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 Minął rok od kiedy po 
ubiegłorocznych wyborach 
objąłem zaszczytne stano-
wisko wójta Gminy Dobro-
mierz. To rok ciężkiej pracy 
na rzecz gminy i jej miesz-
kańców. Rok trudnych de-
cyzji, poważnych posunięć, 
istotnych zmian. 

Tak, jak obiecywałem, 
oszczędności zacząłem od 
siebie i swoich najbliższych 
współpracowników tj. za-
stępcy wójta, sekretarza, 
skarbnika oraz zmniejszenia 
ilości osób zatrudnionych w 
urzędzie, co wprost przynio-
sło oszczędności na poziomie 
blisko 200 tys. zł rocznie. Po-
czątek roku to również wybo-
ry sołtysów i rad sołeckich, 
które odbyły się u nas w lu-
tym. Realizując konsultacje 
społeczne, już w kwietniu 
spotkałem się ze wszystkimi 
radami sołeckimi. Wprowa-
dziłem fundusz sołecki, na 
który przeznaczono ponad 
173 tys. zł. Mieszkańcy na 
zebraniach wiejskich podjęli 
uchwały w sprawie zadań, 
które chcieliby sfinansować z 
tego funduszu. 

W tym roku odbyły się 
także wybory w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. 
W połowie roku nastąpiły 
również zmiany proboszczów 
we wszystkich parafiach na 
terenie gminy. Kontynuowa-
łem rozpoczęte inwestycje 
dotyczące kanalizacji i wo-
dociągowania. Z tą drugą do 
dzisiaj są problemy zarówno 
z zakończeniem, finansowa-

niem i rozliczeniem dotacji. Z 
powodu rozbieżności między 
kosztorysem inwestorskim, 
złożonym przy wniosku o 
dofinansowanie z PROW w 
2009 r., na podstawie które-
go została zawarta umowa z 
Urzędem Marszałkowskim w 
2010 r., a kosztorysem ofer-
towym przetargu, zmuszony 
byłem podpisać aneks do 
umowy. Zadanie drogowe tj. 
chodniki i jezdnie w ilości po-
nad 10.000 m2 zostały uznane 
za koszty niekwalifikowane, 
co skutkowało zmniejsze-
niem dotacji z kwoty 3 mln 
zł do kwoty 1.902.881 zł. Z 

kolei realizując modernizację 
świetlicy wiejskiej w Rozto-
ce w połowie roku wstrzy-
małem prace, aby opracować 
zamienny projekt budowlany. 
Wprowadzone zostały nowe 
rozwiązania w celu poprawy 
funkcjonalności, uzyskano 
zamienne pozwolenie na bu-
dowę. Wprowadzono rów-
nież dodatkowe elementy w 
postaci zagospodarowania te-
renu wokół świetlicy i budo-
wy zbiornika na ścieki. Mimo 
trudnego roku wprowadziłem 
do budżetu realizację zadania 
„Moje boisko – Orlik 2012”, 
które zostało sfinansowane 
dzięki dotacjom na łączną 
kwotę 833 tys. zł oraz ze 
środków własnych w wyso-
kości 387 tys. zł. Uroczyste 
otwarcie obiektu odbyło się 
6 grudnia i był to prezent od 
gminy dla dzieci i młodzieży, 
a także dorosłych, bo i oni z 
pewnością z kompleksu będą 

korzystać. 
Przeprowadziliśmy cał-

kowitą wymianę dachu świet-
licy w Czernicy, pozyskując 
dotację w kwocie 32.000 zł. 
Remontu doczekał się rów-
nież dach na budynku dobro-
mierskiej szkoły. Opracowa-
liśmy program usuwania az-
bestu i jego inwentaryzację, 
na co pozyskaliśmy środki 
blisko 15 tys. zł. Naturalnie 
wystąpiły też liczne, mniej-
sze wydatki inwestycyjne. 
Wspólnie ze starostwem i 
darczyńcami wykonaliśmy 
przebudowę chodnika w Bo-
rowie. Organizację tej inwe-
stycji przeprowadziła gmina, 
a całość środków pochodziła 
spoza budżetu. Na terenie 
gminy Służba Drogowa Po-
wiatu Świdnickiego prze-
prowadziła na szeroką skalę 
odkrzaczanie, wykaszanie i 
równanie poboczy przy dro-
gach powiatowych, co zde-
cydowanie poprawiło bezpie-
czeństwo. Prowadziliśmy se-
lektywną zbiórkę odpadów: 
plastiku, szkła, elektrozłomu. 
Na podstawie umowy z Tau-
ronem mieliśmy zapewnio-
ną konserwację oświetlenia 
ulicznego. Przy okazji Wiej-
skich Integracji uporządko-
waliśmy tereny zielone, co 
poprawiło estetykę i powin-
no ułatwić ich utrzymanie w 
przyszłości. W uzgodnieniu 
z RZGW i z udziałem ich 
środków finansowych zosta-
ły odkrzaczone brzegi rzeki 
Strzegomki w Serwinowie. 
Własnym sprzętem przez 

cały rok prowadziliśmy prace 
komunalne tj. odśnieżanie, 
wykaszanie, odkrzaczanie. 

Zaproponowana formuła 
Wiejskich Integracji, czyli I 
Gminnego Turnieju Sołectw 
cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem, zarówno rywa-
lizujących drużyn, jak i wi-
dzów, co wprost potwierdziła 
duża frekwencja, a każde 
sołectwo chciało być organi-
zatorem rozgrywek. Histo-
ryczne pierwsze zwycięstwo 
odniosła ekipa z Dzierzkowa, 
a wszystkie drużyny zostały 
zaproszone na wycieczkę do 
zamku Grodziec. Biorąc pod 
uwagę sugestie startujących 
drużyn, w przyszłym roku 
zorganizujemy pięć turnie-
jów oraz finał podczas doży-
nek gminnych. Tegoroczne 

święto plonów w Jugowej 
uważam za bardzo udane, a 
wieńce ze wszystkich 12 so-
łectw doskonale wpisały się 
w symbolikę tego wydarze-
nia. 

To był intensywny rok. 
Następne będą podobne. Dla 
mieszkańców naszej gminy 
chcę zrobić jak najwięcej. Po 

prostu na to zasługują. Lista 
zadań na najbliższe miesiące 
jest długa. Priorytetem jest 
dla mnie zakończenie budo-
wy wodociągów i kanalizacji 
w gminie, budowa i remont 
dróg, w tym dróg transpor-
tu rolnego tak ważnych dla 
naszych mieszkańców oraz 
stworzenie warunków, aby 
w każdej wsi były miejsca, 
w których mieszkańcy będą 
mogli się spotkać i zorga-
nizować wspólne imprezy. 
Chcę, by takie obiekty tętniły 

życiem i wierzę, że tak bę-
dzie. W nadchodzącym roku 
dokończymy przebudowę 
świetlicy w Roztoce, roz-
poczniemy budowę świetlic 
wiejskich w Kłaczynie i Bo-
rowie oraz zadbamy o dopo-
sażenie świetlic w pozosta-
łych miejscowościach. 

Budowa wodociągu w 
Gniewkowie to jedno z naj-
ważniejszych przyszłorocz-
nych wyzwań. W tym roku 
przejęliśmy przedszkole w 
Dzierzkowie. Ponad roczna 
współpraca z Fundacją Edu-
kacji Przedszkolnej dobiegła 
końca w listopadzie. Chce-
my kontynuować działania 
tej placówki. Będę dążył do 
tego, aby podobne punkty 
powstały też w Dobromierzu 
i Roztoce. Bogaty wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych dla 
naszych młodszych miesz-
kańców – tę kwestię także 
zamierzam zrealizować, by 
stworzyć dzieciom możli-
wości rozwoju, edukacji, 
doskonalenia swoich zainte-
resowań i pasji. To tylko te 
główne, najważniejsze zada-
nia na najbliższy czas, na któ-
rych należy się skupić. Mimo 
kryzysu gospodarczego oraz 
kończącego się okresu pro-
gramowania na środki unij-
ne, a co za tym idzie coraz 
mniejszej puli finansowej do 
zdobycia, wierzę, że mimo 
tego zdecydowaną większość 
z nich uda się zrealizować. 
Wierzę, że kolejne miesiące i 
lata przyniosą gminie Dobro-
mierz rozwój!

Wójt Gminy Dobromierz
Jerzy Ulbin

Szanowni Mieszkańcy!
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Długo oczekiwany przez 
mieszkańców naszej gmi-
ny obiekt nareszcie otwarty! 
Mowa o kompleksie sportowo 
– rekreacyjnym orlik, który 
powstał w Roztoce. Efekt bli-
sko trzymiesięcznych prac nad 
jego budową cieszy zarówno 
naszych gminnych sportow-
ców, jak i dzieci i młodzież. 
Uroczysta feta zgromadziła 6 
grudnia ogrom gości. Taki mi-
kołajkowy prezent z pewnoś-
cią zapadnie wielu w pamięci.

