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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy nadziei, uśmiechu i wiary na dziś i na jutro. 
Niech ten świąteczny czas upłynie w spokoju i miłości. 
Życzymy pogodnych dni spędzonych z najbliższymi. 

Dni pełnych pokoju i zgody. Wesołego Alleluja!

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Świerk

Wójt Gminy Dobromierz 
Jerzy Ulbin
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Fundusz sołecki ruszył
Po raz pierwszy w tym roku sołtysi wszystkich gminnych miej-

scowości spotkali się na naradzie z wójtem Jerzy Ulbinem. Podczas 
spotkania omówili najważniejsze bieżące tematy. Sołtysi otrzyma-
li decyzje wymiarowe podatków od nieruchomości i rolnego, które 
przekazali mieszkańcom swoich wsi. Dyskutowano na temat wiosen-
no-letnich imprez i ich uatrakcyjnieniem. Bardzo ważnym tematem 
spotkania były także planowane inwestycje realizowane ze środków 
funduszu sołeckiego.

szAnoWni MieszkAŃcy!
Oddajemy w Państwa ręce kolej-

ny numer Biuletynu Informacyjnego 
Gminy Dobromierz. Czas na kolejne 
podsumowanie ostatnich wydarzeń 
oraz przekazanie najważniejszych 
informacji – planów i zamierzeń. 
Wraz z początkiem nowego roku 
przed nami nowe wyzwania i działa-
nia, które mają na celu poprawę ja-
kości życia naszych mieszkańców.

Jednym z najważniejszych wy-
darzeń jest fakt otrzymania dotacji na 
budowę wodociągu w Gniewkowie. Z 
końcem marca podpisałem umowę w 
Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 
blisko 1,9 mln zł., a całość zadania wy-
nosi ok. 3,6 mln. Dzięki tej inwestycji 

zakończymy wodociągowanie północnej części gminy i połączymy nasz wo-
dociąg z Czernicą. Od grudnia z sieci wodociągowej zaopatrujemy mieszkań-
ców w wodę ze studni głębinowych, co znacznie poprawiło jej jakość.

Na ostatniej sesji Rady Gminy nasi samorządowcy po raz drugi wyrazili 
zgodę na wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków sta-
nowiących fundusz sołecki. Na te środki mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości czekali od dawna. Cieszę się, że te przedsięwzięcia dochodzą do 
skutku. Obecnie już rozpoczęły się inwestycje w ramach funduszu – miesz-
kańcy Szymanowa doczekali się utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej, 
zaś w Jaskulinie zabezpieczono uciążliwy ciek wodny betonowymi rurami. 
Potrzeb jest jednak wiele. Sołtysi przedstawili swoje sugestie co do pilności 
poszczególnych inwestycji. Wszystkich tych potrzeb wysłuchałem i wspólnie 
stworzyliśmy harmonogram działań na rok bieżący. 

Nie pozostajemy obojętni wobec osób bezrobotnych. Tradycyjnie w okre-
sie wiosenno – letnim staramy się angażować osoby poszukujące zatrudnienia 
do prac społecznie – użytecznych, robót publicznych, interwencyjnych na co 
pozyskujemy środki z Powiatowego Urzędu Pracy. Od marca  osoby te dbają 
o estetykę naszej gminy. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest tez z pew-
nością fakt, że Punkt Przyjęć Osób Bezrobotnych w Dobromierzu nie zostanie 
zlikwidowany. Taka możliwość jednak istniała. Zagrożone były placówki w 
Żarowie, Jaworzynie Śląskiej i nasza. Dwie pierwsze już nie funkcjonują, do-
bromierska jednak miała więcej szczęścia, ale szczęściu trzeba pomagać. O jej 
dalszym działaniu zaważyła specyfika terenu oraz kiepska komunikacja. Pod-
jąłem wiele rozmów z dyrektorem PUP w Świdnicy, przekonując go o istot-
nej roli punktu przyjęć i wielkim ułatwieniu logistycznym dla mieszkańców. 
Rozmowy okazały się być owocne. Mało tego, że placówka zostaje, to jeszcze 
pracownicy PUP rozpoczęli proces podniesienia jakości usług. Wszystko z 

Będzie Wodociąg W gnieWkoWie
Złożony przez gminę wniosek w ramach „Podstawowych usług dla ludności i gospodarki 

wiejskiej”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczący budowy sieci wodociągowej  
w Gniewkowie został rozpatrzony pozytywnie. Inwestycja znalazła się na liście zatwierdzonych 
operacji, ogłoszonej 13 marca br. w uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Gmina 
Dobromierz otrzyma dotację w kwocie ok. 1.888.174,00 zł. 
26 marca wójt podpisał umowę z UMWD. 

Budowa wodociągu w Gniewkowie z przesyłem do Czernicy 
będzie uzupełnieniem sieci pomiędzy Dzierzkowem zasilanym 
od strony Roztoki, a Czernicą zasilaną od strony Jawora, skąd 
kupujemy wodę dla tej miejscowości.  Inwestycja ta pozwoli 
praktycznie zakończyć wodociągowanie Gminy Dobromierz,  
w której do zwodociągowania pozostanie jedynie Pietrzyków. 
Po zmodernizowaniu sieci w Dobromierzu i zmianie sposobu 
zasilania całej gminy z czterech studni głębinowych znajdu-
jących się w Dobromierzu i Serwinowie będziemy pić lepszą 
wodę.

Katarzyna Szot

myślą o klientach. Udało się również zorganizować spotkanie z przedsiębior-
cami działającymi na terenie naszej gminy, połączone z giełda pracy.

Przed nami sezon wiosenno – letni, a co za tym idzie - czas plenerowych 
imprez. Festynów, pikników i wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych z 
pewnością w tym roku nie zabraknie. Już 12 maja rusza druga edycja Wiejskich 
Integracji. Tym razem w ramach II Gminnego Turnieju Sołectw zaplanowali-
śmy 5 rund, ale to tylko dlatego, że sami mieszkańcy wyszli z taką inicjatywą, 
prosząc o większe odstępy między turniejami, by mogli się lepiej przygotować 
do zabawy. Ich zeszłoroczne zaangażowanie pokazało, że turniej sołectw był 
trafionym pomysłem. W tym roku również nie zabraknie wspaniałej zabawy, 
a podobnie jak rok temu, finał turnieju odbędzie się podczas Gminnych Doży-
nek, które zaplanowano na 2 września w Roztoce. Ponadto, w harmonogramie 
imprez znajdują się także pikniki i festyny, które zorganizowane zostaną w każ-
dej wsi. Przed nami także Dni Dobromierza i Lwowskie Klimaty. Duża dawka 
różnorodnych zajęć dedykowana jest także do dzieci i młodzieży, szczególnie 
lubiących sport. Na nich właśnie już od marca czekają animatorzy, którzy na 
kompleksie boisk sportowych ORLIK w Roztoce organizują im zajęcia.

