
Z pewnością jedną z większych inwestycji prze-
prowadzonych w  mijającym roku był remont 
i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie.

str. 2

Strategiczną inwestycją drogową zrealizowaną 
w mijającym roku była budowa pierwszej gmin-
nej obwodnicy na odcinku Borów-Roztoka.

str. 3

Rok 2015 przyniósł pozytywne zmiany policjan-
tom z Dobromierza, którzy doczekali się remontu 
Posterunku Policji.

str. 4

Szanowni Mieszkańcy!
 Minął rok od rozpoczęcia nowej kadencji gminnego samorządu. Zgodnie 
z Waszą wolą po raz drugi zostałem obdarzony zaufaniem i ponownie objąłem 
urząd wójta gminy. Dzięki temu mogłem realizować zadania, których społeczeń-
stwo oczekiwało. Część z nich była kontynuacją roku poprzedniego. Pozwoliło 
to na płynne wykonywanie określonych celów pod względem technicznym oraz 
na rozliczenie ich w całości i otrzymanie dotacji.

 Zachęcając Państwa do lektury tego materiału, jednocześnie chcę podzię-
kować wszystkim radnym i sołtysom, którzy aktywnie wspierali liczne wnioski 
i  inicjatywy oraz włączali się w codzienną realizację gminnych przedsięwzięć. 
Serdecznie dziękuję pracownikom, mieszkańcom, organizacjom, stowarzysze-
niom i grupom, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy.

Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

NASZA GMINA

Wiadomości z Gminy Dobromierz

egzemplarz bezpłatny 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DOBROMIERZ
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 »Nowa kadencja samorządu - grudzień 2014
1 grudnia 2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy Do-
bromierz nowo wybrani radni wraz z wójtem Jerzym Ulbi-
nem zobowiązali się do współpracy, której celem będzie 
przede wszystkim dążenie do sprawnego funkcjonowania 
gminy i zaspokajania potrzeb jej mieszkańców. 
Wójt Jerzy Ulbin pokonał kontrkandydatów w  I turze, 
zdobywając blisko 55% poparcia mieszkańców. 
W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. odby-
ło się 12 sesji Rady Gminy Dobromierz, w tym 1 nadzwy-
czajna. Podjęto 83 uchwały. Stałe Komisje Rady Gminy 
Dobromierz spotkały się 39 razy. Natomiast wójt gminy 
wydał 156 zarządzeń.

 »Na początku roku 2015 mieszkańcy naszej 
gminy wybrali sołtysów oraz rady sołeckie

 »Świetlica w Czernicy

Sołectwo Czernica świę-
towało w  tym roku za-
kończenie kolejnego 
etapu remontu świetlicy 
wiejskiej. Mieszkańcy 
otrzymali do dyspozycji 
w pełni zmodernizowany 
obiekt. Ukończony etap 
obejmował wymianę sto-
larki okiennej i  drzwio-
wej, wykonanie nowych 
posadzek i  podłóg, wy-
mianę instalacji elek-
trycznej, wykonanie no-
wej instalacji sanitarnej 
i  grzewczej oraz nałoże-
nie tynków i  malowanie 
wewnątrz budynku.

MANDATY RADNYCH ZDOBYLI: 

Okręg Nr 1 - Teodor Balok
Okręg Nr 2 - Piotr Rusek
Okręg Nr 3 - Henryk Mazurkiewicz
Okręg Nr 4 - Agata Ślęzak
Okręg Nr 5 - Elżbieta Grymuza
Okręg Nr 6 - Krzysztof Kołodyński
Okręg Nr 7 - Leszek Sokalski
Okręg Nr 8 - Jolanta Brach

Okręg Nr 9 - Andrzej Babiarz
Okręg Nr 10 - Marian Broda
Okręg Nr 11 - Bronisław Fica
Okręg Nr 12 - Edward Rajca
Okręg Nr 13 - Michał Sadowski
Okręg Nr 14 - Danuta Świerk
Okręg Nr 15 - Aleksandra Luks

Borów
sołtys:
Danuta Radoń
rada sołecka :
1. Monika Chirowska
2. Józef Kaniowski
3. Agnieszka Kostyra
4. Wioletta Matusiak
5. Renata Suchecka-Bogdan

Bronów
sołtys:
Justyna Nydza
rada sołecka:
1. Artur Komarnicki
2. Magdalena Kucharek
3. Krystyna Malinkiewicz

