
Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Dobromierz,

Rok 2022 naznaczony był wieloma trud-
nościami, również dla samorządów. To czas, 
w  którym świat stanął w  obliczu wojny wy-
wołanej rosyjską agresją na Ukrainę i  kryzy-
sem uchodźczym. Pomimo wielu dodatko-
wych obowiązków nałożonych na samorządy, 
realizowaliśmy zaplanowane zadania, a  także, 
co bardzo istotne, dużo inwestowaliśmy, aby 
infrastruktura w  naszej gminie była nowo-
czesna, w  najwyższym stopniu odpowiadała 
rosnącym potrzebom związanym z  rozwo-
jem gminy i jak najlepiej służyła mieszkańcom.  
W  tym roku zrealizowaliśmy wiele ważnych 
inwestycji o łącznej wartości 7,3 mln zł, w tym 
budowę kanalizacji w  Roztoce i  Jugowej. Za 
pół roku do użytku zostanie oddana zmoder-
nizowana ulica Cmentarna w Dobromierzu. Za 
kilka tygodni ruszamy z realizacją kolejnej in-
westycji związanej z budową kanalizacji i  sie-
ci wodociągowej do dobromierskiej podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Rozbudowane zostaną też odcinki kanalizacji 
w  Gniewkowie, Borowie, Roztoce i  Jugowej. 
W Jaskulinie zostanie wybudowana droga wraz 
z poboczami, sieć kanalizacyjna i zbiornik re-
tencyjny. Termomodernizacją zostanie obję-

ty budynek Szkoły Podstawowej w  Roztoce. 
Trwają też prace projektowe związane z  roz-
budową szkoły w  Gniewkowie. W  przyszłym 
roku Powiat Świdnicki rozpocznie przebudo-
wę drogi w Borowie, co poprawi bezpieczeń-
stwo i komfort jazdy oraz wpłynie na poprawę 
ogólnych standardów techniczno–funkcjonal-
nych układu drogowego. Oprócz tych zadań 
w  przyszłorocznym budżecie zaplanowano 
wiele mniejszych, a równie ważnych dla lokal-
nych społeczności w  tym m.in. wynikających 
z realizacji funduszu sołeckiego. 

Planów, potrzeb i wyzwań jest wiele. Mimo 
kryzysu gospodarczego i  inflacji dołożymy 
wszelkich starań, by im sprostać.

Przed nami święta Bożego Narodzenia 
i  Nowy 2023 Rok. Z  tej okazji proszę przyjąć 
życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyśl-
ności i życzliwości. 

Dziękuję za ten wspólny 2022 rok i zapew-
niam, że energii, ani zapału do realizacji po-
stawionych zadań nam nie zabraknie.

Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Nasza Gmina 
Dobromierz

biuletyn informacyjny gminy dobromierz

2022 r.

egzemplarz bezpłatny

Gmina inwestuje w poprawę 
infrastruktury drogowej. Nowe chodniki 
powstały m.in. w Siodłkowicach, Roztoce 
i Dzierzkowie.  

425 tys. złotych - Gmina Dobromierz 
wyodrębniła z własnego budżetu 
środki na fundusz sołecki. Sołectwa 
zdecydowały, na co wydać te środki. 

Bardzo ważny jest rozwój najmłodszych 
mieszkańców gminy. Dlatego w ciągu 
roku odbywał się szereg twórczych 
projektów i konkursów. 
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Podsumowanie 2022 roku

Budżet 2023 Plan dochodów 40,5 mln zł
Plan wydatków 43,1 mln zł

Stan ludności 5000 
mieszkańców

Trwają inwestycje drogowe Sołectwa decydują o inwestycjach Oświata na medal 
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Drogi i chodniki
Most w Gniewkowie

Za kwotę 1,185 mln zł wyremontowany zostanie most w pobliżu świetli-
cy wiejskiej w Gniewkowie oraz droga gminna o długości 227 m na działce 
nr 157/3 na odcinku od mostu w kierunku kopalni granitu. Projekt uzyskał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w 
kwocie 358 tys. zł.