Dzieciom i młodzieży proponujemy skorzystanie z różnych form letniego 
wypoczynku, jakie tradycyjnie przygotowuje dla nich gmina. W tym roku bę-
dzie to kolonia w Ustce. Chcemy zapewnić im możliwie jak najatrakcyjniejszy 
i bezpieczny pobyt. Ponadto, jak co roku kuratorium oświaty i KRUS zaserwują 
uczniom udane wakacje – gdzie także i nasi mieszkańcy będą mogli w nich 
wziąć udział. To jednak nie wszystko. Już kilka tygodni temu na naszej stro-
nie internetowej informowaliśmy o obozie wędrownym, jaki organizuje Szkoła 
Podstawowa w Gniewkowie, a który dofinansowuje gmina. Reasumując, zależy 
mi na tym, aby każdy nasz młody mieszkaniec mógł w trakcie wakacji spędzić 
choć kilka atrakcyjnych dni, korzystając ze wspomnianych możliwości.

Podjąłem wiele kroków w kwestii remontów i doposażenia wiejskich 
świetlic. Tu potrzeb jest wiele. Złożyłem wniosek na remont świetlicy w Bro-
nowie, budowę świetlic w Kłaczynie i Borowie oraz doposażenie świetlic w 
Szymanowie i Jugowej. Wierzę, że uda nam się pozyskać dotacje na te cele.

W tym roku zakończymy modernizację świetlicy w Roztoce. Ta wyjąt-
kowo trudna inwestycja, bo początkowo prowadzona nieudolnie, dziś nabiera 
rozmachu i ma się ku końcowi. Trzeba było czasu, by uregulować i wyprosto-
wać wiele nierozsądnych decyzji poprzedników, by inwestycja ta ponownie 
nabrała tempa. Modernizacja świetlicy zakończy się latem tego roku.

Ostatnie tygodnie to wiele prac przy uporządkowywaniu terenu gminy. 
Mam tu na myśli odkrzaczanie, czyszczenie poboczy, rowów przydrożnych, 
nasadzenia. Takie prace wykonywane są sukcesywnie od początku roku. Za 
nami także utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.

Celem poprawy wizerunku i obsługi klientów kończymy remont urzędu 
gminy oraz wprowadzamy system zarządzania jakością ISO 9001:2009.

To tylko część zaplanowanych i realizowanych zadań. Jestem przekona-
ny, że przy dobrej współpracy z radą gminy i sołectwami uda nam się sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców.

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin

Samorządowcy na ostatniej sesji Rady Gmi-
ny jednogłośnie wyodrębnili środki w budżecie 
stanowiące fundusz sołecki. Każda z miejsco-
wości wskazała najpotrzebniejsze inwestycje, 
które czekają na realizację. Wśród nich znalazł 
się m.in.: doposażenie świetlic wiejskich, wy-
posażenie placu zabaw, remont remizy OSP, czy 
remonty nawierzchni dróg. 

Pierwszych inwestycji w ra-
mach funduszu już doczekali się 
mieszkańcy Jaskulina, gdzie wbu-
dowano 150 betonowych rur w ciek 
wodny, który utrudniał im życie 
szczególnie zimą oraz mieszkańcy 
Szymanowa – tam utwardzono te-
ren przy świetlicy wiejskiej. 

Natalia Maliszewska
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Po Prostu – dziękujeMy!
24 lutego br. w Urzędzie Gminy Dobromierz odbyło się inaugura-

cyjne posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej, która przygotowuje 
zmiany do statutu Gminy Dobromierz. Wśród postulatów zgłoszo-
nych przez radnych znalazły się m.in.: wprowadzenie przepływu 
informacji dla radnych pocztą elektroniczną, a także wykreślenie ze 
statutu zapisów archaicznych, które są już nieaktualne.

Zaproponowano również wprowadzenie zapisu mówiącego o Nada-
niu Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. Tytuł ten byłby 
wyrazem najwyższego uznania i wyróżnienia, a nadawany obywatelom 
szczególnie zasłużonym dla Gminy Dobromierz. W naszej społeczności 
nie brakuje osób, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Nie brakuje osób, 
które są liderami w swoich środowiskach cieszą się autorytetem, inspirują 
i angażują do działania innych, są kreatorami życia duchowego. 

Chciałbym dzisiaj przypomnieć sylwetkę wieloletniego proboszcza 
parafii p.w. św. Barbary w Gniewkowie - ks. Piotra Sowy, który niewątpli-
wie należy do grona takich osób. Przed nami Triduum Paschalne, Wielki 
Czwartek - dzień szczególny dla każdego kapłana.

Oto fragment artykułu ,,Kim oni są?”, który ukazał się w ,,Gościu 
Niedzielnym” 14 czerwca 2009 r.:

,,Rok 1954. Młody Piotrek Sowa jest pracownikiem wytwórni Sprzę-
tu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu. To 
fabryka specjalnego nadzoru. Produkują dla wojska. Każdy pracownik 
jest poddany ścisłej kontroli. O jego życiu decyduje nie tylko jego serce i 
rozum, ale także wola władzy ludowej. A ta niekoniecznie chce się liczyć 
z jednostką. Chłopak toczy więc wewnętrzną walkę. Nie może uwolnić się 
od natrętnych myśli, że jest stworzony do innego życia. Myśli o kapłań-
stwie. W końcu nie wytrzymuje. Pisze do ministra. Pisze wprost o pragnie-
niu swojego serca, o tęsknocie, która zajmuje jego cały umysł, o nadziei, 
której spełnienie może dać szczęście, jak nic innego. Minister się zgadza. 
Władza ,,błogosławi” zbożny zamiar. Ale i tak chłopak staje przed sądem. 
Jest oskarżony o samowolne opuszczenie zakładu pracy. Sędzia, gdy czyta 
pismo od ministra, nie wierzy własnym oczom. Wbrew sobie, oskarżonego 
puszcza wolno. Papier okazuje się silniejszy od nienawiści do Kościoła.

– Tak zaczyna się najpiękniejszy okres mojego życia - wyznaje ks. Piotr 
Sowa, do niedawna proboszcz Gniewkowa, dzisiaj emeryt. - Fascynowało 
mnie odkrywanie prawdy o wielkości powołania. Co rusz z niedowierza-
niem słuchałem wykładów i konferencji wyjaśniających istotę powołania. 
Tak wtedy, jak i dziś trudno mi zrozumieć, jak to Pan Jezus wymyślił, że 
zechciał mnie mieć jako swego księdza - uśmiecha się i opowiada o swo-

PisAnki, zAjące i kurczAki, 
czyli kierMAsz WielkAnocnych PrAc
KGW Gniewków, podopieczni ośrodka 

kultury, rada rodziców Szkoły Podstawowej 
w Gniewkowie, Wyroby Dekoracyjne Haliny 
Nędzy z Dobromierza, Anna Mielnik, Paweł 
Amanowicz oraz Maria Płóciennik – to oso-
by, które swoimi własnoręcznymi pracami 
zasiliły Kiermasz Wielkanocny. Świąteczne 
rękodzielnicze zakupy można było zrobić  
w niedzielę, 23 marca tuż po mszy na placu 
parafialnym w Dobromierzu.