Czernica
sołtys:
Justyna Woźniakiewicz
rada sołecka:
1. Anna Flejtarska
2. Małgorzata Kobak
3. Weronika Mastalerek

Dobromierz
sołtys: 
Jerzy Werczyński
rada sołecka:
1. Dorota Bierowiec
2. Łukasz Gajek
3. Anna Kargol
4. Piotr Maciejczuk
5. Nina Piwko
6. Danuta Wysoczańska

Dzierzków
sołtys: 
Celina Chmielowska
rada sołecka:
1. Aurelia Kołpak
2. Wojciech Kubusiak
3. Ewa Orda
4. Artur Ślęzak

Gniewków
sołtys: 
Paweł Kwiatkowski
rada sołecka:
1. Krystyna Hrankowska
2. Otylia Sieczka
3. Adam Kwaśnik
4. Andrzej Sukiennik
5. Janusz Zawadzki

Jaskulin
sołtys: 
Teodor Balok
rada sołecka:
1. Bogdan Balok
2. Adam Bubnowicz
3. Krzysztof Trębacz

Jugowa
sołtys: 
Marek Piłat
rada sołecka:
1. Bogumiła Buczak
2. Elżbieta Jania
3. Franciszek Mazurkiewicz
4. Jolanta Nackiewicz
5. Edyta Ryczek
6. Arkadiusz Umer

Kłaczyna
sołtys: 
Marian Gut
rada sołecka:
1. Bożena Durajczyk
2. Aneta Kłeczek
3. Urszula Lipińska
4. Robert Morawski
5. Zbigniew Puć
6. Anna Stachowska
7. Kazimiera Żelazny

Pietrzyków
sołtys: 
Zbigniew Matkowski
rada sołecka:
1. Jan Fuławka
2. Małgorzata Kukawka
3. Klaudia Musiela

Roztoka
sołtys: 
Agnieszka Kucharczyk
rada sołecka:
1. Marian Bukało
2. Elżbieta Grabowiec
3. Łukasz Matkowski
4. Anna Matulis
5. Krystyna Rajca
6. Urszula Farnholtz
7. Stefania Fica

Szymanów
sołtys: 
Jan Paszkowski
rada sołecka:
1. Piotr Ciura
2. Jerzy Domański
3. Helena Krynicka
4. Józef Ślązak
5. Edward Ślązak

 »Plan gospodarki 
niskoemisyjnej

Gmina Dobromierz na początku 2015 roku przystąpiła do opraco-
wania Planu Gospodarki niskoemisyjnej. Gmina, w ramach prze-
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu podpisała umowę 
na dotację. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej została podjęta przez gminnych radnych 
w listopadzie br. 

 »Plac przed świetlicą 
w Bronowie

W październiku zrealizowane zostało zadanie polegające na 
ułożeniu chodnika z  kostki granitowej przed świetlicą wiejską 
w Bronowie. Zakres prac obejmował m.in. przygotowanie terenu, 
wykonanie podbudowy, korytowanie na szerokości chodników, 
składowanie nadmiaru kruszywa oraz dostarczenie kostki i kra-
wężników, a także ułożenie nawierzchni. Zadanie zostało sfinan-
sowane ze środków funduszu sołeckiego na rok 2015.

 »Świetlica 
w Gniewkowie

Z pewnością jedną z  większych inwestycji przeprowadzonych 
w mijającym roku był remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Gniewkowie. 
Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian, podłóg, wymia-
nę parkietu i  posadzek, wymianę pokrycia dachowego, otynko-
wanie i malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej, instalacji wod-
no-kanalizacyjnej  kuchni i zaplecza sanitarnego, instalacji grzew-
czo-wentylacyjnej, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłą-
czem gazowym oraz wymianę instalacji elektrycznej. Dodatkowo 
w  trakcie remontu nastąpiła konieczność wyburzenia zaplecza 
socjalnego i postawienia tej części obiektu od fundamentów.
Nie sposób też nie wspomnieć o obecnym estetycznym wyglą-
dzie placu przed tym obiektem, gdzie wyburzono stare budynki 
gospodarcze. Dodatkowo dzięki dofinansowaniu, które pozyskała 