Chodnik w Siodłkowicach
W ramach inwestycji prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-

jowych i Autostrad wzdłuż drogi krajowej nr 34 w Siodłkowicach wybudowa-
no chodnik o długości 170 m w kierunku osiedla domków jednorodzinnych. 
Wykonano także oświetlenie drogi krajowej, odwodnienie i kanał technolo-
giczny. Wartość zadania przekroczyła kwotę 570 tys. zł. 

Utrzymanie 
dróg i poboczy

Gmina Dobromierz dokłada 
starań, by drogi gminne, w tym 
transportu rolnego, były utrzy-
mywane we właściwym stanie. W 
tym roku bieżącą naprawą i od-
krzaczaniem objęto m.in. odcin-
ki dróg w Kłaczynie, Bronówku, 
Serwinowie, Jaskulinie, Borowie, 
Czernicy i Siodłkowicach.

Dodatkowo o wyrównanie 
poboczy i wyczyszczenie rowu 
w Gniewkowie zadbał Powiat 
Świdnicki.

Jaki będzie przebieg drogi ekspresowej S5?
W styczniu i listopadzie odbyły się spotkania informacyjne, dotyczące 

proponowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bol-
ków przez teren Gminy Dobromierz. Niestety, każda z przedstawionych 
propozycji przecina teren zabudowany w miejscowości Szymanów i żadna z 
nich nie jest akceptowalna przez mieszkańców sołectwa. 

Gmina Dobromierz wielokrotnie występowała z propozycją poprowa-
dzenia drogi poza terenem zabudowanym Szymanowa. Takie możliwości 
stwarza lokalizacja między Modlęcinem a Olszanami i to właśnie ona umoż-
liwiłaby lepsze połączenie z projektowaną Granitową Obwodnicą. 

Inwestują w infrastrukturę drogową 
w Dzierzkowie

Mieszkańcy Dzierzkowa mogą już korzystać z kolejnej powiatowej in-
westycji drogowej. Tym razem z wybudowanego na drodze powiatowej nr 
2794D chodnika o szerokości 2 m z barierkami ochronnymi, zatoki auto-
busowej, dwóch oświetlonych przejść dla pieszych i wyremontowanej na-
wierzchni jezdni. Roboty o wartości 415 407 zł sfinansowano odpowiednio 
po połowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu Powiatu Świd-
nickiego.

Roztoka z nowym chodnikiem

Zgodnie z porozumieniem zawar-
tym pomiędzy Starostwem Powiato-
wym w Świdnicy a Gminą Dobromierz 
na początku października oddano do 
użytku chodnik w Roztoce. I etap ro-
bót obejmował budowę chodnika o 
długości 103 m przy drodze powiato-
wej nr 2794D w Roztoce oraz cząst-
kowy remont nawierzchni bitumicz-
nej. Inwestycja o wartości 140 tys. zł 
została w połowie sfinansowana z 
budżetu Powiatu Świdnickiego. Po-
zostałe 50 % pokryła Gmina Dobro-
mierz. Nadzór nad wykonaniem prac 
sprawowała Służba Drogowa Powiatu 
Świdnickiego. 

Ulica Cmentarna w przebudowie

Od września trwa przebudowa ulicy 
Cmentarnej w Dobromierzu. Wykonano już 
odwodnienie, poprowadzono linię kablową 
pod lampy oświetleniowe w części parkowej 
oraz podbudowę w części ulicy pod tamą. 
Obecnie trwa układanie kostki brukowej w 
części chodnikowej. Termin zakończenia 
prac zaplanowano na połowę przyszłego 
roku. Wartość robót to 4 135 630 zł. Inwe-
stycja otrzymała dofinansowanie w ramach 
programu Polski Ład w kwocie 2 921 250 zł.
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Kanalizacja
Przyłącza kanalizacyjne w Roztoce

W maju 2022 r. odebrano II etap 
prac obejmujący budowę przyłączy 
kanalizacyjnych w Roztoce na ulicach 
3 Maja od nr. 72 do 127, Osiedlowej, 
Rzecznej, Sportowej i Strzegomskiej 
za kwotę 782 tys. zł.