W uroczystości uczest-
niczyli: Tomasz Świętoński 
– przedstawiciel Ministerstwa 
Sportu i Turystyki,   Beata 
Pawłowicz – Dolnośląski Ku-
rator Oświaty, Zygmunt Worsa 
– Starosta Powiatu Świdnickie-
go, a także licznie zgromadze-
ni przedstawiciele lokalnych 
samorządów. Uroczystość roz-
poczęła parada, w wykonaniu 
drużyn klubów sportowych 
oraz współgospodarzy impre-
zy – gimnazjalistów z Roztoki. 
Paradę poprowadziła Dzierżo-
niowska Orkiestra Dęta działa-
jąca przy tamtejszym ośrodku 
kultury. 

Po symbolicznym prze-
cięciu wstęgi i otwarciu obiek-
tu głos zabrał wójt Jerzy Ul-
bin. W swoim przemówieniu 

przedstawił genezę powstania 
kompleksu, a także nie krył 
zadowolenia z efektu tych 
prac. Głos zabrał także przed-
stawiciel Ministerstwa Sportu 
i Turystyki Tomasz Świętoń-
ski. Jak zdradził zebranym 
– roztocki obiekt jest 2012 ta-
kim kompleksem w Polsce.  O 
prawdziwym „orle”, a nie „or-
liku” mówiła Beata Pawłowicz 
– Dolnośląski Kurator Oświa-
ty we Wrocławiu, która wyra-
ziła wielkie wyrazy uznania za 
efekt końcowy inwestycji, zaś 
na ręce młodzieży przekazała 
worek cukierków. Choć poseł 
RP Monika Wielichowska nie 
uczestniczyła w uroczystości, 
to przesłała list gratulacyjny, 
który odczytał jej asystent spo-
łeczny Krystian Ulbin.

W takich chwilach nie 
mogło też zabraknąć symbo-
licznych strzałów do bramki. 
Zaproszeni goście celnie trafia-
li do siatki. Orlikowa murawa 
ma również za sobą inaugura-
cyjny trening. Zaprezentowali 
go zebrani sportowcy z Grani-
tu Roztoka – zarówno młodzi-
ki, jak i juniorzy. Wspólnym 
zwiedzaniem obiektu oraz 
poczęstunkiem, jaki czekał na 
gości w świetlicy wiejskiej w 
Roztoce uroczyste otwarcie 
orlika dobiegło końca. 

Orlik uroczyście otwarty

Z pracy Rady Gminy
Mijający już rok 2011 

to czas wielu ważnych decy-
zji podjętych przez radnych 
Gminy Dobromierz. Decy-
zji poprzedzonych wielo-
godzinnymi dyskusjami na 
komisjach Rady oraz na róż-
nych spotkaniach. Decyzji, 
które w formie uchwał Rady 
przyjmowane są zawsze dużą 
większością głosów.

W roku bieżącym radni 
podjęli uchwałę o utworze-
niu „Funduszu Sołeckiego”, 
aby tym samym dać prawo 
mieszkańcom do bezpośred-
niej decyzji na zebraniach 
wiejskich, co w każdej miej-
scowości jest najbardziej po-
trzebne w 2012 roku.

Zostały przyjęte plany 
odnowy miejscowości Kła-
czyna, Borów, Gniewków 
oraz Szymanów – niezbęd-
ne do pozyskania środków 
zewnętrznych na planowane 
inwestycje. 14 grudnia Rada 
przyjęła budżet na rok 2012 
– budżet trudny, ale real-
ny, przewidujący inwesty-
cje większe lub mniejsze w 
każdym sołectwie. Budżet, 
w którym przewidziano do-
datkowe środki na nasze 
szkoły, na utrzymanie gmin-
nego przedszkola w Dzierz-
kowie. Budżet, który zakła-
da zmniejszenie nakładów 
ponoszonych przez gminę 
na utrzymanie ZOK, który 
został postawiony w stan li-
kwidacji. Ten temat był naj-
trudniejszym z omawianych 

w mijającym roku. Z jednej 
strony cześć załogi straci 
pracę, wzrośnie bezrobocie, 
z drugiej zaś bardzo wyso-
kie w naszej gminie ceny 
wody, ciągle rosnące zadłu-
żenie mieszkańców z tytułu 
czynszów, opłat za ścieki 
powoduje, że trzeba szukać 
skutecznych rozwiązań, jak 
obniżać koszty i jak skutecz-
niej egzekwować należno-
ści. Radni nie zgodzili się na 
kolejne podwyżki cen wody, 
ścieków i czynszów i przy-
jęli zaproponowany przez 
wójta wniosek o likwidacji 
zakładu. 

Mając na względzie 
ograniczone środki w budże-
cie gminy ciągle dokonuje-
my wyborów, co jest waż-
niejsze dla większości Rady 
w obecnym składzie, czy 
bardziej zasadne jest prze-
znaczyć pieniądze na napra-
wienie dziurawego dachu 

w szkole, czy na wiejskich 
świetlicach niż na organizo-
wanie jednorazowych wyda-
rzeń kulturalnych tylko dla 
wybranych.

Bardzo dobrze układa 
się współpraca radnych z 
sołtysami i radami sołecki-
mi wsi. Wspólnie organizu-
jemy uroczystości, czy to w 
ramach wiejskich integracji, 
czy też spotkań opłatko-
wych, zabaw tanecznych i 
innych. Wspólnie staramy 
się rozwiązywać problemy i 
będziemy to robić nadal. 

Następne miesiące przy-
niosą zapewne nie mniej 
trudnych decyzji, ale jestem 
przekonana, że Rada Gminy 
Dobromierz będzie podejmo-
wać je rozsądnie i z myślą o 
naszych mieszkańcach. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Świerk

497 metrów radości w Borowie
Długo oczekiwana przez 

mieszkańców Borowa inwesty-
cja wreszcie została zrealizo-
wana. Mowa o nowym chod-
niku, jaki powstał przy drodze 
powiatowej nr 2924D. O reali-
zację zadania wnioskował wójt 
Jerzy Ulbin, dostrzegając prob-
lemy mieszkańców Borowa, 
dla których brak wydzielonej 
części dla pieszych był sporym 
problemem. Oddany do użytku 
30 listopada br. chodnik jest 
najdłuższym spośród tych, któ-
re biegną wzdłuż dróg powiato-
wych.

O realizację zadania od 
początku kadencji ubiegały 
się gminne władze. Wiadomo 
przecież, że ze środków, jakie 
przeznaczył powiat świdnicki 
(50 tys. zł) nie byłoby możli-
we zrealizować go w całości. 
Kilkumiesięczne starania wój-
ta, który szukał pozostałych 
funduszy zaowocowały wielką 
pomocą ze strony darczyńców, 
którzy przekazali 180 tys zł.

Wykonawca wyłoniony w 
drodze przetargu – Kopalnie 
Piaskowca Radków, inwesty-
cję rozpoczął 10 października 
br. Stare krawężniki zastąpiono 
nowymi, a nawierzchnię w ca-
łości pokryła kostka granitowa. 

To z pewnością nie ostat-
nia tego typu inwestycja w Bo-
rowie. Władze gminy starają 
się nie przechodzić obojętnie 
obok problemów, z jakimi bo-
rykają się nasi mieszkańcy, 
szczególnie jeśli chodzi o ich 
bezpieczeństwo. 
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Świetlica w Czernicy 
z nowym dachem

Wszystko wskazuje na to, 
że problem przeciekającego 
dachu świetlicy wiejskiej w 
Czernicy to już historia. Dzię-
ki dotacji pozyskanej z Urzędu 
Marszałkowskiego szczyt bu-
dynku dziś pokrywa już nowa 
dachówka, która nie tylko za-
bezpiecza obiekt, ale i dodaje 
estetycznego wyglądu.

Inwestycja zrealizowana 
została dzięki pozyskanym 
środkom z Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, 
przeznaczonego m. in. na za-
gospodarowanie przestrzeni 
publicznej wsi, poprzez re-
mont świetlic i innych miejsc 
spotkań.  Koszt inwestycji to 
ponad 63 tys. zł, z czego poło-
wa pochodzi z dotacji.

Oprócz nowej dachówki, 
wymieniono także okna, ryn-
ny, ławy kominowe oraz prze-
budowano kominy.

Inwestujemy w dzieci i młodzież 
We wrześniu br. Gmina 

Dobromierz przystąpiła do 
realizacji projektu „Eduka-
cja przyszłością młodych” 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Umowa z 
Urzędem Marszałkowskim 
na dofinansowanie projektu 
została podpisana na począt-
ku roku i na ten cel otrzyma-
my 90 tys zł.

Projekt polega na indywi-
dualizacji procesu nauczania 
w kontekście wdrażania nowej 
podstawy kształcenia ogólne-
go, poprzez organizację zajęć 

dodatkowych dla uczniów klas 
I-III trzech szkół podstawo-
wych z terenu gminy Dobro-
mierz. 