Wśród pięknych pisanek, stroików, kurcza-
ków czy zajęcy można było również znaleźć 
własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne 
oraz baby wielkanocne, za które pani Maria 
Płóciennik otrzymała wyróżnienie w konkursie 
„Tradycje Świąt Wielkanocnych”. Na stoiskach 
odbywała się degustacja mięs pieczonych oraz 
wina będącego lokalnym produktem. W ślad za 
zeszłorocznym sukcesem, także i w tym roku 
gospodynie w Gniewkowa postanowiły wy-

konać coś pięknego i wielkiego. Rok temu był 
zając gigant – teraz przyszła kolej na kokoszkę, 
którą KGW również przekazało na licytację.

Natalia Maliszewska

im życiu. Tym niemalże całym spędzonym w jednej parafii. Wśród ludzi, 
których kochał i którzy ze łzami w oczach co jakiś czas prosili biskupa, 
żeby proboszcza nie przenosił gdzie indziej. Nie wyobrażali sobie życia 
bez tego Bożego człowieka. Ksiądz Piotr był z nimi w najważniejszych 
momentach, gdy cieszyli się cudem narodzin, gdy wchodzili w dorosłość, 
gdy błogosławił im na nowej drodze życia, gdy odprowadzał zmarłych na 
cmentarz. Był strażnikiem sumień i nauczycielem wiary. Jakie to dziwne. 
Tyle niezwykle bliskich, intymnych spraw dzieliło się z człowiekiem, który 
pozostał tajemnicą. 

– Gdy odwiedzam Gniewków jestem bardzo spokojny. Nie mam du-
chowych rozterek czy tęsknoty za życiem, które tu spędziłem - wyznaje  
ks. Sowa, który proboszczował w jednej parafii ponad czterdzieści dwa 
lata. - Miałem czas przygotować się na chwilę odejścia. Nie zmarnowa-
łem go, dlatego potrafię cieszyć się tym, co dobrego czynią moi następcy  
i sympatycznie wspominać historię.’’

 Bardzo się cieszę, że na naszej drodze życiowej Pan Bóg postawił 
takiego człowieka, przyjaciela, kapłana. Dziękuję za te wszystkie lata, 
rozmowy, uściski, dziękuję za księdza troskę o zdrowie naszych dzieci. 
Dziękuję, ponieważ kapłani nie są ważni z powodu tego, co czynią, ale  
ze względu na to kim są. W imieniu wszystkich parafian życzę ks. Pio-
trowi dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.  
Już dzisiaj zapraszam mieszkańców parafii Gniewków do wzięcia udziału 
we mszy świętej, która zostanie odprawiona z okazji imienin ks. Piotra  
1 lipca 2012 r. w kościele parafialnym w Gniewkowie. 

Janusz Zawadzki
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groźny AzBest
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-

tyki Społecznej z 2003 r. wszystkie wyroby zawierające azbest muszą 
zostać usunięte do końca 2032 r. W związku z tym Urząd Gminy Do-
bromierz chce pomóc mieszkańcom i zamierza wystąpić z wnioskiem 
o dotację do WFOŚiGW na demontaż pokryć dachowych, zbieranie, 
transport oraz unieszkodliwienie takich wyrobów.

Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powo-
dują wiele chorób układu oddechowego. Bezpośrednim zagrożeniem są 
uszkodzone elementy zawierające azbest, ponieważ w tym przypadku 
ułatwione jest uwalniane włókien tego niebezpiecznego minerału. Teo-
retycznie eternit, którego faktura nie została naruszona, nie jest groźny. 
Warto jednak podkreślić, że wraz z wiekiem wytrzymałość tych elemen-
tów maleje i narażone są w coraz większym stopniu na uszkodzenia. Eter-

Już po raz szósty nasi uczniowie wzięli udział w turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Tegoroczna edycja od-
była się 21 lutego br. w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, a zaini-
cjował ją Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dobromierzu. Wszystko po to, by popularyzować wśród 
uczniów znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępo-
wania na wypadek pożaru, udzielania pierwszej pomocy, wiedzy na 
temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażac-
kiego.

W turnieju wzięły udział reprezentacje wszystkich gminnych szkół. 
Gospodarzy reprezentowali:  Kornelia Czarnota i Dawid Błaszczak, szkołę 
w Roztoce -  Jakub Turko i Stanisław Izdebski, zaś Dobromierz Damian 
Haglauer i Szymon Ślęzak. Uczestnicy pisali test, odpowiadali ustnie i pi-
semnie na pytania oraz praktycznie pokazywali, jak udzielić pierwszej po-
mocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Turniej przebiegał w duchu 
sportowej rywalizacji, a uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą teoretycz-
ną i praktyczną. Zmagania oceniała komisja składająca się z przedstawi-
cieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz 
prezesów Oddziałów Gminnych OSP Gminy Dobromierz: st. kpt. Piotra 
Sułka, mł. asp. Krzysztofa Piwko, naczelnika OSP Dobromierz Wojciecha 
Tarki, prezesa OSP Gniewków Pawła Kwiatkowskiego oraz prezesa Zarzą-
du Gminnego OSP w Dobromierzu Janusza Zawadzkiego.

W wyniku rywalizacji indywidualnej I miejsce zajął Jakub Turko z 
Zespołu Szkół w Roztoce. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Da-
mian Haglauer, trzecia pozycja przypadła  Kornelii Czarnocie, IV – Da-
widowi Błaszczakowi i Szymonowi Ślązakowi, V – Stanisławowi Izdeb-
skiemu. Laureat konkursu zakwalifikował się do kolejnego etapu Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej i będzie reprezentować szkoły podstawowe Gminy 
Dobromierz na szczeblu powiatowym.

W tym dniu został również rozstrzygnięty XIV Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży 
Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”. Organizatorem etapu gminnego 
tego konkursu również była Szkoła Podstawowa w Gniewkowie. Komisja 

zAPrAszAMy nA orlikA!
Sezon wiosenno-letni rozpoczęty! Choć nowoczesny kompleks boisk sportowych orlik   

w Roztoce otwarto 6 grudnia ubiegłego roku, to jednak dopiero teraz obiekt w pełni zacznie 
funkcjonować. Dzieci, młodzież i dorośli, którzy z niecierpliwością czekali aż zima dobiegnie 
końca już zacierają ręce. Dwa boiska stoją dla wszystkich otworem!

nit może znajdować się nie tylko 
na dachu, ale też być częścią ele-
wacji bądź kanałów zsypowych  
w wysokich budynkach.

Osoby, które kupują bądź 
zamieszkują lokal wybudowa-
ny przed październikiem 1997 r.  
(wtedy wprowadzono zakaz 
produkcji i obrotu wyrobami za-
wierającymi azbest) powinny 
sprawdzić czy nie jest on pokryty 
szkodliwym eternitem. Materiały zawierające azbest były powszechnie 
stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę 
oraz wagę, a także dużą trwałość.