W październiku natomiast nastąpił 
odbiór III etapu prac przy ul. 3 Maja od nu-
merów 3 do 51 i 119 oraz przy ul. Kolejowej 1, 3, 

Trwa budowa przyłączy w Jugowej

Od listopada trwają prace przy budowie przyłączy kanalizacyjnych w Ju-
gowej. Do końca czerwca 2023 r. zostaną wybudowane 93 przyłącza kana-
lizacyjne o wartości 1,48 mln zł. Natomiast w ramach rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej za kwotę 1,69 mln zł zostanie wybudowana sieć o dł. 706 m oraz 12 
przyłączy do budynków od nr. 37 do 43 oraz 6a, 6b i 78. Prace mają się zakoń-
czyć do października 2023 r.

3A. Mieszkańców 
ul. Kolejowej nr 1, 
3, 3A podłączono 
również do sieci 
wodociągowej.

Wartość prac 
to blisko 940 tys. 
zł.

Wodociągi

Roztocka parafia otrzymała od Gminy Dobromierz dotację na prace konser-
watorskie w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Roztoce. Dotacja 
w wysokości 50 tys. zł została wykorzystana na sfinansowanie prac konserwator-
skich przy malowidłach ściennych w prezbiterium.

Zabytki

Wodociąg w Pietrzykowie

Za kwotę 1,5 mln zł wybudowany został wodociąg w Pietrzykowie. Za-
kres prac obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 3886 m wraz 
z jej uzbrojeniem, 53 przyłączami wodociągowymi, zabezpieczeniem p.poż. 
poprzez budowę 16 hydrantów nadziemnych wraz z podejściami, 2 komo-
rami redukcyjnymi i 22 zasuwami odcinającymi. Na inwestycję otrzymano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  
1 240 319 zł.

Cyfrowa 
gmina

Wsparcie dzieci w rozwoju cyfrowym

Blisko setka uczniów z Gminy Dobromierz może korzystać z nowego 
sprzętu komputerowego. Jest to wynik projektu o wartości przekraczającej 
kwotę 300 tys. zł zrealizowanego przez Gminę Dobromierz w ramach pro-
gramu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”.

Projekt grantowy 

Gmina Dobromierz podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
umowę na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt o war-
tości 155 190 zł jest w całości finansowany ze środków unijnych. Jego efektem 
będzie podniesienie poziomu cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzę-
dzie Gminy Dobromierz poprzez zakup sprzętu i usług. 
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Gmina Dobromierz wyodrębniła z własnego budżetu środki na fundusz sołecki, który przekroczył w tym roku kwotę 425 tys. zł. 
Przyznane środki pozwoliły na realizację zadań:

BRONÓW: ok. 80 m nawierzchni drogowej DOBROMIERZ: doposażenie placu zabaw

BORÓW: doposażenie świetlicy wiejskiej (dokupiono zamrażarkę, 
sprzęt nagłośnieniowy, stół do tenisa stołowego, doposażono kuch-

nię) oraz przyległego terenu (zakupiono ławki, huśtawkę, namiot eks-
presowy); wykonano także projekt wykonania lampy oświetleniowej

Fundusz Sołecki 2022

CZERNICA: - doposażenie placu zabaw (zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę, zestaw wspinaczkowy) wraz z montażem monitoringu

JASKULIN: odwodnienie drogi i doposażenie świetlicy 
(zakupiono sprzęt grający, sprzęt AGD, zastawę stołową)

SZYMANÓW: doposażenie placu zabaw (zakupiono bujaki, huśtawkę, 
tablicę), świetlicy i przyległego terenu (zakupiono m.in. smażalnik, 

witrynę chłodniczą, zmywarkę, garnki, obrusy)

DZIERZKÓW: wykonanie projektu montażu lampy oświetleniowej 
oraz zakup namiotu ekspresowego