Zakres tematyczny pro-
jektu został ustalony w oparciu 
o diagnozę potrzeb uczniów 
danej szkoły. Dodatkowe na-
uczanie zostanie przeprowa-

dzone w zakresie nauki czy-
tania i pisania, logopedii, ma-
tematyczno – przyrodniczym 
oraz korekty wad postawy. W 
ramach projektu uczniowie 
otrzymają także pomoce dy-
daktyczne na poszczególne 
zajęcia adekwatne do ich po-
trzeb.

Kultura 
z dofinansowaniem

W tym roku Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji złożył dwa wnio-
ski w ramach PROW na lata 
2007-2013 - „Małe projekty”. 
Jednym z nich jest Mikołaj-
kowy Turniej Gier i Zabaw, 
którego głównym celem jest 
zwiększenie integracji dzieci i 
młodzieży szkolnej gminy Do-
bromierz. Turniej ten jest im-
prezą cykliczną – w tym roku 
odbyła się jego piąta edycja. 
Drugi wniosek został złożony 
w ramach tego samego pro-
gramu, a dotyczy „Wiejskich 
Integracji - II Turnieju Sołectw 
Gminy Dobromierz”. W ra-
mach „Wiejskich Integracji” 
przewidzianych jest sześć im-
prez wiejskich połączonych z 
turniejem kulturalno - sporto-
wym, w którym wezmą udział 
reprezentacje sołectw gminy 
Dobromierz. Wiemy już, że 
wnioskowana przez GOKSiR 
dotacja w wysokości ponad 
21 tys. zł zostanie przyznana. 
Podpisanie umowy planowa-
ne jest na wiosnę przyszłego 
roku.

Jakie imprezy w 2012 roku?
Oj, będzie się działo. 

Jeszcze dobrze nie zapo-
mnieliśmy o tegorocznych 
imprezach, a już GOKSiR 
szykuje nam kolejną kultu-
ralno-rozrywkową ucztę. 

Naturalnie zakładamy kon-
tynuację tych imprez, które na 
stałe figurują w kalendarzu im-
prez gminnych i cieszą się dużym 
zainteresowaniem społeczności, 
jak: Dzień Kobiet, Dzień Dzie-
cka, czy też Mikołajkowy Turniej 
Gier i Zabaw. W roku 2012 przy-
gotujemy dla mieszkańców gmi-
ny drugą edycję „Wiejskich Inte-
gracji - Turnieju Sołectw”, jednak 
tym razem będzie ich mniej, bo 
sześć i zaczynamy już na począt-
ku maja, a kończymy dożynkami 
gminnymi pod koniec sierpnia. 
Jednocześnie mamy świado-
mość, że odbiorcy naszych usług 
mają coraz większe wymagania 
i często przegrywamy z naszymi 
największymi konkurentami tele-
wizją i internetem. Chcąc stwo-
rzyć nowoczesny dom kultury 
musimy przekształcić się wręcz 
w przedsiębiorstwo świadczące 
usługi kulturalne, które wychodzi 
ze swoją nową, „odświeżoną” 
ofertą. Osiągniemy to między 
innymi poprzez współpracę z 
grupami zorganizowanymi na te-
renie gminy oraz poza nią. W tym 
miejscu możemy podać za przy-
kład imprezę pod hasłem „Do-
broblues”, który organizowany 
był wspólnie przez Urząd Gminy, 
GOKSiR, Piotra Maciejczuka 
oraz późniejszy „Jamsession - 55 
days after Dobroblues”. Inicja-
tywy społeczności (tak jak było 
również w tym przypadku) dają 
możliwość stworzenia oferty, któ-
ra spotka się z zainteresowaniem 
oraz aprobatą naszych mieszkań-
ców i osób spoza gminy. Ponie-
waż obie te imprezy zjednoczyły 
dużą grupę osób „czujących blu-
esa”, stąd zapisują się na stałe w 
naszym kalendarzu imprez. 

Kolejnym celem ośrodka 
kultury jest umożliwienie mło-
dym artystom zaprezentowanie 
się szerszej publiczności. Takich 
możliwości będzie wiele podczas 
imprez gminnych, czy przeglą-
dów. Będziemy pracować nad 
stworzeniem „bazy zasobów”, 
czyli bazą informacji o utalen-
towanych dzieciach, młodzieży 
czy też dorosłych, nawiązaniu 
z nimi kontaktu i odpowiedniej 
promocji zarówno na rynku lo-
kalnym, jak i poza nim. Ośrodek 

kultury powinien objąć swym 
patronatem najbardziej utalento-
wane osoby, umożliwiać rozwój  
i udział w przeglądach na pozio-
mie powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Osoby uzdol-
nione powinny być wizytówką 
ośrodka kultury oraz gminy Do-
bromierz. 

Nowością będą również fil-
mowe przeglądy tematyczne w 
klubokawiarni „U Dobromira” 
w formie cyklu spotkań miłośni-
ków kina, które rozpoczynamy 
prezentacją filmów z dreszczy-
kiem już w piątek 13 stycznia. 
Będziemy również starać się 
prezentować sylwetki wybitnych 
polskich aktorów. Klubokawiar-
nia to również świetne miejsce na 
kameralne koncerty i wernisaże, 
których również nie zabraknie w 
przyszłorocznej ofercie. 

Ponieważ miejscem działal-
ności ośrodka kultury są również 
świetlice wiejskie, naszym celem 
w przyszłym roku będzie inten-
syfikacja zajęć, spotkań i imprez 
w tych placówkach. Już dziś, z 
myślą o naszych najmłodszych 
mieszkańcach przygotowujemy 
ofertę zajęć w poszczególnych 
świetlicach podczas ferii zimo-
wych. Jednocześnie zachęcamy 
wszystkie grupy zorganizowane: 
Koła Gospodyń Wiejskich, rady 
sołeckie oraz grupy zaintereso-
wań do zgłaszania swoich po-
mysłów oraz potrzeb w zakresie 
pobudzenia świetlic do działania. 
Każda Państwa uwaga jest dla 
nas cenna i pozwoli nam dopa-
sować ofertę zgodnie z oczeki-
waniami. Od stycznia rozpoczy-
namy cykliczne „Spotkania na 
obcasach”, stworzone głównie z 
myślą o kobietach, podczas któ-
rych będą one mogły spotkać się 
m. in. z trenerami rozwoju osobi-
stego, ciekawymi osobowościami 
lub też poznać tajniki np. własno-
ręcznego wykonywania biżuterii. 
Z myślą o męskiej części naszego 
społeczeństwa przygotowuje-
my ofertę pod hasłem „EURO 
2012”. Nawiązując do sporto-
wej części naszej działalności 
od stycznia 2012 r. prowadzone 
będą zajęcia sekcji karate oraz 
kurs samoobrony dla kobiet. Już 
dziś zapraszamy do zapisów na te 
zajęcia. Przełom roku 2011/2012 
to początki ligi halowej piłki 
nożnej. Pierwsze dwa mecze 
odbędą się 17 oraz 30 grudnia w 
hali sportowej w Dobromierzu. 
Wiosną przyszłego roku zapra-

szamy do kompleksu sportowo-
rekreacyjnego Orlik w Roztoce, 
gdzie pod okiem instruktorów 
trenować będą drużyny młod-
szych i starszych sportowców. 
Wśród nowych zajęć dla dzieci 
wymienić możemy warsztaty 
fotograficzne, których pierwsze 
zajęcia odbędą się podczas ferii 
zimowych, a zakończone zostaną 
wernisażem podsumowującym 
osiągnięcia młodych fotografów 
w ostatnią niedzielę stycznia. W 
wiosennych planach GOKSiR 
jest również projekt „Śladami Fe-
dora Sommera”, którego celem 
jest przybliżenie sylwetki poety, 
pisarza i badacza historii, który 
urodził się i został pochowany w 
Dobromierzu. Jesienią odbędzie 
się wystawa dotycząca naszej 
gminy oraz jej mieszkańców pod 
hasłem „Ocalić od zapomnienia”, 
która zgromadzi zdjęcia, pamiąt-
ki, wspomnienia, które leżą na 
dnie szuflad mieszkańców naszej 
gminy oraz współczesne fotogra-
fie. Oprócz tego GOKSiR prowa-
dzić będzie zajęcia stałe sekcji 
plastycznej, sekcji tańca, sekcji 
instrumentalnej oraz sekcji spor-
towej. Podejmowane będą rów-
nież starania utworzenia dziecię-
co-młodzieżowego zespołu folk-
lorystycznego. Z pewnością nie 
zabraknie też konkursów recyta-
torskich czy plastycznych, w tym 
konkursu pod hasłem „Zmagania 
z ortografią - Dyktando Gminne”, 
który odbędzie się już w lutym w 
ramach Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego. 