gmina z programu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”, położo-
no nowy chodnik z  bruko-
wej kostki betonowej i wy-
budowano parking.
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 »Obwodnica Borów - Roztoka
Strategiczną inwestycją drogową zrealizowaną w mijającym roku była budowa pierwszej gminnej obwodnicy o długości 1,6 km. Prace budowla-
ne obejmowały remont ulicy Kamiennej od skrzyżowania z ulicą Sportową w Roztoce do skrzyżowania z drogą powiatową w Borowie. Budowa 
małej obwodnicy Borów-Roztoka nie tylko usprawniła przejazd samochodów ciężarowych wywożących urobek z pobliskich kamieniołomów 
i zakładów przeróbki kamienia, ale w głównej mierze odciążyła ruch odbywający się do tej pory głównie przez tereny zamieszkałe.

 »Remonty dróg
Istotnym zadaniem dla samorządu gminnego jest bieżące utrzymanie dróg gminnych. W mijającym roku wykonano szereg prac, mają-
cych na celu poprawę warunków korzystania z nich. Były to zarówno prace na drogach gruntowych, jak i asfaltowych. W ramach prac 
bieżących grupa techniczna Urzędu Gminy wykonała remont kilku odcinków dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej. Były to drogi 
stanowiące dojazd do posesji w Bronowie i w Kłaczynie oraz dojazd do terenów rolnych w Roztoce. Zrealizowano również remont części 
ulicy Osiedlowej w Roztoce, stanowiącej łącznik od ulicy Sportowej do bloków mieszkalnych. Wykonany został remont drogi transportu 
rolnego w Kłaczynie. Droga ta stanowi dojazd do pól znajdujących się przy granicy z obrębem Wolbromek w gminie Bolków.
W ramach współpracy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego zrealizowano prace polegające na zbieraniu nadkładu ziemi zalegającej 
pobocza drogi powiatowej w Jugowej.
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 »Wiaty przystankowe
Mając na uwadze podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, gmina Dobromierz w roku 2015 postawiła kolejne wiaty przy-
stankowe, z których mogą korzystać nasi mieszkańcy. Zadania, oprócz wykonania drewnianych wiat przystankowych, obejmowały również 
zamontowanie tablic informacyjnych oraz koszy na śmieci. Nowe wiaty pojawiły się w Bronowie, Szymanowie, Borowie i w Jugowej.
W przypadku Bronowa 
i  Szymanowa projekt zo-
stał zrealizowany w  ra-
mach operacji pt. „Bez-
pieczna droga do szkoły 
i  do domu”. Na realizację 
zadania gmina Dobro-
mierz otrzymała dota-
cję ze środków unijnych 
z PROW.
Natomiast wiaty w  Jugo-
wej i w Borowie powstały 
ze środków funduszu so-
łeckiego zgodnie z  decy-
zją mieszkańców wyrażo-
ną na zebraniu wiejskim.

 »Dach remizy 
w Dobromierzu

W czerwcu odbył się końcowy odbiór remontu pokrycia dachowe-
go remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. Realiza-
cja zadania była niezbędna w związku z powstającymi na dachu 
nieszczelnościami. Zakres wykonanych prac obejmował: pokrycie 
dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek, uszczelnienie 
obróbek blacharskich. Wykonano również otwory pod kominki 
wentylacyjne na dachu oraz dylatację wylewki betonowej.

 »Remont Posterunku 
Policji i Sali Ślubów

W roku 2015 r. miał miejsce remont siedziby Posterunku Policji 
w Dobromierzu, który swoim zakresem objął: wygładzenie i po-
malowanie ścian, położenie paneli podłogowych, odnowienie 
stolarki drzwiowej oraz częściową wymianę oświetlenia. W części 
głównej, na wysokości lamperii, położony został tynk żywiczny. 
Remontu doczekała się również dobromierska Sala Ślubów, w któ-
rej wymienio-
no instalację 
e l ek t r yczną , 
w y g ł a d z o n o 
i  pomalowano 
ściany, położo-
no płytki oraz 
wprowadzono 
elementy deko-
racyjne nada-
jące temu wnę-
trzu właściwy 
charakter.

 »Staw w Szymanowie
Ekipa techniczna Urzę-
du Gminy Dobromierz 
przeprowadziła pra-
ce polegające na od-
restaurowaniu oraz 
uzupełnieniu muru 
znajdującego się bez-
pośrednio przy sta-
wie w  Szymanowie. 
Zadanie z  pewnością 
wpłynęło zarówno na 
bezpieczeństwo osób 
spacerujących wokół 
stawu, jak i  poprawiło 
estetykę całości terenu.