GNIEWKÓW: oświetlenie uliczne i doposażenia świetlicy wiejskiej 
(zakupiono m.in. drabinę, odkurzacz, sprzęt nagłośnieniowy)
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Ochrona klimatu

W  ramach po-
rozumienia zawar-
tego z Państwo-
wym Gospodar-
stwem Wodnym 
Wody Polskie brze-
gi rzeki Nysa Sza-
lona na 3,5-kilo-
metrowym odcinku 
Roztoka – Dzierz-
ków zostały wyko-
szone i wykarczo-
wane. Wartość za-
dania to 36 tys. zł.

Posprzątali rzekę
W marcu sołectwo Gniewków zorganizowało sprzątanie 

brzegów rzeki Nysy Szalonej na odcinku blisko 2 km. Zebrane 
odpady z tworzywa, plastiku i szkła trafiły do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobromierzu.

Dofinansowanie na oczyszczenie rowu w Roztoce
Promesa w wysokości 35 tys. zł od samorządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego pozwoliła na sfinansowanie kon-
serwacji urządzeń melioracji wodnych w Roztoce i oczysz-
czenie rowu o długości 2220 m wraz z 8 przepustami na 
działce nr 674. Zakres prac obejmował oczyszczenie z na-

mułu dna rowu i przepustów rurowych, wykoszenia poro-
stów i trawy z obu skarp rowu, wycięcie krzaków na skar-
pach rowu, przycięcie gałęzi drzew znajdujących się nad 
rowem, udrożnienie i naprawę przepustów oraz naprawę 
osuwisk w skarpach.

Wymiana 
wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła 
i program 
„Czyste powietrze” 

W ramach projektu „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gmina 
Dobromierz na dofinansowanie do 
wymiany wysokoemisyjnych źró-
deł ciepła otrzymała łącznie kwotę 
658 729 zł. Z wymiany kopciuchów 
skorzystali wszyscy grantobiorcy, 
którzy przeszli pozytywną wery-
fikację wniosku o udzielenie gran-
tu, tj. 32 mieszkańców. Do grudnia 
2022 r. zostało wypłaconych 27 
grantów na łączną kwotę 557 429 
zł. Realizację projektu przedłużono 
do sierpnia przyszłego roku. 

Na bieżąco prowadzone są też 
działania promocyjne i doradcze w 
zakresie realizacji programu „Czy-
ste powietrze”.

Wiosenna 
i jesienna 
zbiórka odpadów

Mieszkańcy gminy skorzystali w 
tym roku z dwóch mobilnych zbió-
rek odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon samochodowych 
(o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu do 3,5 tony) oraz komplet-
nego sprzętu AGD/RTV, pochodzą-
cych z gospodarstw domowych. 

Wyroby azbestowe znikają z posesji
Gmina Dobromierz od 10 lat re-

gularnie realizuje program usuwania 
wyrobów zawierających azbest. W 
tym okresie z terenu gminy odebra-
no i zutylizowano już ponad 200 Mg 
(ton) tego niebezpiecznego mate-
riału. Przy realizacji zadania gmina 
korzysta ze wsparcia finansowego 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. W tym roku z bezpłat-

nego usunięcia azbestu skorzystało 
5 gospodarstw domowych. Wartość 
zadania wyniosła ponad 9 tys. zł, z 
czego 6,8 tys. zł stanowi dofinanso-
wanie z WFOŚiGW. 

Zgodnie z prawem każdy wła-
ściciel posesji, na której znajduje się 
azbest, ma obowiązek do 31 stycznia 
każdego roku przedłożyć w Urzę-
dzie Gminy odpowiednią informa-
cję. 