 Niewątpliwie rok 2012 za-
powiada się ciekawie. Już dziś 
zapraszamy w niedzielę 8 stycz-
nia na I Koncert Kolęd i Pastora-
łek w Kościele św. Piotra i Pawła 
w Dobromierzu, który swoim 
występem uświetni znakomita 
polska wokalistka Krystyna Gi-
żowska. Jest to wspólne przedsię-
wzięcie proboszcza dobromier-
skiej parafii ks. Andrzeja Wale-
rowskiego, wójta Jerzego Ulbina 
i GOKSiR. Również w tym dniu 
w sali widowiskowej dobromier-
skiego ośrodka kultury odbędzie 
się XX Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wszystkie szczegó-
ły dotyczące planowanych 
imprez dostępne będą m.in.  
w ośrodku kultury oraz na stronie 
www.dobromierz.pl. Zapraszamy 
również na nasz profil na www.
facebook.pl.
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ZOK – zbędne ogniwo 

Samorządowy zakład 
budżetowy Zakład Obsługi 
Komunalnej w Dobromierzu 
zapewnia miejsca pracy i to 
najważniejszy argument za. 
Inny pogląd – zbędne ogniwo. 
Nazwa poważna, ale i skutki 
poważne – za długi zakładu 
odpowiada Gmina Dobro-
mierz. Nie dyskusja rozstrzyga 
być czy nie być, ale finanse. 
Skutek z istnienia ZOK mógł 
być pozytywny dla poprzed-
nich włodarzy – zatrudniliby 
w ZOK jeszcze z 1000 osób i 
wybory byłyby wygrane. No 
choć nie na pewno. Ale rozwi-
jaliby gminę, kolejne aneksy, 
kolejne przetargi, no i disco. 
Niestety już przy 47 pracow-
nikach  w 2010 r. zabrakło na 
wypłaty. Zaliczki, zaliczki. Nie 
za asfalt, a na wypłatę. Podbu-
dowa ul. Sportowej w dwa dni 
i jakoś do przodu. 

Na koniec 2010 r. strata 

250.000 zł, należności nieścią-
galne ponad 250.000 zł, długi 
u wszystkich dookoła. Pró-
ba reanimacji, zmniejszenie 
zatrudnienia. Brak prostych 
źródeł finansowania. Dotacje 
do wody, ścieków, czynszów 
nie wystarczają. Do tego kry-
tyczne reakcje mieszkańców 
na niską jakość prac wykony-
wanych przez zakład. Decyzja 
Rady Gminy na wniosek wój-
ta o postawienie ZOK w stan 
likwidacji z dniem 1 grudnia 
2011 r. Decyzja bardzo trudna 
związana z brakiem możli-
wości zapewnienia pracy dla 
części pracowników. Ale cel 
jest jasny: poprawa realiza-
cji zadań na rzecz wszystkich 
mieszkańców gminy w nowej 
strukturze organizacyjnej, w 
referatach Urzędu Gminy Do-
bromierz. Nie jest to sprawa 
łatwa, ani tania - wymaga re-
organizacji struktury urzędu, 

podziału zadań pomiędzy refe-
raty i poszczególne stanowiska 
pracy oraz spłaty zobowiązań 
zakładu wobec wierzycieli. W 
konsekwencji likwidacji ZOK 
do pracy w urzędzie przej-
dzie ok. 12-15 osób. Zasilą 
oni głównie Referat Budow-
nictwa i Rolnictwa oraz Re-
ferat Finansów, Planowania i 
Budżetu. Będą to oczywiście 
najlepsi pracownicy, którym 
na pracy zależy i wykonują 
ją w sposób właściwy. Część 
osób przejdzie na świadczenie 
przedemerytalne, a kilka osób 
będzie musiało poszukać innej 
pracy. Likwidacja ZOK po-
trwa do 31 marca 2012 roku. 
Będzie to czas, aby zbędne og-
niwo przekształcić w sprawny 
zespół pracowników obsługi 
komunalnej ceniony przez 
mieszkańców Gminy Dobro-
mierz. 

Z pełnym wyposażeniem
Zwiększenie dostępności 

i polepszenie stanu infrastruk-
tury społeczno - kulturalnej w 
świetlicach wiejskich  w Jugo-
wej i Szymanowie to główne 
korzyści dla mieszkańców, 
mające odzwierciedlenie w 
złożonym wniosku w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Wdrażanie Lokal-
nych Strategii Rozwoju dzia-

łanie z zakresu „Małych pro-
jektów” na wyposażenie obu 
świetlic.

Doposażone w nowy 
sprzęt świetlice wiejskie będą 
zaspakajały potrzeby społecz-
ne i kulturalne mieszkańców 
poprzez realizację bogatej 
oferty kulturalnej, edukacyj-
nej i społecznej, jak również 
umożliwią rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej poprzez 
pełnienie roli miejsca spotkań 
mieszkańców.

Zakres rzeczowy wnio-
sku to zakup stołów i krze-
seł oraz sprzętu i akcesoriów 
AGD do obu świetlic. Na ten 
cel dofinansowanie wynie-
sie 19.349,60 zł, zaś gmina 
ze swojego budżetu dołoży 
14.650,40 zł.

Mniej za podatek rolny i wodę 
Gmina Dobromierz, po-

dobnie jak 5 innych samorzą-
dów z terenu powiatu świd-
nickiego zdecydowała się na 
obniżenie stawki za podatek 
rolny. To jedna z wielu waż-
nych i dobrych decyzji, jakie 
w mijającym roku podjęła 
dobromierska rada. 

Podana przez GUS staw-
ka ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 
poziomie 74,18 zł za kwintal 
znacząco wzrosła względem 
tej sprzed roku (37,64 zł). Dla-
tego też radni postanowili ją 
obniżyć do kwoty 60 zł. Anali-

zując stawki w ościennych sa-
morządach, najtańszy podatek 
rolny w przyszłym roku będą 
płacić właśnie mieszkańcy 
Gminy Dobromierz, Marcino-
wic, Świdnicy, Żarowa, Jawo-
rzyny Śląskiej i Strzegomia. 
Wiele innych jednostek staw-
kę, w tym Stare Bogaczowice,  
tę uchwaliło w wysokości na-
wet 74,18 zł.

W Gminie Dobromierz 
podatek rolny płaci 600 osób 
– fizycznych i prawnych za 
powierzchnię w hektarach 
przeliczeniowych wynoszącą 
6465. Jest to kwota na pod-

stawie tegorocznego budżetu 
– 690.812,00 zł, a progno-
zowana w przyszłorocznym 
– 960.450,00 zł.

Warto jeszcze zatrzymać 
się przy stawkach za wodę. 
Choć jej stawki nie uległy 
zmianie względem miesz-
kańców, to uległy względem 
gminy. Otóż zmniejszyła się 
stawka dopłaty do 1 metra 
sześciennego wody, jaką po-
nosi gmina. Z 2,74 zł spadła 
do 0,77 zł. Dzięki temu gmin-
ny budżet zaoszczędzi rocz-
nie 193 tys. zł.

Nowe świetlice 
w Kłaczynie i Borowie

Świetlice wiejskie mają 
bardzo istotne znaczenie dla 
mieszkańców wsi. Stanowią 
one centra służące integracji 
społeczności lokalnych. Ta-
kich właśnie obiektów od lat 
bardzo brakuje mieszkańcom 
zarówno Borowa, jak i Kłaczy-
ny. Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom Gmina Dobromierz 
złożyła wnioski do Lokalnej 
Grupy Działania „Szlakiem 
Granitu” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Odnowa i rozwój wsi” na bu-
dowę świetlic wiejskich w obu 
miejscowościach. Wnioski zo-
stały rekomendowane do dofi-
nansowania. 

Dla uzyskania pomocy, 
każda ze wsi musiała posia-
dać dokument - Plan Odnowy 
Miejscowości. Mieszkańcy 
opracowali je, a wśród pla-
nowanych inwestycji jako 
priorytety ustanowili budowę 

świetlic. 
Obie świetlice zostaną 

wybudowane od podstaw. 
Świetlica w Borowie zostanie 
wybudowana na terenie boi-
ska o powierzchni użytkowej 
200m2, natomiast w Kłaczynie 
budynek o powierzchni 300m2 

będzie się znajdował na dział-
ce obok boiska. 

Realizację obu inwestycji 
zaplanowano na lata 2012-
2013. Kwota dofinansowania 
do każdej świetlic wyniesie po 
250 tys. zł. Gmina ze swojego 
budżetu dołoży 895.123,62 
zł (510.971,27 zł Kłaczyna; 
384.152,35 zł Borów).