 »Wiosenne i letnie nasadzenia
Wraz z nadejściem wiosny w naszej gminie rozpoczynają się prace porządkowe i pielęgnacyjne. Gminne klomby, skwery, gazony i donice 
zapełniają się różnobarwnymi kwiatami, które po kilku miesiącach są wymieniane i zdobią miejsca użyteczności publicznej.

 »Nowe punkty oświetleniowe
W ramach bieżącej umowy na serwis i eksploatację sieci oświetlenia ulicznego na lata 2015-
2016, jaką Gmina Dobromierz podpisała z firmą TAURON Dystrybucja SA, powstały nowe punk-
ty oświetlenia ulicznego.

Nowe oprawy pojawiły się w:
 ― Dobromierzu przy ulicy Świdnickiej oraz 
w pobliżu siłowni zewnętrznej na ulicy Ko-
ściuszki,

 ― Czernicy w pobliżu posesji Nr 26, 32 i 7A,
 ― Kłaczynie przy posesji 36 i 52 oraz przy świe-
tlicy wiejskiej, 

 ― Szymanowie przy posesji Nr 1, 
 ― Dzierzkowie przy posesjach Nr 36 i 37.

 »Remont przejazdu kolejowego
Mieszkańcy Borowa po licznych interwencjach 
doczekali się remontu przejazdu kolejowego. 
Działania te zostały skutecznie wsparte przez 
radną Agatę Ślęzak oraz Stowarzyszenie ,,Ak-
tywni Borów-Dzierzków”. Służba Drogowa Po-
wiatu Świdnickiego usunęła nieczynny przejazd 
kolejowy znajdujący się w ciągu drogi powiato-
wej przy wjeździe do Borowa, z  uwagi na jego 
uciążliwość i  uszkodzenia, na które narażeni 
byli właściciele pojazdów. Oprócz demontażu 
nieczynnych torów z pasa jezdni wykonano pod-
budowę z  mieszanki kamiennej oraz nową na-
wierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej.
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 »Organizacje 
pozarządowe

W roku bieżącym w  wyniku konkursu na działalność klubów 
sportowych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 
58 tys. zł. Fundusze na rozwój działalności sportowej otrzymały: 
Granit Roztoka, Uczniowski Klub Sportowy Gniewków, Nysa Kła-
czyna i Płomień Dobromierz.

 »Umiem pływać
Wzorem lat poprzednich uczniowie szkół podstawowych z gminy 
Dobromierz uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach nauki pływa-
nia. Cykl zajęć w ramach programu Ministerstwa Sportu i Tury-
styki był propozycją skorzystania z możliwości nabycia podsta-
wowych umiejętności pływania oraz rozwijania i  podnoszenia 
sprawności fizycznej, zachęcania do systematycznego uprawiania 
sportu w czasie wolnym od nauki, a także zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Dzieci z terenu naszej gminy były dowożone trzy razy 
w tygodniu na zajęcia, które w wymiarze 20 godzin zrealizowano 
w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu.

 »Bezpłatne zajęcia 
taneczne, sportowe 
i kulturalne

Gmina Dobromierz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dobromierzu realizowała projekt nauki tańca w ra-
mach programu ,,Dolnośląskie stokrotki”. Jest to program Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego dla tańczących i marzących 
o tańcu dzieciach i młodzieży mieszkających na wsi i w małych 
miejscowościach. W naszej gminie zajęcia odbywały się w świe-
tlicy wiejskiej w Roztoce i prowadził je Max Mazurek, uczestnik 
programu telewizyjnego You Can Dance.
Od kilku lat znakomicie funkcjonuje też kompleks boisk, wybudo-
wany w ramach programu rządowego Moje Boisko Orlik 2012. 
Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z  zapleczem 
sanitarno-szatniowym w  Roztoce jest otwarte na potrzeby róż-
nych grup wiekowych. GOKSiR dba również o dobrą ofertę imprez 
sezonowych i okolicznościowych. 

 »Książki naszych 
marzeń

W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej nasze 
szkolne biblioteki wzbogacone zostały o dodatkowy bogaty księ-
gozbiór. Program ma na celu promocje czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czy-
telniczych.
Ponadto Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i  Rekreacji otrzymał 
wsparcie finansowe na nowości książkowe w  ramach programu 
Biblioteki Narodowej.