Fundusz Sołecki 2022

JUGOWA: doposażenie centrum kulturalno-
rekreacyjnego (m.in. rolety) i zakup elementów placu 

zabaw (huśtawka podwójna i czworokąt wielofunkcyjny)

PIETRZYKÓW: zamontowanie 
betonowych przepustów w rowie 

i zakup siłowni zewnętrznej

ROZTOKA: zakup urządzeń 
klimatyzacyjnych 

i namiotu ekspresowego

Sołectwa wyodrębniły też środki na organizację imprez 
integracyjnych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, 

dożynek czy Mikołajek

KŁACZYNA: doposażenie OSP w zestaw hydrauliczny, oświetlenie boiska w kompleksie boisk sportowych i zakup ławek, 
stojaków na rowery, koszy na plac zabaw

Wykoszone 
i wykarczowane
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Oświata i kultura
Programowanie z ozobotami

W ramach innowacji pedagogicznej Szkoła Podstawowa w Gniewkowie 
poszerzyła ofertę edukacyjną o zajęcia z programowania. Jako pierwsze zo-
stały przetestowane przez uczniów ozoboty, czyli bardzo inteligentne małe 
roboty do nauki programowania. Zaproponowany pakiet zajęć ma wpływ nie 
tylko na rozwój logicznego myślenia, ale też kształtuje nawyki ułatwiające 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Zaśpiewali i wygrali
W maju w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Do-

bromierzu odbył się 1. Przegląd wokalny dla dzieci i młodzieży, który poprowadził Wiktor 
Wawrzkowicz, muzyk instrumentalista, obecnie instruktor sekcji muzycznej w ośrodku 
kultury. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach wiekowych klas „0 – 4” powędrowały do 
Julii Baruciak, Bartosza Piłata, Alicji Ulbin, w kategorii klas „5 – 8” podium należało do Zu-
zanny Borgosz, Marleny Engler, Natalii Bomby, w kategorii klas „0 - 4 duety” wyróżnienie 
otrzymały Natalia i Milena Babiarz, zaś Grand Prix jury przyznało Milenie Babiarz. 

Roztockie Święto Patrona
31 maja minęło dziewiętnaście lat od nadania Szkole Podstawowej w Roztoce 

imienia Henryka Sienkiewicza. Dzień Patrona świętowano 1 czerwca. Uczniowie 
wzięli udział w konkursie „Henryk Sienkiewicz – Nasz Patron”. Interaktywne za-
dania sprawdziły wiedzę na temat życia i twórczości pisarza oraz miejsc zwią-
zanych z nadaniem szkole imienia. Po części dydaktycznej wszyscy uczniowie 
zebrali się na boisku szkolnym, by wziąć udział w Pikniku Sienkiewiczowskim, 
podczas którego rywalizowali ze sobą w meczach piłki nożnej.

Sprzątanie świata - Polska 2022
W dniach 15 i 16 września uczniowie szkół podstawowych w Do-

bromierzu, Gniewkowie i Roztoce wraz z wychowawcami kolejny 
raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata - Polska 
2022”. Uczniowie zaopatrzeni przez Gminę Dobromierz w rękawicz-
ki i worki na śmieci wyruszyli w wyznaczone rejony najbliższej oko-
licy, oczywiście z zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa. Akcja 
w terenie poprzedzona była lekcją ekologii, na której uczniowie roz-
mawiali na temat recyklingu i segregacji śmieci. 

Znamy mistrzów gry terenowej
14 czerwca w murach Szkoły Podstawowej w Dobromierzu wystartował Mię-

dzyszkolny Konkurs o Gminie Dobromierz, który szkolne społeczności połączył 
z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz. Konkurs odbył się w ra-
mach projektu pn. „Młodzieżowa Rada Gminy jako sposób na budowanie kapitału 
społecznego w Gminie Dobromierz”. Konkurs przybrał sprawdzoną formułę gry 
terenowej z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia, jakim jest aplikacja inter-
netowa Action Bound. Aplikacja stworzyła szerokie możliwości, bo nawigowała 
do miejsc, angażowała w quizy i zabierała w bezpieczne misje. Gra pn. „W pogoni 
za historią Dobromierza” doprowadziła drużyny do finału, gdzie wraz z widownią 
mogły obejrzeć zrobione podczas wędrówki zdjęcia i filmiki. Największą liczbę 
punktów zdobyli uczniowie z Dobromierza, drugi wynik uzyskali uczniowie z 
Gniewkowa, zaś na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie z Roztoki.

