniów otrzymywało zwrot kosztów 
przejazdu, w tym 1 częściowo dowożony. 
 W roku szkolnym 2008/2009 dowożono już  
7 uczniów niepełnosprawnych (3 do Gniewkowa, 2 do 

Świebodzic, 2 do Strzegomia), a 2 uczniów otrzymywało 
zwrot kosztów przejazdu, w tym 1 był częściowo dowożo-
ny.
 W roku szkolnym 2009/2010 dowożono aż  
12 uczniów, w tym 1 częściowo, (1 do Gniewkowa, 1 do 
Roztoki, 4 do Strzegomia, 5 do Świebodzic, 1 z Roztoki 
do Jugowej) oraz finansowano zwrot kosztów dojazdu dla 
uczniów.

Tekst: Janina Bojarska



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
sumowań i snucia planów na najbliższą przyszłość. 

W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
patrzymy na to co przed nami. 

Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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Dobromierz - dobrze mierz!

Dla jednych Noc Świętojań-
ska, dla drugich Noc Kupały,  
a dla naszych mieszkańców Noc 
Cygańska. Kolejna, trzecia, edy-
cja tej wyjątkowej imprezy już 
za nami. 13 czerwca br., na teren 
przy stawie w Roztoce tłumnie 
przybyli mieszkańcy, chcący się 
świetnie bawić i wysłuchać kon-
certu gwiazdy wieczoru – Don 
Vasyla i Cygańskich Gwiazd.

Noc Świętojańska, a przy jej 
okazji Noc Cygańska w Roztoce 
wpisała się już na dobre w ka-
lendarz gminnych imprez. 1,5-
tysięczna widownia mogła także 
wysłuchać  występu uczniów 
Społecznego Ogniska Muzycz-
nego z Dobromierza oraz zespo-
łu Gambit z Jawora. 

Jak na Noc Świętojańską 
przystało, nie mogło także za-
braknąć „płonących” wian-
ków na wodzie, o które zadbali 
uczniowie naszych szkół. 

Noc Cygańska po raz kolejny 
pokazała, że jest imprezą, która 
integruje ludzi – przybywają na 
nią całe rodziny, a także miesz-
kańcy z ościennych gmin. Po raz 
kolejny śmiało możemy stwier-
dzić, że imprezę tę zaliczamy do 
udanych!

Tekst: Natalia Maliszewska
Fot.: Stanisław Kałużny

Przełom wiosny i lata tego roku to 
czas, w którym sukcesywnie dokonywano 
zmian estetycznych budynku magistratu 
i nie tylko. Po nowej elewacji przyszedł 
czas na kolejne zmiany. W maju przed 
wejściem do magistratu zamontowano 
stylowe daszki, a pod oknami pojawi-
ły się kute kwietniki i uchwyty na flagi. 
Jesienią przy Urzędzie Gminy ustawiono 

nowe gazony i ozdobne drzewka.
Przy wykorzystaniu specjalnej tech-

nologii zadbano także o przywrócenie 
dawnego wyglądu schodom - zarówno 
tym wewnętrznym, jak i przed wejściem 
głównym. Nowego wyglądu doczekały 
się także studzienki przy oknach piwnicz-
nych. 

Nie zapomniano także o estetyce 
gminnych miejscowości, gdzie w gazo-
nach, donicach i na  skwerach nasadzo-
no setki pięknych, kolorowych kwiatów 
i krzewów. Również pomnik św. Jana 
Nepomucena zyskał na estetyce – także 
i przy nim we wrześniu pojawiły się gazo-
ny z ozdobnymi iglakami. Można śmiało 
powiedzieć, że centrum Dobromierza jest 
teraz doskonałą jego wizytówką.

Tekst i fot.: Natalia Maliszewska

Wybory Prezydenta RP Fot.: Stanisław Kałużny

Noc Cygańska w 
Roztoce 2010

Urząd kwitnie!



Drodzy mieszkańcy Gminy Dobromierz!
Kończący się stary i rozpoczynający Nowy Rok to 

czas radosnych spotkań, wspólnego świętowania, pod-
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W tym radosnym, świątecznym nastroju z nadzieją 
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Jesteśmy w połowie kadencji władz samorządowych 
naszej gminy – uważam, że dobrze wykorzystaliśmy 
swoją szansę i niczego nie zmarnowaliśmy. Z roku na 
rok, dzięki pozyskiwaniu dotacji, mamy coraz większy 
budżet. Przyszłoroczny powinien sięgnąć kwoty 17 
milionów złotych. Większe pieniądze to więcej zrealizo-
wanych zadań. Widać to wyraźnie po wizerunku naszej 
gminy. Wiele się poprawia. Ale najwięcej będzie widać 
w dwóch następnych latach.

Szanowni Państwo!
Nowe wyzwania wymagają nowych rozwiązań, po-

mysłów i wytężonej pracy. Tak jest w każdym gospodar-
stwie domowym, instytucji, zakładzie pracy i tak musi 
być w naszej gminie.

Niech z nowym rokiem budzą się nowe marzenia wy-
wołujące na naszych twarzach uśmiech i zadowolenie, 
aby dopisywało nam zdrowie, szczęście i optymizm, a 
każdy dzień 2009 roku upływał w zgodzie, porozumie-
niu i satysfakcji. 