W budżecie Gminy Dobro-
mierz na rok 2012 uchwalo-
no plan dochodów w łącznej 
kwocie 22.930.100,00zł, 
plan wydatków w kwocie 
21.289.743,00zł oraz nad-
wyżkę budżetu w wysokości 
1.640.357,00zł.
Z kolei plan przychodów 
przewidziano na kwo-
tę 1.210.000,00zł, zaś 
plan rozchodów na kwotę 
2.850.357,00zł. 
W ogólnym planie docho-
dów wyodrębniono docho-
dy bieżące w wysokości 
15.568.100,00zł oraz do-
chody majątkowe w kwocie 
7.362.000,00zł. Plan wydat-
ków obejmuje wydatki bieżące 
w wysokości 15.418.993,00zł 
i wydatki majątkowe w kwo-
cie 5.870.750,00zł. 
Warto zaznaczyć, że w planie 
dochodów budżetowych z ty-
tułu podatków przyjęto dane 
wynikające ze stawek podat-
kowych obowiązujących na 
rok 2012, subwencje i udziały 
w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, które zapla-
nowano zgodnie z pismem 
Ministra Finansów. Nato-
miast dotacje celowe zapla-
nowano na podstawie pisma 
Wojewody Dolnośląskiego, a 
plan pozostałych dochodów 
bieżących wynika z przewi-
dywanego wykonania roku 
2011.  W planie dochodów 
majątkowych uwzględniono 
wpływy ze sprzedaży mienia 
gminy oraz dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych środ-
kami PROW. 
Przy planowaniu wydatków 
budżetowych w pierwszej ko-
lejności starano się zabezpie-
czyć środki na wydatki stałe, 
by następnie prawidłowo za-
planować wydatki inwesty-
cyjne.
Plan wydatków budżetowych 
na zadania bieżące obejmuje:
-wynagrodzenia i pochodne 
na kwotę 6.564.276,00zł,
-realizację zadań statutowych 
– 4.296.643,00zł,
- dotacje udzielane z budżetu 
gminy – 693.839,00zł,
- świadczenia dla osób fizycz-
nych – 2.702.705,00zł,
- wydatki realizowane z 
udziałem środków UE – 
631.530,00zł,
- obsługę długu – 
530.000,00zł. 
 Największy udział w bie-

żących wydatkach budże-
towych stanowią wydatki 
na oświatę i wychowanie tj. 
5.150.377,00zł. Część tych 
wydatków finansuje sub-

wencja oświatowa w kwocie 
3.686.118,00zł, która pomi-
mo, iż jest wyższa niż w roku 
2011 r. o 344.937,00zł w peł-
ni nie zabezpiecza potrzeb 
jednostek oświatowych. Rea-
lizacja zaplanowanych zadań 
w szkołach podstawowych i 
w gimnazjum wymaga dopła-
ty z budżetu gminy w wyso-
kości 575.945,00zł.  
  Planując wydatki inwesty-
cyjne, szczególnie skupiono 
się na realizacji takich zadań 
jak: budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Gniew-
ków,  zakończenie moderni-
zacji świetlicy wiejskiej w 
Roztoce, rozpoczęcie budowy 
2 świetlic wiejskich w Boro-
wie i w Kłaczynie. Pozostałe 
zadania inwestycyjne zapla-
nowane w budżecie wynikają 
ze złożonych wniosków kie-
rowników jednostek organi-
zacyjnych oraz radnych.
W uchwale budżetowej na 
rok 2012 określona została 
wielkość rezerw, tj. rezerwy 
ogólnej na nieprzewidzia-
ne wydatki w wysokości 
80.000,00zł oraz rezerw ce-
lowych w ogólnej kwocie 
393.000,00zł. 
Ustalony został plan docho-
dów i wydatków z:
- opłat z tytułu zezwoleń 
na sprzedaż napojów al-
koholowych w wysokości 
86.000,00zł i wydatków na 
realizację zadań ujętych w 
gminnym programie profilak-
tyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w kwocie 
76.000,00zł oraz gminnym 
programie przeciwdziała-
nia narkomanii w kwocie 
10.000,00zł,
- dochodów związanych z 
gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w wysokości 
30.000,00zł i wydatków w 
wysokości 36.000,00zł,
- dochodów i wydatków 
związanych z realizacją za-
dań zleconych z zakresu ad-
ministracji   rządowej  w wy-
sokości 1.587.503,00zł,
- dochodów i wydatków 
związanych z realizacją za-
dań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na 
podstawie porozumień z or-
ganami tej administracji w 
wysokości 400,00zł.
Po raz pierwszy ustalono plan 
wydatków na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego w wysokości 
173.684,90zł. Zabezpieczono 
środki na dotacje podmioto-
we dla samorządowej insty-
tucji kultury – 613.100,00zł 
oraz dotacje przedmiotowe 
dla zakładu budżetowego w 
kwocie 80.739,00zł. W planie 
przychodów i kosztów zakła-
du budżetowego Zakładu Ob-
sługi Komunalnej w likwida-
cji uwzględniono przychody 
w wysokości  469.739,00zł 
i koszty w wysokości 
469.700,00zł. Wyodrębniono 
również wydatki związane 
z realizacją rocznych zadań  
inwestycyjnych oraz wydatki 
na projekty i programy reali-
zowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 
Uchwała budżetowa ustaliła 
limity zobowiązań z tytułu 
zaciąganych kredytów i po-
życzek krótkoterminowych 
na pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu w wysoko-
ści 500.000,00zł, a także wy-
przedzających finansowanie 
działań finansowych ze środ-
ków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej w wyso-
kości 1.888.000,00zł oraz 
kredytów i pożyczek długo-
terminowych w wysokości 
1.210.000,00zł.
Wszystko wskazuje na to, że 
przyszłoroczny budżet będzie 
wyższy od tego, który za-
mknie rok bieżący, a zadanie 
realizowane w ramach jego 
środków spotkają się z apro-
batą naszych mieszkańców.

Jaki budżet na 2012 rok?
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Turniej, Mikołaj i prezenty

Za nami 5. edycja naj-
większej gminnej imprezy 
mikołajowej. 2 grudnia br. 
w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Dobromierzu 
odbył się Mikołajkowy Tur-
niej Gier i Zabaw o Puchar 
Wójta Gminy Dobromierz. 
Imprezę zorganizowali: 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobro-
mierzu, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Do-
bromierzu oraz Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Brzechwy 
w Dobromierzu.

W turnieju uczestniczy-
ło w sumie około 400 dzieci 
- uczniów wszystkich szkół 
podstawowych z terenu na-
szej gminy. Starsi uczniowie 
– gimnazjaliści na mikołaj-
kowych zmaganiach spotkali 
się 6 grudnia w Zespole Szkół 
w Roztoce. Jak przebiegła ta 
edycja dla maluchów? Po raz 
pierwszy od wielu lat umożli-
wiono integrację wszystkich 
dzieci, pod okiem wychowaw-
ców, a nie tylko drużyn. Tym 
samym wszyscy bez wyjątku 
mogli uczestniczyć w zaba-
wie. Była świetna atmosfera, 
wiele radości i oczywiście św. 
Mikołaj. Po raz pierwszy w 
zabawie uczestniczyli też wy-

chowankowie Domu Pomocy 
Społecznej w Jaskulinie, któ-
rzy z wielką chęcią i radością 
odpowiedzieli na zaproszenie 
organizatorów. 

Imprezę otworzył i przy-
witał wszystkich gości wójt 
Jerzy Ulbin. Uczniowie repre-
zentujący szkoły zmagali się 
w konkurencjach: rzut do celu, 
przeciąganie liny, kręgle oraz 
konkurencja niespodzianka 
dla nauczycieli.

Po zaciętej sportowej ry-
walizacji i podliczeniu punk-
tacji najlepszą drużyną V Mi-
kołajkowego Turnieju Gier i 
Zabaw okazał się zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Do-
bromierzu. II miejsce zajęła 
drużyna z Zespołu Szkół w 
Roztoce, zaś podium zamknę-
li uczniowie z Gniewkowa. 
Wszyscy laureaci z rąk wójta 
Jerzego Ulbina i św. Mikołaja 
otrzymali pamiątkowe medale 
i puchary.

W imprezie, oprócz wójta 
Jerzego Ulbina uczestniczyli 
także: przewodnicząca Rady 
Danuta Świerk, sekretarz Mo-
nika Borysewicz, przewodni-
cząca komisji socjalnej Agata 
Ślęzak, członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych – Stani-

sława Gonet – Haglauer i An-
drzej Babiarz, a także licznie 
zgromadzeni rodzice, a nawet 
dziadkowie.

Sam turniej to jednak 
nie wszystko, co czekało na 
dzieci. Oprócz słodkiego po-
częstunku, uczniowie spotkali 
się z elfami oraz z gościem 
specjalnym imprezy, którego 

nie mogło przecież zabraknąć 
– świętym Mikołajem. I jak na 
Mikołaja przystało – nie mogło 
też zabraknąć prezentów. Do 
wszystkich dzieci powędrowa-
ły upominki i balonowe zwie-
rzątka. Dobrą zabawę uświet-
nił też stworek – głodomorek, 
który „zjadał” wszystkie złe 

uczynki wypisane przez dzieci 
na karteczkach.

Dobrą zabawę gwaran-
towały elfy, z którymi dzieci 
tańczyły, rysowały, wykony-
wały ozdoby świąteczne. Ci, 
którzy chcieli trochę poskakać 
mogli się wyszaleć na dmu-
chanej zjeżdżalni oraz skocz-
ni. Barwnych kolorów dodały 

też pięknie pomalowane twa-
rze maluchów, o które zadba-
li pracownicy GOKSiR. Po 
ponad 3-godzinnej zabawie i 
pożegnaniu św. Mikołaja dzie-
ci z uśmiechami na twarzach 
wróciły do domów, już myśląc 
o atrakcjach przyszłorocznej 
edycji turnieju. 