Najlepsi 
ósmoklasiści

11 lipca wójt Jerzy Ulbin wrę-
czył nagrody za najlepszy wynik z 
egzaminu ósmoklasisty. Test ten 
najlepiej napisały Natalia Jaku-
bowska (SP Dobromierz), Marta 
Gryszkiewicz (SP Roztoka) i Maja 
Ryżewska (SP Gniewków).

Dentobus w szkołach
W drugiej połowie listopada przeprowadzono bezpłatne ba-

dania stanu uzębienia naszych uczniów. Badania finansowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia odbyły się w dentobusie, czyli 
mobilnym gabinecie stomatologicznym, dysponującym m.in. uni-
tem, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami 
stomatologicznymi. Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, 
dziecko otrzymało kartę pacjenta. W niej lekarz po zbadaniu sta-
nu uzębienia i błon śluzowych, określił na diagramie potrzeby 
leczenia zachowawczego, ocenił wady zgryzu i wskazał ewentu-
alne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej). 
Wzięcie udziału w przeglądzie było dobrowolne i nie narzucało w 
żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finan-
sowania leczenia.

Mierniki jakości powietrza 
dla dobromierskich szkół

W ramach projektu „ESA dla OSE – 1200 czujników smogu” każda ze 
szkół otrzyma urządzenie pomiarowe do monitorowania jakości powietrza 
oraz pakiet materiałów interaktywnych na temat smogu.
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Oświata i kultura Sukcesy 
w ogólnopolskim 
konkursie

Ośmioro uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Roztoce wzięło udział w ogólno-
polskim konkursie z języka polskie-
go „Galileo”, zorganizowanym przez 
Centrum Edukacji Szkolnej w War-
szawie. Przemysław Kuliś uzyskał 
tytuł laureata tego konkursu, zaj-
mując III miejsce, natomiast Marta 
Gryszkiewicz i Marzena Regdosz 
otrzymały wyróżnienie.

Edukacyjnie w Jaskulinie
Warsztaty edukacyjne w Jaskulinie pod hasłem 

„Jak powstaje wełna?” pozwoliły na  pokazanie związ-
ku pomiędzy tradycyjnym rolnictwem a środowiskiem 

przyrodniczym oraz możliwości, jakie stwarza hodowla owiec. 
Podczas wydarzenia, dzięki współpracy z rodziną państwa 
Dembińskich, można było przyjrzeć się strzyżeniu owiec oraz 
spróbować wyrobów regionalnych.

Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca to wyjątkowy dzień dla dzieci w każdym wieku. Gminny Dzień 

Dziecka zorganizowano na terenie szkół i przedszkoli. Najistotniejszym celem 
tego święta była integracja i aktywność, udział w grach, turniejach, wycieczkach i 
konkursach. Zabawę urozmaicono poczęstunkiem, na który zaprosiła Gmina Do-
bromierz.

Podsumowanie 
projektu 
„Aktywne 
popołudnia”

15 czerwca Szkoła Podstawo-
wa im. Henryka Sienkiewicza w 
Roztoce zakończyła trwający trzy 
lata projekt „Aktywne popołudnia”. 
W tym czasie odbyło się 14 popo-
łudniowych spotkań, które trwa-
ły łącznie 56 godzin. Pierwsze z 
nich były realizowane w ramach 
projektu „Rozwój edukacji na te-
renie Gminy Dobromierz” (zajęcia 
z języków obcych, matematyki, fi-
zyki, chemii, geografii, terapii pe-
dagogicznej, rewalidacji, zajęcia z 
zakresu umiejętności uczenia się 
i szybkiego zapamiętywania, tre-
ning postaw kluczowych na rynku 
pracy oraz zajęcia ICT i koło sza-
chowe). Ponieważ cieszyły się one 
ogromną popularnością wśród 
uczniów, nauczyciele postanowili 
je kontynuować, mimo że projekt 
unijny się zakończył. W piątkowe 
popołudnia organizowali zajęcia, 
podczas których dzieci mogły 
spędzić czas aktywnie, z dala od 
komputerów i telefonów, w gronie 
kolegów i koleżanek. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty kulinarne. Uczniowie 
polubili również nietypowy spo-
sób omawiania lektur. Podczas 
zajęć popołudniowych wcielali się 
w role bohaterów oraz rywalizo-
wali ze sobą w grach dydaktycz-
nych. Ostatnie zadanie projektu 
„Aktywne popołudnia” dotyczyło 
„Pana Tadeusza” i odbyło się w 
zamku w Roztoce, gdzie zgroma-
dzili się uczniowie, ich rodzice, 
nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. 