Natalia Maliszewska

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich chętnych do aktywnego spędze-
nia czasu. Poprowadzą je animatorzy: Kamil 
Orda i Joanna Citków. Boiska będą czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 21:00, 
sobota 14:00 – 20:00, niedziela 14:00 - 18:00.

Wiosenna  aura sprzyja spędzaniu czasu na 
świeżym powietrzu, więc zapraszamy wszyst-
kich na orlikowe zajęcia sportowe. Czekamy 
również na zgłoszenia grup zorganizowanych, 
które chciałyby skorzystać z kompleksu. Do  
tej pory taką chęć zgłosiły zespoły: Granit 

Roztoka (we wtorki w godz. 18:00 - 19:30  
i piątki 19:30 - 21:00) oraz Płomień Dobro-
mierz (we wtorki w godz. 19:30 - 21:00 oraz 
piątki 18:00 - 19:30). Zajęcia ze stałego har-
monogramu GOKSiR odbywać się będą w po-
niedziałki: godz. 15:30 - 17:00, wtorki 16:30 
- 18:00 oraz w czwartki w godz. 15:30 – 18:30. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
kontaktu pod numerem tel.  74 85 86 159 lub na  
e-mail: goksir@dobromierz.pl

Beata Polańska

miała za zadanie wybrać spośród prac uczniów naszej gminy te najcie-
kawsze i różnorodne pod względem techniki wykonania. 

Strażacy wyłonili następujących zwycięzców: w grupie młodszej 
I miejsce Damian Kobak, II – Julia Malarz, III – Wiktoria Fuja, IV – 
Karolina Błaszczak, IV – Aleksandra Kołodyńska (uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Gniewkowie); w grupie średniej I miejsce Karolina Na-
koneczna, II – Kewin Płaza (uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gniew-
kowie), III - Jakub Wójcik (z Zespołu Szkół w Roztoce), IV – Jagoda 
Kiljan, V – Oliwia Bajek (uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gniew-
kowie); w grupie starszej (gimnazjum) I miejsce zajęła Dagmara Dec,  
II miejsce – Dawid Bierowiec.

Wszyscy uczestnicy turnieju i konkursu plastycznego otrzymali dy-
plomy, cenne nagrody książkowe i upominki ufundowane i osobiście 
wręczone przez wójta Jerzego Ulbina. Turniej został przez zaproszonych 
gości wysoko oceniony za fachowość, do czego w istotny sposób przy-
czynili się nauczyciele, którzy zadbali o sprawne przygotowanie i prowa-
dzenie całej imprezy. 

Szkoła Podstawowa w Gniewkowie

Wiedzą, jAk zAPoBiegAć PożAroM
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rok Pełen 
iMPrez

Kalendarz imprez organizo-
wanych w gminie Dobromierz 
jest pełen atrakcji i na pewno 
każdy znajdzie w nim coś dla sie-
bie. Pięć festynów w ramach II 
Turnieju Sołectw z finałem pod-
czas dożynek gminnych, pikniki 
rodzinne w poszczególnych miej-
scowościach - to tylko nieliczne, 
tegoroczne atrakcje.

Miłośników dobrego bluesa 
zapraszamy na Dni Dobromie-
rza, które zaplanowano 16 - 17 
czerwca, pod hasłem Dobroblu-
es’a. Pamiętając o wschodnim 
pochodzeniu mieszkańców naszej 
gminy, zaplanowaliśmy imprezę z 
cyklu „Lwowskie klimaty”, która 
odbędzie się w lipcu w Roztoce. 
W tym kierunku GOKSiR współ-
organizuje Wielki Test Wiedzy o 
Kresach, którego główną nagrodą 
jest wyjazd na Ukrainę w ramach 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Z myślą o naszych 
najmłodszych zorganizowane zo-
staną dwie gminne imprezy: Dzień 
Dziecka oraz VI Mikołajkowy Tur-
niej Gier i Zabaw.

Tegoroczny kalendarz obfi-
ty jest w imprezy organizowane 
na kompleksie boisk orlik. Już w 
kwietniu zapraszamy na otwar-
ty turniej piłki nożnej do lat 15. 
W lipcu odbędzie się powiatowy 
turniej o Puchar Lata do lat 13. 
Zapraszamy również do udziału 
w ogólnopolskim projekcie „Or-
lik Polska” Ogólnopolska Liga 
Mistrzów Orlika - kategoria wie-
kowa +16 szczebel regionalny,  
z możliwością awansu na szcze-
bel wojewódzki, ogólnopolski  
oraz europejski. Wśród imprez 
sportowych możemy wymienić 
również Powiatową Ligę Teni-
sa Stołowego od października br.  
do marca 2013  r. oraz II Dobro-
mierską Ligę Halową.

Już dziś zapraszamy do ośrod-
ka kultury na zabawy taneczne:  
21 kwietnia - bal po hasłem „Zielo-
no mi” oraz zabawę sylwestrową. 
Zapraszamy również do korzysta-
nia z zasobów Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Dobromierzu 
oraz jej filii w Roztoce, Czernicy 
oraz Gniewkowie, które corocz- 
nie są uzupełniane o nowości wy- 
dawnicze.

Beata Polańska

Data Wydarzenie Miejsce Organizator
21.04.2012 Bal wiosenny „Zielono mi” Sala widowiskowa GOKSiR GOKSiR
26.04.2012 Turniej piłki koszowej- szkoły 

podstawowe Roztoka GOKSiR

28.04.2012 Finał Wielkiego Testu wiedzy o Kresach Sala widowiskowa GOKSiR GOKSiR

04.2012 Otwarty turniej piłki nożnej do lat 15 Roztoka- Orlik GOKSiR

11.05.2012 Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych 
„Polska Biega”- Gniewków GOKSiR