„Sami dla siebie” 
Na przełomie grudnia i 

stycznia. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dobromierzu 
jako lider wraz z partnerami 
Szkołą Podstawową w Do-
bromierzu i Zespołem Szkół 
w Roztoce rozpoczną projekt 
pn. „Sami dla siebie” reali-
zowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Dzięki temu nasi 
mieszkańcy podszlifują język 
angielski. Celem projektu jest 
poprawa umiejętności wspól-
nej nauki 42 par uczniów z 
rodzicami oraz wzrost wiedzy 
i umiejętności pozwalających 
na aktywne uczestnictwo w 
życiu publicznym grupie 15 
mieszkańców z terenu gminy.

W ramach projektu 
przewidziano warsztaty sa-

mooceny, trening motywacji 
do nauki, warsztaty z zakre-
su poznania metod i technik 
efektywnej nauki, a także 
rodzinną akademię językową 
– czyli wspólna nauka języka 
angielskiego uczniów i ich 
rodziców, jak również rodzin-
ną szkołę przetrwania czyli 
poznanie zasad bezpiecznego 
domu i otoczenia.

Natomiast dla grupy 15 
dorosłych mieszkańców gmi-
ny przewidziano m. in. war-
sztaty integracyjne, trening 
twórczości, warsztaty wyzna-
czania celów oraz warsztaty z 
zakresu tworzenia organizacji 
pozarządowych i tworzenie 
partnerstwa. Realizacja pro-
jektu potrwa do maja przy-
szłego roku.

Owocna współpraca 
ze Służbą Drogową 
Powiatu Świdnickiego

Niegdyś współpraca ze 
Służbą Drogową Powiatu Świd-
nickiego nie układała się zbyt po-
myślnie. Brakowało komunikacji, 
dialogu i zwyczajnie współpracy, 
by wiele zadań, jakie były do 
zrobienia w sposób zadowalają-
cy wykonać. W poprzedniej ka-
dencji tej współpracy na dobrą 
sprawę nie było. Dziś sprawa ma 
się inaczej. Po rozmowach, jakie 
wójt Jerzy Ulbin podjął z dyrek-
torem SDPŚ  Markiem Olesiń-
skim dziś relacje te są owocne i 
co najważniejsze – ich efekt w 
znacznej mierze spełnia oczeki-
wania mieszkańców.

W połowie roku, przez kilka 
tygodni na terenie gminy Dobro-
mierz pracownicy Służby Drogo-
wej Powiatu Świdnickiego upo-
rządkowywali pobocza – ścinali 
i wykaszali pobocza, naprawiali 
nawierzchnię jezdni, wykaszali 
krzaki. Efekty były widoczne na-
tychmiast. To cieszy i daje dowód 
na to, że dialog między samorzą-
dami przynosi efekty. Także po-
wiatowi drogowcy kilka tygodni 
temu zakończyli montaż płotków 
przeciwśniegowych, które sta-
nęły we wszystkich dotychczas 
wyznaczonych miejscach oraz 
trzech nowych. 

Okres wiosenno-letni był 
bardzo intensywny pod względem 
utrzymania czystości w gminie i 
zadbanie o jej estetyczny, przyja-
zny wizerunek. Oprócz prac wy-
konywanych przez SDPŚ, także 
pracownicy ZOK wykaszali rowy 
i koryta rzek. Sporo udało się zro-
bić w kwestiach zapobiegania po-

wodzi – wspólnie z Dolnośląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oczyszczono aż dwa 
kilometry bieżące rowów melio-
racyjnych, a także brzegi rzeki 
Strzegomki, o co od lat ubiegali 
się mieszkańcy.

Nowe oblicze zyskała także 
tzw. droga „turystyczna” w Kła-
czynie prowadząca do pól i lasu. 
Dotychczas zarośnięta krzakami, 
dziś jest już przejrzysta, przejezd-
na i co najważniejsze bezpieczna. 
Stan drogi uniemożliwiał dojazd 
rolników do swoich pól.

Gminne drogi zasiliło też 
20 kompletów nowych znaków 
drogowych. Wszystko po to, by 
poprawić stan bezpieczeństwa na 
jezdniach.  Znaki stanęły głównie 
w obrębie skrzyżowań gminnych 
dróg, a ich celem będzie oznacze-
nie dróg z pierwszeństwem prze-
jazdu w stosunku do odcinków 
podporządkowanych m. in. w 
Czernicy, Dobromierzu, Jugowej 
i Gniewkowie.
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Sukcesy w oświacie
Mijający rok przyniósł 

również wiele sukcesów w 
sferze oświaty, a konkretniej 
kadry. Z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej Wójt Gminy 
docenił nauczycieli, którzy 
w sposób szczególny wyróż-
nili się w pracy dydaktyczno 
– wychowawczej oraz oso-
bistym zaangażowaniem w 
życie placówki, a szczególnie 
za podejmowanie własnych 
inicjatyw, mających na celu 
kształtowanie tożsamości 
młodych ludzi.

Nagrody otrzymali:
1. Elżbieta Seperant – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Dobro-
mierzu 

2. Urszula Lipińska – nauczy-
ciel religii w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korcza-
ka w Gniewkowie 

3. Małgorzata Skowron – na-
uczyciel języka polskiego w 
Zespole Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Roztoce 

4. Jadwiga Juszczak – nauczy-
ciel oddziału przedszkolne-

go w Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Do-
bromierzu.

Od września 2011 r. w 
szkołach prowadzonych przez 
Gminę Dobromierz o 2 osoby 
zwiększyło się grono nauczy-
cieli mianowanych. 

Egzamin na stopień na-
uczyciela mianowanego to 
jeden z poziomów nauczyciel-
skiego awansu zawodowego. 
W dniu 11 sierpnia br. przy-
stąpiła do niego Pani Krystyna 
Malinkiewicz - nauczyciel ję-
zyka niemieckiego i biblioteki 
ze Szkoły Podstawowej w Do-
bromierzu oraz Pani Monika 
Ostrówka – także germanistka 
z Zespołu Szkół w Roztoce. 
Obie panie zaprezentowały 
komisji swój dorobek zawodo-
wy, który dotychczas zdobyły. 
Nauczycielki odpowiadały na 
pytania związane z metodyką 
nauczania, przepisami prawa 
czy motywacji uczniów. Pa-
nie spełniły wszystkie warun-
ki zgodne z rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli i uzyskały 
zaświadczenie komisji o zda-
niu egzaminu.

W szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Dobromierz 
pracuje obecnie 10 nauczycieli 
mianowanych, 32 dyplomowa-
nych, 11 kontraktowych oraz 4 
stażystów.

Jak co roku Gmina Do-
bromierz stara się pomagać 
potrzebującym uczniom. Taką 
pomocą są chociażby stypen-
dia socjalne. Za okres od 1 
stycznia 2011 r. do 30 czerwca 
2011 r. wypłacono je dla 108 
uczniów na kwotę 81.648,00 
zł. Każdy uczeń otrzymał 
jednorazowo stypendium w 
kwocie 756,00 zł. Wypłacono 
również zasiłki celowe dla 3 
uczniów w kwocie 1 365,00 zł 
w związku z wystąpieniem 
zdarzenia losowego w rodzi-
nie. Każdy uczeń otrzymał 
jednorazowo kwotę 455,00 zł.

Stypendium szkolne za 
okres od 1 września 2011 r. do 

31 grudnia 2011 r. otrzymało 
108 uczniów, które wypłacono 
15 grudnia 2011 r. 

Stypendium zostało usta-
lone według kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie:

- dochód na osobę w 
rodzinie do 150,00 zł – sty-
pendium szkolne w kwocie 
182,00 zł miesięcznie (jedno-

razowo za 4 miesiące 728,00 
zł – 18 uczniów),

- dochód na osobę w ro-
dzinie od 150,00 zł do 250,00 
zł – stypendium szkolne w 
kwocie 160,00 zł miesięcznie 
(jednorazowo za 4 miesiące 
640,00 zł – 28 uczniów),

- dochód na osobę w ro-
dzinie od 250,00 do 350,00 zł 

– stypendium szkolne w kwo-
cie 139,00 zł miesięcznie (jed-
norazowo 556,00 zł – 62 ucz-
niów).

Do końca listopada 2011 r. 
wypłacono zasiłki szkolne dla 6 
uczniów w kwocie 2.730,00 zł, 
dla każdego ucznia jednorazo-
wo po 455,00 zł.

Świetlica w Roztoce - chaos, 
nieudolność, końca nie widać 

Po 4 latach remontu, na 
koniec 2010 r. można było 
podsumować – chaos, nie-
udolność, końca nie widać.