W tych radosnych dniach kieruję najserdeczniejsze 
życzenia także do rodaków urodzonych lub mieszka-
jących 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.
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Gospodarna gmina
Grunt to dobra gospodarka

 W mijających 4 latach Gmina Dobromierz sprzedała 47 nieru-
chomości na łączną kwotę blisko 350 tys. zł. W większości były to loka-
le mieszkalne, których najemcy zdecydowali się na wykup, korzystając  
z przysługującego im prawa pierwokupu. W zakresie pozostałych nieru-
chomości, szczególnie działek rolnych, wydzierżawiane były one osobom 
fizycznym. Obecnie gmina ma podpisanych 80 umów na dzierżawy nieru-
chomości rolnych. 
 W celu właściwego wykorzystania gruntów, jakimi dysponuje 
gmina w Gniewkowie przygotowano do sprzedaży 10 działek pod bu-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Średnia powierzchnia działki to 
1000 m². W bieżącym roku ogłoszono już dwa przetargi, jednakże do tej 
pory działki nie znalazły swoich nabywców. 
 Gospodarowanie nieruchomościami to również zatwierdza-
nie podziałów nieruchomości, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.  

W mijających 4 la-
tach takich decyzji 
podziałowych wy-
dano 71. Nie mniej 
jednak w okresie 
spowolnienia go-
spodarczego nie 
należy się spodzie-
wać znacznych 
zmian w struktu-
rze własnościowej 
czy wielkości nie-
ruchomości.  

 W latach 2007 - 2010 wydano 10 decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Decyzje środowiskowe 
dotyczą inwestycji, które mogą oddziaływać na środowisko, a ich realiza-
cja musi być zgodna z przepisami.
 Rada Gminy Dobromierz we wrześniu 2008 r. uchwaliła zmia-
ny do Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz, któ-
re określiły, że selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona 
przez podmioty świadczące usługi w zakresie zbierania i wywozu zmie-
szanych odpadów na podstawie zezwolenia Wójta. Pod koniec 2008 r. 
Wójt Gminy wydał zarządzenie w sprawie określenia wymagań, jakie 
musi spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 W naszej gminie od kilku lat przeprowadzana jest m.in. zbiórka 
zużytych baterii. W akcji uczestniczą trzy placówki szkolne we współpracy 
z Organizacją Odzysku „REBA”. Szkoły  zostały wyposażone w specjalne 
pojemniki, w których w okresie 2007 - 2010 r. zebrano i przekazano łącz-
nie 270 kg baterii. Zbieraniem baterii zajmują się również najmłodsi wy-
chowankowie naszej gminy – mowa tu o dzierzkowskich przedszkolakach.  

Udało się też usunąć 361 kg  materiałów niebezpiecznych: przeterminowa-
nych odczynników chemicznych i ich opakowań.
Od 2007 r. z terenu gminy zebrano 1920 ton zmieszanych odpadów 
komunalnych i przekazano je na składowiska, w których niestety co-
raz więcej jest zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stąd 
gmina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uzgodniła  
z trzema punktami w Jaworze, Bolkowie i Bożanowie możliwość nieod-
płatnego oddawania tego zużytego sprzętu. 

Coraz chętniej właściciele nieru-
chomości pozbywają się ciekłych 
odpadów komunalnych, groma-
dzonych na terenie nieruchomości 
w zbiornikach bezodpływowych 
za pośrednictwem firm wywozo-
wych na podstawie umów bądź 
zleceń. 
 W gminie od 2004 r. prowa-
dzona jest selektywna zbiórka 

odpadów komunalnych: papieru, plastiku i szkła. W segregacji tej poma-
gają specjalne kosze na śmieci, które znajdują się w każdej miejscowości. 
Łącznie dysponujemy 24 pojemnikami na szkło oraz 50 na plastik. Od-
biorem segregowanych odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych  
w Strzegomiu, który od 2007 do  końca I półrocza br. wywiózł ponad 98 
ton szkła oraz 34 tony tworzyw sztucznych.
 W aglomeracji Dobromierz obecnie realizowana jest inwesty-
cja budowy kanalizacji ście-
kowej. Dzięki niej znacznie 
poprawi się stan gospodarki 
ściekowej na naszym terenie. 
Kolektor ściekowy zostanie 
podłączony z nowo powsta-
łą oczyszczalnią ścieków  
w Serwinowie. W pierwszym 
etapie podłączony zostanie 
Dobromierz  i Serwinów,  
w drugim zaś Szymanów, 
Siodłkowice, Jaskulin, Pie-
trzyków i Bronówek.
 Także w zakresie melioracji wodnych Gmina Dobromierz  
w latach 2007 – 2010 sukcesywnie wykonywała prace związane z konser-
wacją, odbudową i udrożnianiem rowów, przepustów, naprawą muru opo-
rowego na Młynówce, odkrzaczaniem koryta rzeki Nysa Szalona. Zadania 
melioracyjne na terenie gminy prowadzi również Gminna Spółka Wodna 
w Dobromierzu, z którą  współpracuje gmina. W miarę swoich możliwości 
finansowych, pochodzących ze składek rolników na Gminną Spółkę Wod-
ną  i dotacji Wojewody Dolnośląskiego, wykonuje ona prace melioracyjne 
na gruntach rolnych na terenie całej gminy, związane głównie z konserwa-
cją, odbudową rowów i przepustów oraz naprawą drenażu.

Tekst: Marianna Kędziora - Kwiatkowska
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Fot.: Stanisław Kałużny