„zDolny Ślązak” – 
laureaci z Roztoki

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Roztoce: Marta Gryszkiewicz, 
Carla Nawrat i Philipp Nawrat 
uzyskali tytuł laureata konkur-
su „zDolny Ślązak”.  Nagrodą 
dla laureatów było zwolnienie z 
odpowiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty oraz pierwszeństwo 
w ubieganiu się o przyjęcie do 
wszystkich szkół ponadpodsta-
wowych w województwie dolno-
śląskim.

Dawka 
elektryzującej 
wiedzy z PSE

Uczniowie szkół podstawo-
wych z Dobromierza i Roztoki 
uczestniczyli w projekcie „Akade-
mia Mocy” przygotowanym przez 
Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne. W szkołach odbyły się zaję-
cia z zastosowania fizyki w życiu 
codziennym. Na przygotowanych 
stanowiskach z generatorami Van 
De Graffa, kulami, talerzami i tu-
bami plazmowymi oraz wieloma 
innymi ciekawymi urządzeniami 
uczniowie obserwowali niezwykłe 
zjawiska fizyczne. 
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Oświata i kultura
Dzień Rodziny u Brzechwiaków

Święto rodziny to czas nie tylko dla dzieci, lecz również dla rodziców. 
Właśnie takie wieloletnie tradycje ma dobromierska szkoła, której uczniowie 
przygotowali piękną oprawę tego wydarzenia. 

Folklorystycznie w Dobromierzu
Już po raz piąty w Dobromierzu gościliśmy uczestników lipcowego Festiwalu 

„Dolny Śląsk na Ludowo”. W imprezie folklorystycznej, na zaproszenie miejsco-
wego zespołu „Dobromierzanie”, uczestniczyły zaprzyjaźnione zespoły: „Marze-
nie” z Gminy Kłodzko, „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic, „Kądziołeczka”, „Wojcieszo-
wianie”, Kapela Jana Boduszka, „Sybiraczki i Kresowanie”, „Cicha Woda” z Udani-
na, „Echo” z Bolkowa, „Ale Babki” z Witoszowa Dolnego i „Goczałkowianie”. Pod-
czas festiwalu zaprezentowane zostały utwory ludowe, taniec i kolorowe stroje, 
co w sposób szczególny podkreśliło przywiązanie do tradycji i pielęgnowanie 
dziedzictwa polskiej kultury ludowej.

Pasowanie na przedszkolaka w Roztoce
Pasowanie na przedszkolaka to ważny moment w życiu dziecka - zostaje przy-

jęte do przedszkolnej społeczności i staje się pełnoprawnym przedszkolakiem.  21 
października odbyła się uroczystość pasowania w Punkcie Przedszkolnym w Roz-
toce. 

W tym roku mija 10 lat od założenia punktów przedszkolnych w Roztoce i w 
Dobromierzu. Punkt przedszkolny w Czernicy funkcjonuje od września 2020 r. 
Obecnie wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach objętych jest 94 dzieci.