12.05.2012 II Turniej Sołectw „Wiejskie Integracje” Dzierzków GOKSiR/ Rada Sołecka 
Dzierzków

14.05.2012 Otwarcie projektu „Orlik Polska”- 
szczebel regionalny, kat. +16 Roztoka- Orlik GOKSiR

19.05.2012 Festyn- Dzień Matki i Dzień Dziecka Czernica Rada Sołecka Czernica, 
KGW, GOKSiR

24.05.2012 Gminny Turniej piłki nożnej szkół 
podstawowych- Orlik 7-osobowe Roztoka GOKSiR

26.05.2012 Festyn- Dzień Matki i Dzień Dziecka Borów Rada Sołecka Borów, 
GOKSiR

01.06.2012 Gminny Dzień Dziecka Roztoka- Orlik GOKSiR

02.06.2012 Festyn Rodzinny Dobromierz

Parafia Dobromierz, 
Rady Sołeckie- Jugowa, 
Dobromierz, Szymanów, 

Jaskulin, Pietrzyków,
GOKSiR

09.06.2012 Festyn Rodzinny Bezalkoholowy Gniewków SP Gniewków

16.06- 
17.06.2012 Dni Dobromierza- Dobroblues Dobromierz

GOKSiR, Towarzystwo 
Przyjaciół Dobromierza, 

OSP

18.06.2012 Gminny mityng lekkoatletyczny- szkoły 
podstawowe Gniewków GOKSiR

23.06.2012 Otwarty turniej piłki siatkowej Roztoka- Orlik GOKSiR

30.06.2012 II Turniej Sołectw „Wiejskie Integracje” Jugowa GOKSiR, Rada Sołecka 
Jugowa

07.2012 Lwowskie Klimaty Roztoka GOKSiR

8.07.2012 Powiatowy turniej o Puchar Lata do lat 
13 Orlik Roztoka- Orlik GOKSiR

14.07.2012 II Turniej Sołectw „Wiejskie Integracje” Szymanów GOKSiR, Rada Sołecka 
Szymanów

28.07.2012 II Turniej Sołectw „Wiejskie Integracje” Borów GOKSiR, Rada Sołecka 
Borów

30.07.2012 Zakończenie  projektu „Orlik Polska”- 
szczebel regionalny, kat. +16 Roztoka- Orlik GOKSiR

04.08.2012 Piknik rodzinny Jaskulin GOKSiR, Rada Sołecka 
Jaskulin

11.08.2012 II Turniej Sołectw „Wiejskie Integracje” Kłaczyna GOKSiR, Rada Sołecka 
Kłaczyna

18.08.2012 Piknik rodzinny Czernica GOKSiR, Rada Sołecka 
Czernica

25.08.2012 Piknik rodzinny Pietrzyków GOKSiR, Rada Sołecka 
Pietrzyków

02.09.2012 Dożynki gminne Roztoka
GOKSiR, UG Dobromierz, 

Parafia Roztoka, Rada 
Sołecka Roztoka

22.09.2012 55- lecie SP Gniewków Gniewków SP Gniewków
10. 2012- 03. 

2013 Powiatowa Liga Tenisa Stołowego GOKSiR

12.10.2012 II Gminny Przegląd Talentów Sala widowiskowa GOKSiR GOKSiR
11.2012- 
02.2013 II Dobromierska Liga Halowa GOKSiR

11.11.2012 Święto Niepodległości/ wernisaż zdjęć  
i wspomnień „Ocalić od zapomnienia” Roztoka GOKSiR/ ZS Roztoka

30.11.2012 Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza Sala widowiskowa GOKSiR Biblioteka publiczna 
Dobromierz/ GOKSiR

06.12.2012 Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Hala sportowa ZS Roztoka GOKSiR
31.12.2012 Bal Sylwestrowy Sala widowiskowa GOKSiR GOKSiR
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„Młode liście” 
W doBroMierzu

Można śmiało powiedzieć: kto nie był, niech 
żałuje! Nieczęsto mamy okazję uczestniczyć  
w tak wyjątkowym koncercie. Wyjątkowym, 
bo po pierwsze w wykonaniu naszych rodaków 
z Ukrainy, a po drugie – w wykonaniu profe-
sjonalistów i utalentowanych młodych ludzi. 
„Młode Liście” z ukraińskiego miasta Bar  
w mroźny wieczór 30 stycznia br. rozgrzały ser-
ca całej widowni!

Koncert, jaki zorganizowano w kościele p.w. 
św. Michała Archanioła w Dobromierzu odbył się 
w ramach IX Ogólnopolskiego Koncertu Chary-
tatywnego Rodacy Rodakom, dzięki współpracy  
burmistrza Miasta i Gminy Syców i Konsulatu Ge-
neralnego RP w Winnicy. 

„To zaszczyt Was tu gościć. Zaserwowaliście 
nam niezapomniane wrażenia” - podsumował 
koncert ks. proboszcz Andrzej Walerowski. Słów 
uznania nie szczędził także wójt Jerzy Ulbin.  
W uroczystości uczestniczyli: konsul generalny 

RP w Winnicy  Krzysztof Świderek, wicekonsul 
Damian Ciarciński, ks. dziekan Kazimierz Dudek 
z Winnicy, przewodnicząca Rady Danuta Świerk, 
a także przedstawiciele polskich organizacji ze 
Wschodu.

20-osobowy chór zaprezentował pieśni bo-
żonarodzeniowe i ludowe zarówno polskie, jak  
i ukraińskie. Widownia z zapartym tchem obejrza-
ła blisko 40-minutowy występ. Tuż po nim na za-
proszenie wójta Jerzego Ulbina i przewodniczącej  
Danuty Świerk członkowie chóru wraz z  przed-
stawicielami stowarzyszeń Polonii na Ukrainie 
spotkali się na poczęstunku w klubokawiarni  
„U Dobromira”. Tam przy gorącej herbacie goście 
ze Wschodu integrowali się z naszymi młodymi 
mieszkańcami, którzy także odpowiedzieli na za-
proszenie wójta. Były wspólne zabawy i śpiewa-
nie. Nie mogło też zabraknąć podziękowań za tak 
udane spotkanie. Te, wraz z upominkami, przeka-
zali nasi włodarze na ręce dyrygent chóru. Przeka-
zali także pieniądze, jakie udało się zebrać podczas 
trwania koncertu. Dzień później chór zaśpiewał 
także dla uczniów w Zespole Szkół w Roztoce.

Wizyta zespołu zapoczątkowała szereg ini-
cjatyw nawiązujących do partnerskich stosunków  

iso W urzędzie
Od początku 2012 r. w Urzędzie Gminy 

Dobromierz trwają prace nad wdrożeniem 
systemu zarządzania jakością ISO. Podjęte 
działania mają przyczynić się do zwiększenia 
sprawności funkcjonowania urzędu i pozwolić 
na monitorowanie i doskonalenie jego funk-
cjonowania jako jednostki nowoczesnej, wia-
rygodnej oraz przyjaznej dla mieszkańców  
i inwestorów.

Naszym nadrzędnym celem jest bowiem 
zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi 
klientów, wynikającej z wdrożonego i ulepsza-
nego systemu jakości. Do głównych korzyści 
systemu można zaliczyć: umacnianie roli urzędu 
jako instytucji pełniącej służbę publiczną, zała-
twianie spraw w terminach i trybach określonych 
w przepisach prawa i w obowiązujących proce-
durach. Funkcjonowanie systemu przyczyni się 
także do lepszych warunków organizacyjnych 
i technicznych obsługi klientów, wzrostu zado-
wolenia i zaufania mieszkańców do realizowa-
nych usług, zapewnienia sprawnego przepływu 
informacji wewnątrz urzędu czy skrócenia czasu 
trwania i oczekiwania na zrealizowanie usługi. 
Wdrożenie ISO podniesie także świadomość  
o służebnej roli urzędu, ulepszy standardy obsługi 
przy załatwianiu spraw oraz uzupełni i udoskona-
li kwalifikacje i umiejętności pracowników. Inne 
korzyści to prowadzenie stałego monitoringu 
procesów, identyfikowanie obszarów do popra-
wy i stale doskonalenie poprzez realizację pla-
nów poprawy jakości, utrzymanie i doskonalenie 
systemu zarządzania jakością według normy ISO 
9001:2009, zwiększenie prestiżu urzędu, jasne 
określenie podziału odpowiedzialności i kompe-
tencji pracowników.