 »Oferta wakacyjna 
dla dzieci i młodzieży

Gmina Dobromierz po raz kolejny w  sezonie letnim zorganizo-
wała wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie 
szkół podstawowych wypoczywali w  Międzywodziu, natomiast 
ich starsi koledzy z gimnazjum uczestniczyli w obozie żeglarskim 
w Niesulicach. Gmina pozyskała również miejsca kolonijne od Ku-
ratorium Oświaty. Łącznie z oferty wakacyjnej skorzystało ponad 
80 dzieci. 

 »Oświata i wychowanie
Oświata i wychowanie to w dalszym ciągu jedna z największych po-
zycji w budżecie, na którą w bieżącym roku wydatkowano ponad 
5,8 mln zł, w  tym udział środków własnych gminy wyniósł blisko 
1,3 mln zł. Oprócz stałych wydatków osobowych i rzeczowych re-
alizowano programy zewnętrzne takie jak: „Youngster” - wsparcie 
nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz 
program edukacji ekologicznej: „Poznajemy zasoby i walory parków 
narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”.

W dalszym ciągu z  powodzeniem prowadzone są 3 nowoczesne 
punkty przedszkolne: 2 w Roztoce i 1 w Dobromierzu. Poziom ofe-
rowanych zajęć edukacyjnych jest bardzo wysoki, stąd przedszkola 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Największą inwestycją w sferze oświatowej była niewątpliwie ter-
momodernizacja budynków szkół w  Dobromierzu i  Gniewko-
wie. Efekt tych działań przełożył się wprost na korzyści ekonomicz-
ne, które powodują zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków 
i kosztów ogrzewania, poprzez ograniczenie zużycia energii.

 »Odkrzaczanie koryt rzek
Prace porządkowe w Gminie Dobromierz są prowadzone regularnie w ciągu całego roku. Ekipa techniczna w miesiącach letnich wykonuje 
prace polegające na odkrzaczaniu, wykaszaniu porostów oraz wygrabieniu i wywiezieniu nieczystości z koryt rzek przepływających przez 
gminę. W tym roku tego rodzaju prace zostały wykonane na rzece Strzegomce oraz Nysie Szalonej. Kompleksowe dbanie o cieki wodne to 
wynik współpracy Urzędu Gminy Dobromierz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 »Ochrona środowiska
W trosce o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców w Gminie Dobromierz reali-
zowany jest ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest”. Miejscowy samo-
rząd skutecznie pozyskuje środki pozwalające na dofinansowanie prac polegających 
na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji mieszkań-
ców. Z bezpłatnego demontażu, odbioru i zdeponowania pokryć dachowych wykona-
nych z materiałów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, 
skorzystało w tym roku ponad 20 gospodarstw, które złożyły odpowiednie wnioski. 
Łącznie zdemontowano i wywieziono blisko 48 ton tego niebezpiecznego materiału.
Od początku trwania projektu, czyli od 2011 roku, w gminie Dobromierz zutylizowano 
ponad 19 tys. m2 wyrobów azbestowych. 
Oprócz usuwania azbestu przeprowadzano również zbiórki odpadów wielkogabary-
towych i zużytych opon.

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w bie-
żącym roku należy zaklasyfikować wykonanie 
projektu budowlanego sieci kanalizacji sani-
tarnej z  przyłączami w  miejscowościach Ja-
skulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z prze-
syłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie.
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 »Fundusz sołecki w Kłaczynie
Oprócz nowych lamp oświetleniowych zamontowanych przy świetli-
cy wiejskiej w Kłaczynie i na terenie boiska sportowego, mieszkańcy 
mogą korzystać z drewnianej altany i parkingu wyłożonego kostką 
betonową. 

 »Fundusz sołecki w Pietrzykowie
Kolejnym sołectwem, które doczekało się remontu świetlicy wiejskiej jest 
Pietrzyków. Miejsce spotkań społeczności lokalnej zostało poddane licz-
nym pracom, które miały na celu zmodernizowanie obiektu oraz popra-
wienie warunków użytkowania świetlicy. W ramach remontu wykonano 
m.in. cyklinowanie oraz trzykrotne lakierowanie parkietu. Ściany oraz 
sufit zostały wygładzone i pomalowane, położono płytki w pomieszcze-
niu kuchennym. Wymienione zostały również drzwi wewnątrz budynku. 
Mieszkańcy Pietrzykowa mogą też korzystać z nowych ławek zamonto-
wanych przy ogrodzonym placu zabaw.