W 2007 roku wydali po-
nad 108.000 zł z tego 97.600 
zł na zakup piwiarni na parte-
rze. W 2008 ponad 56.000 zł. 
Projekt musiał być precyzyj-
ny i pochłonął 53.000 zł. W 
2009 r. ruszyli z rozmachem: 
wydali ponad 593.000 zł. 
Stropy, dach no i dwa kominy 
za 30.000 zł. Większość prac 
zlecono obcym, a teraz kro-
kodyle łzy po ZOK-u.  Przez 
2010  r. trwały prace ogólno-
budowlane oraz powstawały 
różne koncepcje „wykończe-
nia”. Jeden miał pasje, ży-
randole i żeliwne schody w 
dół. Drugi wymyślił japoński 
klimatyzator za 85.000 zł do 
sali balowej. Trzeci chciał 
drewniane spiralne schody 
na nieużywane poddasze za 

50.000 zł. Dobrze, że kupili 
tylko żyrandole i kinkiety za 
9.000 zł. Absurdalny klimaty-
zator bez wentylacji i schody 
donikąd udało się zatrzymać. 
W zeszłym roku poszło pra-
wie 250.000 zł. No i zlecili 
wyborczą elewację, na zimę. 
A w środku gołe ściany, bez 
podłóg, bez instalacji, bez 
przyłączy. Projekt budowla-
ny sobie, a włodarze sobie. 
Co na parterze miało być? 
Restauracja dla zachodnich 
turystów, z barem dla sprag-
nionych? Nie wiadomo. Cha-
os, nieudolność, końca nie 
widać. 

Tego nie dało się tak 
kontynuować. Nie było szans 
na uzyskanie zgody na użyt-
kowanie. W 2011 r. został 
wykonany projekt budowla-
ny zamienny, uzyskano nowe 
pozwolenie budowlane. Pro-
jekt obejmuje zmianę funk-

cji, nowoczesne instalacje 
grzewcze i wentylacyjne, 
wysoki standard wykończe-
nia, zagospodarowanie tere-
nu. Na parterze powstaną po-
mieszczenia wprost przysto-
sowane do otwarcia punktu 
przedszkolnego. Na piętrze 
będzie sala balowa, tylko czy 
okoliczni mieszkańcy po-
zwolą na huczne balowanie? 
Wszystkie prace wykończe-
niowe wykonają specjali-
styczne firmy wyłonione w 
przetargach. Remont świet-
licy w Roztoce będzie kosz-
tował około 2.300.000 zł. To 
dużo, bardzo dużo. Starczy-
łoby na trzy świetlice, w tym 
nowoczesny obiekt w pobli-
żu Orlika. Tam moglibyśmy 
pobalować. No, ale za ponad 
rok może będziemy już balo-
wać w nowych świetlicach w 
Kłaczynie i Borowie.
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Wiejskie Integracje strzałem w „10”
Przez całe lato 

mieszkańcy gminy 
Dobromierz wspólnie bawili 
się podczas Wiejskich 
Integracji – Turnieju Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy 
Dobromierz. Choć finał 
imprezy, jaki miał miejsce 
podczas Gminnych Dożynek 
odbył się 3 miesiące temu, to 
gmina już przygotowuje się 
do przyszłorocznej edycji. 

Okres wiosenno-letni to 
czas festynów i pikników. 
Gmina  Dobromierz te wcześ-
niej organizowane postano-
wiła urozmaicić i wzbogacić 
o dobra zabawę. I to się uda-
ło! „Wiejskie Integracje” to 
cykl imprez, które odbywały 
się w 9 miejscowościach. W 
każdej z nich przeprowadzo-
ny został turniej – konkuren-
cje, w których drużyny zmie-
rzyły swoje siły. Śmiechu i 
świetnej zabawy było co nie 
miara. Zaangażowanie dru-
żyn i ich pomysłowość prze-
szły najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. 

Najwięcej jednak emocji 
przyniósł finał turnieju, jaki 
odbył się podczas Gminnych 
Dożynek pod koniec sierp-
nia. Samo święto plonów to 
już wielkie święto rolników, 
a dodatkowo wzbogacone o 
Wiejskie Integracje dostar-
czyło jeszcze więcej pozy-
tywnych emocji i wrażeń.  
Przygotowania do tej jakże 
ważnej dla rolników uroczy-
stości trwały kilka tygodni. 
Zaangażowanie w prace przy 
jej organizacji było w tym 
roku wyjątkowo duże. Szcze-
gólnie mieszkańcy Jugowej 
stanęli na wysokości zada-
nia - zmienili wizerunek wsi 
niemal nie do poznania. Po-
cząwszy od uporządkowania 
miejscowości poprzez bar-
wne dekoracje dożynkowe 
przy posesjach.

Zadaniem 9. rundy tur-
nieju było przygotowanie 
najpiękniejszego wieńca do-
żynkowego. Zaangażowanie 
drużyn spowodowało, że jury 
miało wielki orzech do zgry-

zienia. Ostatecznie, po dłu-
gim namyśle statuetka trafiła 
do rąk zespołu z Dobromie-
rza i Jugowej. Po odczytaniu 
werdyktu przyszedł czas na 
podsumowanie wszystkich 
rund i zliczenie zgromadzo-
nych punktów. Przed sceną 

publiczności zaprezentowa-
ły się wszystkie drużyny, 
którym za wspólną zabawę 
i integrację podziękował 
wójt Jerzy Ulbin, wręczając 
wszystkim nagrody – puchar 
oraz czeki. Ten z najwyższym 
nominałem trafił do rąk zwy-

cięzców – zespołu z Dzierz-
kowa. Na podium stanęli tak-
że mieszkańcy Kłaczyny oraz 
Szymanowa.

Pierwsza edycja Wiej-
skich Integracji pokazała, że 
tego typu imprezy są w gmi-
nie potrzebne – integrują lo-

kalne społeczeństwo i zachę-
cają do wspólnych inicjatyw. 
Organizatorzy już zapewnia-
ją, że w przyszłym roku rów-
nież nie zabraknie atrakcji. 
Zatem oby do wiosny...
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Statystyki:
Stan ludności na dzień 12.12.2011 – 5449 

mieszkańców
w tym 2734 kobiet i 2715 mężczyzn

Od początku 2011 roku na świat przyszło  
44 dzieci

w tym 27 chłopców i 17 dziewczynek

Zawarto 32 małżeństwa

Rozwiodło się 9 par

Na terenie naszej gminy zameldowało się  
57 osób, wymeldowało – 56

Odnotowano 53 zgony

Średnia wieku w gminie to 38,7 lat

Mamy 1342 kawalerów i 1077 panien

55 – to ilość wdowców, zaś 319 – wdów

Podnosimy kwalifikacje
Tegoroczna prawidło-

wo zaplanowana i wdro-
żona polityka szkoleniowa 
w Urzędzie Gminy Dobro-
mierz pozwoliła nie tylko na 
przemyślane wydatkowanie 
publicznych środków finan-
sowych, ale i uzyskanie za-
kładanych rezultatów. Sku-
tecznie skorzystano z wielu 
możliwości szkoleniowych, 
w dużej mierze finansowa-
nych ze środków unijnych, 
w tym udział w projektach 
„Dobre Prawo – Dobre 
Rządzenie”, „Dobre Prawo 
– Sprawne Rządzenie”, czy 
w Dolnośląskiej Akademii 
Kadr. To wyjątkowo cenne 
szkolenia, prowadzone na 
bardzo wysokim poziomie i 
przynoszące widoczne rezul-
taty. Równie z dużą staran-
nością, dobierano szkolenia 
komercyjne. Niewątpliwie 
wdrożony system szkolenio-
wy, wcześniej zdiagnozowa-
ne potrzeby, bieżące podno-
szenie kwalifikacji pracow-
ników korzystnie wpływa 

na jakość świadczonych 
usług i wzmacnia potencjał 
tutejszej administracji. Przy 
równie oszczędnym gospo-
darowaniu środkami finan-
sowymi dobrze wykorzysta-
no możliwość poszerzenia 
wiedzy i umiejętności, a 
także bezcennej wymiany 
doświadczeń pomiędzy in-
nymi samorządami. Moż-
na śmiało powiedzieć, że 
jesteśmy przygotowani na 
kolejne, nowe wyzwania i 
jeszcze efektywniejszą pra-
cę na rzecz naszej gminy. 
Stąd między innymi podjęte 
kroki w celu wdrożenia w 
przyszłym roku systemu za-
rządzania jakością ISO, co 
niewątpliwie będzie wyma-
gało dużego nakładu pracy 
ze strony wszystkich pra-
cowników, jednakże liczy-
my, że dzięki zaangażowa-
niu całego zespołu uda nam 
się stworzyć nowoczesny, 
profesjonalny i przyjazny 
urząd.