Niewątpliwie, w parze z jakością idzie lepsza 
i sprawniejsza obsługa klientów uzyskana poprzez 
ustanowienie i realizowanie polityki celów, polity-
ki informacyjnej i konkurencyjność. Są to elemen-
ty, które składają się na wizerunek dobrej admini-
stracji. Aby właściwie wypełniać swoje zadania, 
administracja musi stale się rozwijać, zmieniać i 
przystosowywać do nowych wyzwań. Osiągnię-
cie takiego standardu wymaga więc zasadniczych 
zmian w sferze zarządzania urzędem, który musi 
być funkcjonalny i bardziej przyjazny dla klienta. 

Monika Borysewicz

AktyWnie W sołectWAch
Znaczna aktywizacja, zaangażowanie, a przy tym przyjazna atmosfera – tak w skrócie moż-

na opisać to, co od początku roku dzieje się w sołectwach. A dzieje się wiele – począwszy od 
spotkań opłatkowych niemal w każdej miejscowości po uroczystości związane z Dniem Kobiet.

Wiosenne Porządki
Od 8 marca na terenie gminy Dobromierz pojawili się nowi 

pracownicy, którzy dbać będą m.in. o estetykę naszych miejsco-
wości. Wszystko to w ramach prac społecznie – użytecznych, do 
których zatrudnionych zostało 11 bezrobotnych. Wypracują oni 
po 40 godzin w miesiącu.

Będą to głównie prace porządkowe w miejscach użyteczności pu-
blicznej. Dodatkowo od 1 kwietnia br. zatrudnione zostaną jeszcze 4 
osoby, które zajmą się głównie przygotowaniem dobromierskich ba-
senów do sezonu, a także pomogą przy drobnych remontach w GOK-
SiR i świetlicach wiejskich. Prace społecznie – użyteczne potrwają do 
końca września. 

To jednak nie jedyne prace, które mają za zadanie upiększyć naszą 
gminę. W styczniu rozpoczęto czyszczenie rowów. Prace te wykona-
no na ulicach Sportowej i Świdnickiej w Dobromierzu.

Natalia Maliszewska

z naszymi wschodnimi sąsiadami. Dla mieszkań-
ców gminy zorganizowano Wielki Test Wiedzy  
o Kresach, którego finał odbędzie się 28 kwietnia. 
To jednak nie wszystko. Gmina Dobromierz włą-
czyła się w ogólnopolską akcję „Mogiłę Pradziada 
ocalić od zapomnienia”, dzięki której grupa wo-
lontariuszy z naszego terenu latem wyjedzie na 
Ukrainę.

To pierwszy tego typu koncert w naszej gmi-
nie. Wierzymy jednak, że nie ostatni, a miniony 
występ będzie początkiem naszej współpracy  
w kolejnych edycjach imprezy..

Natalia Maliszewska

Od stycznia systematycznie na naszej stro-
nie internetowej informowaliśmy Państwa o 
wielu spotkaniach i zabawach opłatkowych, ja-
kie organizowali gospodarze wsi, rady sołeckie, 
koła gospodyń wiejskich czy radni. Wszyscy 
chcieli się spotkać w nowym roku i złożyć sobie 
najserdeczniejsze życzenia, przy tym wspólnie 
się bawiąc.

Kolejnym momentem znacznej aktywności 
był Dzień Kobiet, który był doskonałą okazją 
do podziękowań wszystkim paniom za ich co-
dzienny trud, pracę, wyrozumiałość i cierpli-
wość. Przy okazji takiego święta nie mogło 
zabraknąć oczywiście kwiatów, a te osobiście 
wręczał swoim mieszkankom wójt Jerzy Ulbin. 

Na tym jednak nie koniec zaangażowania 
naszych mieszkańców. Jak co roku okres przed-
świąteczny to także czas wielu spotkań, lecz w 
nieco innym charakterze. Członkinie kół gospo-
dyń wiejskich prześcigają się w pomysłowości 
na najpiękniejszą wielkanocną palmę. Tak było 
i tym razem – kreatywność mieszkańców jak 
zwykle zaowoco-
wała kolorowymi 
i staranie wyko-
nanymi palmami.

Za nami do-
piero pierwszy 
kwartał tego roku, 
a już mieszkańcy 
gminy skutecz-
nie pokazali, że 
chcą się angażo-
wać i integrować 
społecznie. My 
wierzymy, że ta 
dobra efektywna 
passa potrwa jak 
najdłużej.

Natalia 
Maliszewska
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Punkt Przyjęć  
W doBroMierzu zostAje

Specyfika terenu i mało dostępna komunikacja zaważyła o tym, że 
dobromierski punkt przyjęć osób bezrobotnych będzie funkcjonował 
nadal. Istniało jednak zagrożenie, że placówka może przestać dzia-
łać. PUP w Świdnicy od ubiegłego roku tnie etaty – budżet jednostki  
w 2012 r. jest skromniejszy o pół miliona złotych niż rok temu.

szAcoWAnie 
strAt W toku

Od 19 marca br. mieszkańcy 
gminy Dobromierz mogą skła-
dać wnioski o oszacowanie strat  
w swoich gospodarstwach rol-
nych, które zostały spowodowane 
przez ujemne skutki przezimowa-
nia upraw. Sprawa jest pilna, gdyż 
rolnicy z uwagi na sprzyjającą 
aurę spieszą się z ponownym ob-
siewaniem pól, stąd i błyskawicz-
na reakcja wójta Jerzego Ulbina  
o powołaniu odpowiedniej ko-
misji. Na tę chwilę złożono już  
ok. 20 wniosków i szacowane strat 
trwa na bieżąco.

Natalia Maliszewska

reMont urzędu nA Finiszu
Dobiegają końca prace związane z remontem dobromierskiego urzędu gminy. Od lat nie-

remontowane korytarze z dnia na dzień zyskują nową oprawę. Udało się już położyć nową 
instalację elektryczną, przebudować instalację centralnego ogrzewania, wyrównać ściany  
i położyć posadzki granitowe.

WsPierAMy kulturę Fizyczną i sPort
8 marca wójt Jerzy Ulbin dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Dobromierz. Środki 
finansowe zostały przyznane dla podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotacja na realizację zadań publicz-
nych przewidziana jest bieżący rok.

Pomoc została udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie, a także uchwały Rady Gminy Dobromierz w spra-
wie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami 
pozarządowymi. Rozdysponowane środki to kwota 58.000 zł, które trafiły do: 
Ludowego Klubu Sportowego „Nysa” Kłaczna w kwocie 13.500 zł, Ludowe-
go Klubu Sportowego „Płomień” Dobromierz 12.500 zł, Ludowego Klubu 
Sportowego „Granit” Roztoka 25.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Gniewków 4.000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego bieganie.pl – ZS  

Roztoka 2.000 zł oraz Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
„Iskra” Dobromierz 1.000 zł.