 »Fundusz sołecki 
w Gniewkowie 
i Czernicy

Oprócz świeżo wyremontowanych obiektów świetlicowych, sołec-
twa Czernica i Gniewków doposażyły sale widowiskowe w stoły 
i krzesła. Czernica dodatkowo zaangażowała środki w wyposaże-
nie kuchni i sanitariatów.

 »Fundusz sołecki 
w Jugowej

W ramach funduszu sołeckiego w  Jugowej przeprowadzono II 
etap remontu remizy strażackiej. W  ubiegłym roku wymienione 
zostało pokrycie dachowe, dzięki czemu obiekt jest prawidłowo 
zabezpieczony i pozwala na kontynuację dalszych prac.

 »Fundusz sołecki 
w Jaskulinie

Jaskulin od wielu lat czeka na budowę świetlicy wiejskiej. Stąd też 
mieszkańcy postanowili, że środki sołeckie zostaną przeznaczone 
na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego obiektu.
Realizacja funduszu sołeckiego to nie tylko zadania inwestycyjne, 
ale i  współfinansowanie  organizacji pakietu imprez okoliczno-
ściowych, na które z roku na rok większość sołectw planuje wy-
datkowanie coraz większych środków.

 »Doposażenie 
boiska sportowego 
w Dobromierzu

Kolejne zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 
rok 2015 to doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu po-
przez zakup dwóch wiat stadionowych. Na wniosek mieszkańców 
wykonany został również projekt sceny plenerowej wraz z zaku-
pem materiałów, która będzie atrakcją dobromierskiego parku. 

Na realizację funduszu sołeckiego w 2015 r.  
Gmina Dobromierz wydatkowała 238 315,62 zł

 »Kuchnia w Roztoce
Zgodnie z  wolą mieszkańców Roztoki 
w 2015 r. doszło do adaptacji pomieszcze-
nia gospodarczego na I  piętrze świetlicy 
wiejskiej w  Roztoce na kuchnię.  W  ra-
mach zadania wykonano m.in. instalację 
elektryczną do wyposażenia, instalację 
wodno-kanalizacyjną i  ułożono płytki. 
Zakupiono również okap, zlew, bojler, 
zmywarkę, kuchnię elektryczną z  piekar-
nikiem, stół centralny z  półką oraz wó-
zek kelnerski. Część środków sołeckich 
pozwoliła też na sfinansowanie montażu 
bramy garażowej w budynku remizy stra-
żackiej w Roztoce.
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 »Fundusz sołecki w Dzierzkowie
W Dzierzkowie przeprowadzono prace remontowe polegające na zmoder-
nizowaniu parkingu w pobliżu dwóch sklepów w centrum wsi. Kostką be-
tonową wyłożono również teren obejmujący altanę przy świetlicy wiejskiej 
oraz zakupiono drewniane ławy i stoły. W posiadaniu sołectwa znalazła się 
również kosiarka spalinowa.

 »Fundusz sołecki w Szymanowie
Boisko sportowe z kostki betonowej to zadanie, które na wniosek mieszkańców Szymanowa stanowić będzie dodatkową alternatywę spę-
dzenia wolnego czasu. Dodatkowo, w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015, postawiono wiatę, która uatrakcyjnia teren rekreacyjny.

 »Fundusz sołecki w Borowie
Fundusz sołecki dla sołectwa Borów na rok 2015 został przeznaczony na zagospodarowanie i  modernizację boiska sportowego, przy 
świetlicy wiejskiej. W ramach prac wykonano roboty rozbiórkowe starej i zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wykopy w gruncie, warstwę 
odsączającą z kruszywa, podbudowę i podsypkę piaskową oraz ułożono nawierzchnię z bezspoinowej betonowej kostki brukowej. 