Wodociąg - płacimy za błędy 
poprzedników

Budowa sieci wodociągo-
wej we wsi Dzierzków, Bronó-
wek, Dobromierz oraz budowa 
wodociągu przesyłowego z 
Dobromierza do Bronówka w 
gminie Dobromierz rozpoczęła 
się 11 października 2010 r. In-
westycja ta jest dofinansowana 
przez Urząd Marszałkowski ze 
środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Poprzedni 
włodarze zdobyli znaczące środ-
ki z tego programu w wysokości 
3 mln złotych na dofinansowanie 
wodociągu. Tak się starali, że 
nie doczytali o limitach przy-
znanych wielu gminom i wyno-
szących 4 mln dofinansowania. 
Można było uzyskać więcej, ale 
nie czepiajmy się. Wniosek o 
dofinansowanie sporządzony w 
2009 r. zawierał harmonogram 
rzeczowo-finansowy oparty na 
kosztorysie inwestorskim opra-
cowanym przez doświadczonego 
projektanta z pewnego przedsię-
biorstwa z Roztoki. Projektant 
się napracował i wyliczył, że 
cały wodociąg będzie w wyko-
pach z szalunkami i wyglądało, 
że szalunków starczy na dłuższy 
wykop niż cały wodociąg. Sza-
lunki były drogie i brakło limitu 
na hydrofornię w Bronówku oraz 
na przyłącza kwalifikowane do 
granicy działek. Dawali wszyst-
kim, dali i nam. Włodarze do-
rzucili z Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, dołożyli z gminnego 
budżetu i zebrała się imponująca 
sumka około 5,5 mln złotych na 
wodociąg. W maju 2010 r. ogło-
sili przetarg. Wpłynęło 7 ofert, 
najtańsza poniżej 2,2 mln zło-
tych. Byli w kłopocie, za tanio? 
Sprawdzali i sprawdzali oferen-
tów. W końcu lipca unieważnili 
przetarg, bo chcieli geodetów 

Wodociąg w Gniewkowie 
w zasięgu ręki

System zaopatrzenia w 
wodę mieszkańców gminy Do-
bromierz zostanie w przyszłym 
roku rozbudowany o kolejną 
miejscowość. Złożony przez 
gminę wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dofinansowa-
nie nowego zadania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, jakim będzie bu-
dowa sieci wodociągowej w 
Gniewkowie jest w trakcie roz-
patrywania. Mamy szansę na 
otrzymanie dotacji na to zadanie 
w kwocie ok. 1.900.000,00 zł, 
po uwzględnieniu zwiększone-
go limitu dotacji, wynikającego 
ze zmniejszenia dofinansowa-
nia na wodociągu w Dobromie-
rzu, Dzierzkowie i Bronówku, 
gdzie koszty prac brukarskich 
na chodnikach w Dobromie-
rzu i nowego asfaltu pokryto z 
budżetu gminy, a nie (jak pla-
nowano) z dotacji na wodocią-
gowanie. 

Budowa wodociągu w 
Gniewkowie z przesyłem do 

Czernicy będzie uzupełnieniem 
sieci pomiędzy Dzierzkowem 
zasilanym od strony Roztoki, a 
Czernicą zasilaną od strony Ja-
wora, skąd kupujemy wodę dla 
tej miejscowości.  Inwestycja ta 
pozwoli zakończyć wodociągo-
wanie północnej części Gminy 
Dobromierz, w której do zwo-
dociągowania pozostanie jedy-
nie Pietrzyków. Po zmoderni-
zowaniu sieci w Dobromierzu i 
zmianie sposobu zasilania całej 
Gminy z czterech studni głę-
binowych znajdujących się w 
Dobromierzu i Serwinowie bę-
dziemy pić tańszą i lepszą wodę  
w całej gminie.

Gmina Dobromierz posia-
da aktualne i prawomocne po-
zwolenie na budowę, pełną do-
kumentację projektową oraz za-
planowała w przyszłorocznym 
budżecie środki na to zadanie. 
Po zwodociągowaniu Pietrzy-
kowa kończącego zasilanie w 
wodę całej gminy, pozostanie 
tylko postawienie fontanny.
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bez ograniczeń i ogłosili na BIP-
ie, że powtórzą. Jak napisali tak 
zrobili. Zlecili jednak w mię-
dzyczasie opracowanie nowego 
kosztorysu inwestorskiego inne-
mu doświadczonemu projektan-
towi. Ten pracował i pracował. 
Wymyślił, że wodociąg nie bę-
dzie w wykopach z szalunkami, 
ale w wykutej skale, której trzeba 
wykuć ponad 6000 m3 i do tego 
wywieźć 700 (siedemset) 24 to-
nowych tirów urobku. Długość 
wodociągu była taka sama, ale 
zmalała ilość przyłączy z 202 do 
183. Do tego w kosztorysie do-
rzucił 4000 m2 kostki granitowej 
i 6000 m2 asfaltu. We wrześniu 
2010 r. ogłosili drugi przetarg i 
zażyczyli sobie kierownika bu-
dowy z uprawnieniami gazowy-
mi. Wpłynęła 1 (jedna) oferta, 
która wygrała za ponad 5,3 mln 
złotych. Na początku paździer-
nika 2010 r. podpisali umowę na 
budowę wodociągu ze zwycię-
skim oferentem. 

Potem były wybory i bajka 
się skończyła.

 Każda umowa o przyznanie 

pomocy z PROW podlega aktua-
lizacji wymaganej przez Urząd 
Marszałkowski. Aktualizacja 
polega na sporządzeniu aneksu 
opartego na kosztorysie ofer-
towym wykonawcy inwestycji 
wyłonionym w drodze przetargu. 
Kosztorys ofertowy z drugiego 
przetargu różnił się znacząco co 
do wartości i zakresu rzeczowe-
go od kosztorysu inwestorskiego 
złożonego w 2009 r. do Urzędu 
Marszałkowskiego przy ubiega-
niu się o dotacje z PROW. Sku-
tek kontroli był taki, że finanso-
wanie kostki, asfaltu, hydrofor-
ni, przyłączy nie zostało objęte 
finansowaniem z PROW. Gmi-
na Dobromierz utraciła około 
1,1 mln złotych dotacji. Również 
wysokie koszty ułożenia kostki i 
położenia asfaltu spowodowały 
duży niedobór środków finan-
sowych potrzebnych do zapłaty 
wykonawcy inwestycji wodocią-
gowej zgodnie z umową zawartą 
w październiku 2010 r. W kon-
sekwencji tego gmina zmuszona 
była do zaciągnięciu kredytu na 
dokończenie tej inwestycji w 

kwocie 2,2 mln złotych. Kwota 
ta stanowi znaczące obciążenie 
dla budżetu gminy. Zgodnie z 
warunkami przetargu wykonaw-
ca był zobowiązany do aktuali-
zacji dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania zamiennych 
pozwoleń na budowę. W trak-
cie realizacji inwestycji okazało 
się, że jakość dokumentacji to 
po prostu katastrofa. Pominięto 
wiele przyłączy w Dobromierzu, 
przyłącze do świetlicy w Dzierz-
kowie, nie uzyskano zezwoleń 
właścicieli nieruchomości, za-
warto w projektach działki przez 
które sieć wodociągowa nie była 
układana. Wszystko to skutkuje 
wyższymi kosztami, opóźnie-
niami w zakończeniu budowy 
wodociągu, trudnościami w 
załatwieniu finansowania oraz 
niezadowoleniem mieszkańców, 
którzy są narażeni na przerwy w 
dostawach wody i niedokończo-
ne przyłącza do nowej sieci.

Płacimy za błędy poprzed-
ników. Ale czy były to tylko błę-
dy czas pokaże.

www.dobromierz.pl

Bogate paczki  
dla potrzebujących

Życzenia zdrowych, 
spokojnych i prawdziwie 
radosnych Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz pomyślności 
w nadchodzącym Nowym 
Roku przekaże wójt Jerzy 
Ulbin wraz z paczką świą-
teczną rodzinom ubogim, 
samotnym i chorym z Gminy 
Dobromierz.

 Dzięki staraniom Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz przy współpracy 
Caritas Diecezji Świdnickiej i 
Parafii w Dobromierzu przy-
gotowano 200 paczek żywnoś-
ciowych, które zostaną przeka-
zane w okresie przedświątecz-
nym potrzebującym rodzinom. 
W skład tegorocznych paczek 
żywnościowych wejdą takie 
produkty jak: mąka, cukier, 
olej, masło, makaron, sery żół-
ty i topiony, szynka konserwo-
wa Krakus, herbatniki, barszcz 
czerwony oraz wigilijne uszka 
z kapustą i grzybami. Oczy-

wiście ilość poszczególnych 
produktów będzie uzależniona 
od wielkości rodziny i tak ro-
dzina 4 osobowa otrzyma łącz-
nie 15 kg żywności, natomiast 
rodzina wielodzietna nawet do 
25 kg. 

W tym roku wydamy o 40 
paczek więcej niż w ubiegłym 
roku. Niestety trudna sytua-
cja na rynku pracy powoduje, 
że wielu mieszkańców naszej 
gminy utraciło zatrudnienie i 
znalazło się w rejestrze osób 
bezrobotnych. Tym wszystkim 
rodzinom, które nie zawsze z 
własnej winy znalazły się w 
niedostatku chcemy pomóc. 
Oczywiście pomoc żywnoś-
ciowa nie jest jedyną formą 
pomocy, ponieważ rodziny 
będące pod opieką naszego 
ośrodka pomocy otrzymają 
również zasiłki pieniężne mię-
dzy innymi na zakup żywno-
ści, odzieży i opału.