Przyznane pieniądze zosta-
ną przeznaczone m.in. na or-
ganizację zawodów, turniejów 
i meczów w ramach współza-
wodnictwa sportowego oraz 
na zakup sprzętu sportowego  
i utrzymanie boisk.

Katarzyna Szot

Biuletyn Informacyjny
Gminy Dobromierz:
Wydawca: Urząd Gminy

Dobromierz, pl. Wolności 24
e-mail: ug@dobromierz.pl

pod redakcją Natalii Maliszewskiej
korekta: Monika Borysewicz

zdjęcia: Stanisław Kałużny, Natalia 
Maliszewska, użyczone

Skład i druk: Usługi Poligraficzne  
Bogdan Kokot vel Kokociński

ul. Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda

tel. 74 872 50 92
www.kokocinski.pl

Wersja elektroniczna
Biuletynu Informacyjnego:

www.dobromierz.pl

Modernizacji doczekają się drewniane 
schody i balustrady, a wykładziny zostaną wy-
mienione na podłogi panelowe. Równocześnie 
trwają prace związane z przygotowaniem na 
parterze ratusza biura Urzędu Stanu Cywilnego 
i ewidencji ludności. To rozwiązanie wdrożono 
z myślą o klientach, którzy niejednokrotnie na-
rzekali na uciążliwości związane z pokonaniem 
dwóch pięter urzędu.

Aby dodatkowo usprawnić komunikację, 
na parterze zostanie uruchomione dodatko-
we przejście. Z uwagi na likwidację Zakładu 
Obsługi Komunalnej od kwietnia br. klien-
ci w sprawach dotyczących wody, czynszów  
i ścieków będą obsługiwani na I piętrze urzę-
du naprzeciwko kasy, zaś w sprawach gospo-
darki komunalnej w Referacie Budownictwa  
i Rolnictwa. Z pewnością po zakończeniu  
prac remontowych warunki do przyjmowania 

interesantów i do pracy będą znacznie lepsze.  
Będzie też bardziej komfortowo i wygodnie.  
Na efekt końcowy trzeba będzie poczekać  
jeszcze około miesiąca. Koszt remontu wy- 
niesie blisko 95 tys. zł.

Monika Borysewicz

Starania wójta Jerzego Ulbina   
zaowocowały faktem, że bezro-
botni z gminy Dobromierz dalej 
będą przyjmowani na miejscu. 
Rozmowy wójta z dyrektorem 
PUP Tadeuszem Kotlarskim za-
owocowały kontynuacją funkcjo-
nowania dobromierskiego punktu. 

Mało tego – w najbliższym czasie 
pracownicy PUP planują jeszcze 
bardziej usprawnić proces obsłu-
gi naszych bezrobotnych. Punkt 
przyjęć w Dobromierzu będzie 
czynny w każdy wtorek w godz. 
8:30 – 14:00.

Natalia Maliszewska

5 dAWek doBrej zABAWy
W tym roku w ramach II Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gmi-

ny Dobromierz „Wiejskie Integracje” odbędzie się 5 festynów, pod-
czas których drużyny sołeckie będą miały możliwość zaprezentowa-
nia swoich umiejętności sportowych, muzycznych czy scenicznych. 
Rozpoczynamy już 12 maja festynem na góralską nutę w Dzierzkowie 
- zwycięskiej miejscowości ubiegłorocznej edycji turnieju.

30 czerwca zapraszamy do Jugowej, 14 lipca do Szymanowa, 28 lip-
ca do Borowa, 11 sierpnia do Kłaczyny.  Podsumowanie tegorocznego 
turnieju nastąpi 2 września w Roztoce podczas Dożynek Gminnych.  For-
muła turnieju będzie zbliżona do zeszłorocznego scenariusza - podczas 
każdego turnieju drużyny zdobywać będą punkty, które dodawane będą 
do ogólnej klasyfikacji. Na drużynę, która zgromadzi najwięcej punktów 
czekać będzie nagroda. Szczegółowy regulamin oraz propozycje konku-
rencji powstaną w pierwszej połowie kwietnia. Organizatorzy liczą na 
sugestie drużyn, które uczestniczyły w zeszłorocznym turnieju. Atrakcji 
z pewnością nie zabraknie. Dzięki nowym pomysłom organizatorów oraz 
zaangażowaniu rad sołeckich i radnych poszczególnych miejscowości, 
gwarantujemy dobrą zabawę! Wiejskie Integracje to nie tylko zmagania 
drużyn sołeckich, to również możliwość spędzenia wolnego czasu i do-
skonałej zabawy dla najmłodszych. To także poznanie gminy Dobromierz 
oraz jej mieszkańców. Już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnej za-
bawy!

Beata Polańska
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Przeprowadzono inwentaryzacje magazy-
nów, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Spo-
rządzono sprawozdanie finansowe na dzień 30 
listopada 2011 r. Rachunek zysków i strat wy-
kazał stratę w wysokości minus 490 000 zł, po-
mimo umorzenia przez Wójta Gminy podatku 
od nieruchomości za rok 2010 na kwotę około 
200 000 zł. Sporządzono wykazy zobowiązań, 
należności, kontrahentów. O postawieniu Za-
kładu Obsługi Komunalnej w stan  likwidacji 
zostały powiadomione odpowiednie instytu-
cje, urzędy i kontrahenci. 20 grudnia 2011 r.  
został powiadomiony Powiatowy Urząd Pracy 
w Świdnicy o planowanych zwolnieniach gru-
powych.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. 15 pracow-
ników ZOK przeszło do pracy w Urzędzie 
Gminy Dobromierz. Cały majątek, maszyny, 
urządzenia i wyposażenie zostały przekazane 

zok zlikWidoWAny
Z dniem 31 marca 2012 r. zakończył działalność Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromie-

rzu. W okresie likwidacji od 1 grudnia 2011 r. były prowadzone działania formalno-prawne 
związane z likwidacją wydzielonego samorządowego zakładu budżetowego oraz działania na-
prawcze związane z zadaniami realizowanymi dotychczas przez ZOK.

śWietlicA W roztoce – koŃczyMy
Remont świetlicy w Roztoce zostanie zakończony w III 

kwartale 2012 r. Czas remontu to prawie 6 lat! Przez 4 lata 
(2007 - 2010) to było tak, jak z tym przysłowiowym królicz-
kiem: nie ważne by złapać, ale by gonić go. Pozostały doku-
menty, faktury, umowy, które przedstawiają ten proceder  
(remont?). ZOK kupował materiały - blachę, stal, płyty 
stropowe, drewno, a większość prac wykonywały firmy. Bez 
przetargów, bez zapytań ofertowych, drogo i nie w terminie.  
Do tego zapłaty gotówką po kilkanaście tysięcy z kasy ZOK.