 »Ochrona zabytków
Gmina Dobromierz wspiera ochronę zabytków. Przykładem reali-
zacji tego zadania jest przyznanie dotacji na remont neogotyc-
kiego ołtarza w Kościele Parafialnym w Roztoce na konserwację 
techniczną i estetyczną. Łączna kwota dotacji przyznanych w la-
tach 2014-2015  to 40 tys. zł. Główne założenie całości prac nad 
ołtarzem to przeprowadzenie skutecznej dezynsekcji konstrukcji 
belkowania i zaatakowanych przez drewnojady pozostałych ele-
mentów drewnianych oraz przywrócenie oryginalnej kolorystyki 
ołtarza. Zaplanowane prace konserwatorskie przy ołtarzu głów-
nym prowadzone są w ścisłym związku z zaplanowanymi bada-
niami pozostałych elementów wystroju prezbiterium oraz nawy, 
w szczególności polichromii autorstwa Karla Christiana Andrae.

 »Opieka społeczna
Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie swoim mieszkańcom 
podstawowych potrzeb bytowych. Działania te realizujemy za 
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2015 
roku na pomoc społeczną przeznaczono środki finansowe w kwo-
cie ponad 3,6 mln. zł. Jednym z istotnych powodów ubiegania się 
o pomoc jest występujące w gminie bezrobocie. Przeciwdziałanie 
temu zjawisku należy do najpilniejszych działań gminy w sferze 
społecznej.
W bieżącym roku z  pomocy społecznej skorzystało 257 rodzin, 
to jest o 50 rodzin mniej niż w roku ubiegłym, z czego 37 rodzin 
bezrobotnych wyszło z systemu opieki społecznej, uzyskując za-
trudnienie. Spadek tej liczby świadczeniobiorców spowodował, że 
tegoroczne wydatki na pomoc społeczną zmalały w stosunku do 
roku ubiegłego o kwotę 132 155,00 zł. Takie zjawisko obserwuje-
my po raz pierwszy od lat.

 »Aktywizacja 
bezrobotnych

Pomoc osobom bezrobotnym i współpraca z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Świdnicy, wprost przekładała się na uruchomienie 
takich form aktywizacji jak: roboty publiczne, prace interwen-
cyjne, staże absolwenckie oraz prace społecznie-użyteczne. 
Bezrobotni wykonywali prace porządkowe w zakresie melioracji 
i  udrażniania rowów, wykaszania traw przy drogach gminnych, 
bieżących remontach budynków komunalnych, dostarczania ko-
respondencji oraz pielęgnacji zieleni i  utrzymaniu porządku na 
terenie gminy.
Statystyka poziomu bezrobocia w gminie kształtuje się następu-
jąco: w 2013 r. liczba bezrobotnych wynosiła 432 osoby, w 2014 r. 
odnotowano 382 bezrobotnych, zaś pod koniec tego roku liczba 
ta spadła do 323 osób.

 »Profilaktyka 
zdrowotna 

Gmina Dobromierz organizuje regularnie różnorodną bezpłatną 
pomoc medyczną dla mieszkańców. Są to m.in. bezpłatne bada-
nia mammograficzne przeprowadzane w  profesjonalnych mam-
mobusach pod okiem specjalistów. Badania mammograficzne 
skierowane są do Pań w wieku 50-69 lat, ponieważ w tej grupie 
wiekowej u kobiet obserwowana jest największa zachorowalność. 
Gmina od kilku lat realizuje i w pełni finansuje również program 
profilaktyczny polegający na szczepieniu jedenastolatek przeciw-
ko wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. W roku 2015 
objęto nim 22 dziewczynki z terenu gminy, urodzone w 2004 r. 
W  mijającym roku wspólnie z  Caritas, Parafią w  Dobromierzu 
została przeprowadzona akcja ,,Biała Niedziela”, podczas której 
chętne osoby mogły skorzystać z wielu bezpłatnych badań i po-
rad specjalistów.
Okresowo odbywają się także akcje poboru krwi, które przepro-
wadza Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha.
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 »25-lecie Samorządności
W tym roku obchodziliśmy uroczysty Jubileusz 25-lecia samorzą-
du terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Gminne obchody 
miały miejsce 30 maja w Roztoce. Program uroczystości zakładał 
spotkanie samorządowców Gminy Dobromierz, przedstawienie 
historii 25-lecia Samorządności oraz część artystyczną.