Wójtowi Gminy. Umowy leasingowe przeję-
ła gmina. Obsługa komunalna mieszkańców 
gminy była prowadzona bez zakłóceń i będzie 
realizowana coraz sprawniej.

Działania naprawcze objęły organizację 
pracy, oszczędności w zakresie zużycia energii 
elektrycznej oraz zaopatrzenie w wodę. Przy 
przekazywaniu umów na dostawy energii elek-
trycznej zostały zmienione taryfy oraz zmniej-
szone zamówione moce. Od 1 kwietnia 2012 r. 
zarządzanie i administrowanie wspólnotami z 
udziałem Gminy Dobromierz przejął profesjo-
nalny zarządca nieruchomościami. Od grudnia 
2011 r. przeszliśmy na zasilanie sieci wodocią-
gowej ze studni głębinowych. Konieczna była 
modernizacja urządzeń w studniach i w stacji 
uzdatniania wody. W studniach głębinowych 
w Serwinowie i Dobromierzu zostały zain-
stalowane dwie nowoczesne pompy, liczniki, 
zawory i układy zabezpieczające przed sucho-
biegiem. W stacji uzdatniania wody zostanie 
wykona modernizacja układu sterowania pom-
pami, zostaną też zakupione dwie nowoczesne 
pompy zapewniające oszczędniejsze tłoczenie 
wody do sieci. Druga studnia w Dobromierzu 
będzie również wyposażona w nową pompę. W 
II kwartale 2012 r. uruchomimy drugą studnię 
głębinową w Serwinowie. Jest szansa, że jesz-
cze w tym roku bardzo dobra woda z własnych 
studni głębinowych popłynie do Gniewkowa i 
Czernicy.

utrzymanie czystości oraz większą odporność na intensywne użytkowa-
nie. Główna sala na piętrze będzie ogrzewana przez nadmuch z dwóch 
klimakonwektorów. Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawi estetykę 
sali, kaloryfery wokół sali nie będą instalowane. Klimakonwektory uzu-
pełnione o agregat chłodzący zapewnią klimatyzację sali. Na parterze  
w pomieszczeniach przeznaczonych na uruchomienie punktu przedszkol-
nego zostaną zainstalowane grzejniki higieniczne gładkie.

1 marca 2012 r. został ogłoszony przetarg „Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach działania Odnowa i Rozwój 
Wsi”. W warunkach przetargu zostały zawarte wszystkie pozostałe prace 
niezbędne do zakończenia remontu i przygotowania obiektu do użytko-
wania. Złożono 7 ofert z cenami od 650 000 zł do 1 260 000 zł. 27 marca 
2012 r. wybrano ofertę z najniższą ceną. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić wysoki standard wykończenia obiektu świetlicy. Hol i klatki 

schodowe będą pokryte granitem. Główna sala 
będzie miała posadzkę z dębowego parkie-
tu. Zostanie wykonana również podwyższona 
scena z dębową podłogą. W części sanitarnej 
powstanie wydzielona część spełniająca dodat-
kowe wymagania dla punktu przedszkolnego. 
Posadzki w pomieszczeniach dla dzieci pokry-
te zostaną specjalną wykładziną tarket. Obiekt 
będzie przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych. Przy głównej klatce schodowej  zainsta-
lowana będzie winda osobowa. Zakres prac 
wykończeniowych obejmuje również zagospo-
darowanie terenu, który zyska chodniki wo-
kół budynku, nowe ogrodzenie, odwodnienie,  
w ogrodzie powstaną alejki z ławkami, zosta-
ną nasadzone drzewa i krzewy.

Termin zakończenia remontu został za- 
planowany na 15 lipca 2012 r. Potem nastąpią odbiory i wyposaża-
nie obiektu. Jeżeli wykonawcy nie zawiodą, to powinniśmy przekazać  
świetlicę mieszkańcom w dniu Gminnych Dożynek, 2 września 2012 r. 
Koniec już zatem widać.

Edward Krumplewski

 
WÓJT GMINY DOBROMIERZ INFORMUJE 

 

W Gminie Dobromierz uruchomiono SMS-owy serwis 
powiadamiania mieszkańców. 

 

Aby otrzymywać BEZPŁATNE SMS-y z informacjami o: 

• sytuacjach zagrożenia: wichury, powodzie, gwałtowne burze 
• awariach: prądu, wody 
• imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
• badaniach lekarskich i profilaktycznych 
• ważnych wydarzeniach w Gminie Dobromierz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istnieje również możliwość rejestracji bezpośrednio w Urzędzie Gminy 
Dobromierz bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  
(74) 85-86-217 wew. 25 
 
Aby wyrejestrować się z systemu, należy wysłać wiadomość SMS o treści: 
Nie.db na numer 533 215 049 lub zgłosić wyrejestrowanie w Urzędzie Gminy 
Dobromierz bądź telefonicznie pod nr tel. (74) 85-86-217 wew. 25 
 
 
 
SMS* - opłata jednorazowa za wysłanie wiadomości SMS pobierana jest zgodnie z Państwa planem taryfowym. 

WYŚLIJ SMS* O TREŚCI: 

Tak.db 
na numer:  533 215 049 

Tak, jak pisaliśmy - kontynuacja remontu 
nie była możliwa. Różnice pomiędzy projek-
tem a wykonanymi pracami budowlanymi były 
tak duże, że nie było szans na uzyskanie zgody 
na użytkowanie obiektu. W 2011 r. został wy-
konany projekt budowlany zamienny, uzyska-
liśmy nowe pozwolenie na budowę. Starania 
o dodatkowe środki finansowe z programów 
unijnych zakończyły się sukcesem, otrzymali-
śmy dotację ponad 400 000 zł na sfinansowanie 
końcowego remontu świetlicy. 

14 listopada 2011 r. ogłoszono przetarg: 
„Dostawa i montaż instalacji grzewczej oraz 
wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej  
w Roztoce”. Zostały złożone 4 oferty z cenami 
od 171 000 zł do 229 000 zł. 2 tygodnie póź-
niej wybrano ofertę z najniższą ceną. Wszyst-
kie urządzenia określone w przetargu zostały dostarczone, ich montaż 
nastąpi po wykonaniu odpowiednich prac budowlanych. Źródłem ogrze-
wania będzie nowoczesny piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą ko-
morą spalania i modulacją mocy. Hol na parterze i zaplecze sanitarne 
wyposażone zostaną w ogrzewanie podłogowe, co zapewni łatwiejsze 

Likwidacja ZOK, to nie, jak twierdzili 
pseudoobrońcy z gębami pełnymi frazesów, 
zarzynanie kury, która znosi złote jaja czy też 
zamykanie dobrze zorganizowanej jednostki. 
To odważna i racjonalna decyzja Wójta i Rady 
Gminy Dobromierz. Mieszkańcy Gminy za-
uważą likwidację ZOK - będzie lepiej, więcej 
i taniej.

Edward Krumplewski