 »Dolny Śląsk na ludowo
W tym roku w naszej gminie miało miej-
sce ciekawe wydarzenie kulturalne. Pod 
koniec lutego w ramach festiwalu zorga-
nizowanego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji pn. ,,Dolny Śląsk 
na ludowo”, mieszkańcy gminy Dobro-
mierz mogli podziwiać występy utalento-
wanych artystów z Dolnego Śląska. 
Cel organizacji festiwalu, jakim była 
przede wszystkim aktywizacja społecz-
ności lokalnej, promowanie i upowszech-
nianie kultury ludowej, promocja zaso-
bów kulturowych i produktów lokalnych, 
a  także prezentacja dorobku artystycz-

nego, integracja pokoleń oraz inspirowanie 
działań folklorystycznych, został osiągnięty. 
Wszystkie pokazy artystyczne spotkały się 
z ciepłym przyjęciem ze strony naszych miesz-
kańców. Zespoły zaprezentowały nie tylko 
barwne, kolorowe stroje, muzykę, śpiew oraz 
dawkę swojej folklorystycznej tradycji.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW 2007-2013.

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

Korekta:
Monika Borysewicz, Monika Skowron

Zdjęcia: 
Stanisław Kałużny, UG Dobromierz

Skład: 
DASE S.A., ul. A. Krajowej 17, 58-100 Świdnica

Druk: 
POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Drukarnia Wrocław,  
ul. Kolejowa 7, 55-075 Bielany Wrocławskie

Na inwestycje w 2015 r. przeznaczono 
2 710 174 zł, w tym :
• środki własne 1 195 883 zł, 
• kredyt 500 000 zł, 
• dotacje 1 014 291 zł.

Budżet na rok 2015 kształtował się 
następująco:
• plan dochodów 19 404 627,31 zł
• plan wydatków 19 420 573, 31 zł.

 »Gospodarka 
mieszkaniowa

Gmina Dobromierz stara się realizować gospodarkę mieszkaniową 
w sposób, który jak najlepiej zaspokaja potrzeby rodzin, których 
nie stać na własne mieszkania i bieżące remonty. W roku 2015 
przejęto 5 mieszkań w wyniku śmierci lub opuszczenia mieszka-
nia przez najemców. Wszystkie mieszkania zostały przydzielone 
nowym najemcom, z  czego dwa zostały wyremontowane grun-
townie, a jedno przydzielone do samodzielnego remontu. Gmina 
na bieżąco stara się regularnie wykonywać bieżące remonty, by 
w ten sposób zaspokajać oczekiwania mieszkańców.

 »Program ,,Odpracuj 
swój dług”

Gmina Dobromierz w roku 2015 realizowała program ,,Odpracuj 
swój dług dla siebie i swojej gminy”. Program ten adresowany jest 
do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i material-
nej oraz posiadają zaległości za najem lokalu mieszkalnego lub za 
pobór wody i odprowadzanie ścieków.
Program umożliwia odpracowanie długu poprzez pracę na rzecz 
gminy. W mijającym roku z takiej możliwości odpracowania za-
dłużenia skorzystało 7 rodzin, które złożyło nowe wnioski oraz 6 
rodzin kontynuowało program z lat poprzednich. 

 »Legalne wędkowanie 
w Dobromierzu

Istotną i  długo wyczekiwaną wiadomością, zwłaszcza dla węd-
karzy z  naszych okolic, było udostępnienie zbiornika wodnego 
i  możliwość legalnego wędkowania. Polski Związek Wędkarski 
Koło Świebodzice Termet udostępnia odpłatnie zezwolenia na 
połów amatorski ryb.

 »Mniej za śmieci
Z początkiem przyszłego roku w Gminie Dobromierz zaczną obo-
wiązywać niższe stawki za wywóz śmieci. 
Nowe stawki przedstawiają się następująco:
Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób 
selektywny:
• przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób - 

11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
• za każdą kolejną osobę - 6,00 zł miesięcznie od każdego 

mieszkańca.
Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny:
• przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób - 

20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
• za każdą kolejną osobę - 10,00 zł miesięcznie od każdego 

mieszkańca.

Statystyka Ewidencji Ludności
Stan ludności na dzień 10.12.2015 r.
Ludność: 5 306 osób,
Urodzenia: 35 dzieci, w tym 19 chłopców  
i 16 dziewczynek
Zgony: 51 osób
Zameldowania na pobyt stały: 57 osób
Przemeldowania na terenie gminy: 42 osoby
Wymeldowania z pobytu stałego: 72 osoby