Nowoczesny plac zabaw w Gniewkowie
Szkoła Podstawowa w Gniewkowie wzbogaciła się o nowoczesny i bez-

pieczny plac zabaw oraz ścieżkę zdrowia. Dzięki akcji prewencyjnej PZU „Po-
moc To Moc” i pozyskanym z funduszu prewencyjnego środkom finansowym w 
kwocie 19 926 zł plac zabaw został doposażony w bezpieczną zjeżdżalnię, 3 bu-
jaki oraz kiwek. Ścieżkę zdrowia tworzą czworobok linowy oraz równoważnia. 

Europejski Dzień Sportu

30 września Szkoła Podstawowa w Gniewkowie świętowała Europejski 
Dzień Sportu Szkolnego. Tego dnia w szkole obowiązywał wyjątkowy har-
monogram dnia – „RUCHOWY PLAN LEKCJI”. Aktywność fizyczną uczniowie 
zaprezentowali w blokach: tanecznym, ćwiczeń ogólnorozwojowych i wiel-
kim meczu - uczniowie kontra nauczyciele. 

Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz 
ponownie wybrana

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz VI kadencji odby-
ła się 24 października w Szkole Podstawowej w Roztoce. Członkowie Mło-
dzieżowej Rady, delegowani ze szkół w Roztoce, Gniewkowie i Dobromierzu, 
otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz przystąpili do ślubowania. W wy-
niku głosowania przewodniczącą została Julia Blatkowska, wiceprzewodni-
czącymi Marika Danaj i Marcin Banasiak, a sekretarzem Jakub Wybraniec.

Podczas pierwszego posiedzenia odbyły się warsztaty obejmujące za-
projektowanie fiszek do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania ,,Szlakiem Granitu” na lata 2023-2027, które po-
prowadził prezes stowarzyszenia Krystian Ulbin. Młodzi samorządowcy 
omawiali również liczne pomysły na działania, które będą uwzględniać 
w kalendarzu prac rady. Dyskutowali m.in. o organizacji imprez kultural-
nych i sportowych, sposobach na integrację, skuteczną współpracę mię-
dzyszkolną i możliwościach na pobudzenie aktywności swoich kolegów.

Zagrali już po raz 30.
30 stycznia odbył się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Tegoroczną zbiórkę przeprowadzono pod hasłem „Przejrzyj na 
oczy”. Sztab utworzono przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Roztoce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekre-
acji i gminnymi placówkami oświatowymi.
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Oświata i kultura
Spotkanie z Honorowym 
Obywatelem Gminy

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w Szkole Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce odbyło się spotkanie z Wie-
sławem Kasprzykiem. Było to pierwsze zadanie związane z poznawaniem 
historii szkoły, realizowane w ramach projektu „20. rocznica nadania szkole 
imienia”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI, VII i VIII. Na spotkanie z 
uczniami Wiesław Kasprzyk przybył z małżonką Czesławą, która przez wiele 
lat w szkole w Roztoce uczyła języka polskiego. Wiesław Kasprzyk w latach 
1983-1989 był nauczycielem wychowania fizycznego, techniki i przysposo-
bienia obronnego w szkole w Roztoce. W roku szkolnym 1989/1990 pełnił 
funkcję dyrektora szkoły, aktywnie wspierając plan jej rozbudowy. Był opie-
kunem Szkolnego Klubu Sportowego „Kleks”, którego członkowie osiągali 
znaczące sukcesy. W 1988 roku drużyna „Nysa” Kłaczyna, której trzonem byli 
uczniowie z tego klubu, wygrała ogólnopolski turniej piłkarski „Piłkarska Ka-
dra Czeka”, nad którym patronat miała Telewizja Polska. Nagrodą był występ 
piłkarzy na stadionie Legii Warszawa przed meczem ligowym. Rok wcześniej 
sztafeta dziewcząt w biegu 10×1000 rozgrywanym na ulicach Wałbrzycha 
zajęła III miejsce wśród 47 startujących drużyn. W zawodzie nauczyciela 
Wiesław Kasprzyk przepracował trzydzieści lat. Za pracę pedagogiczną zo-
stał uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Poza szkołą pracował społecz-
nie na rzecz Gminy Dobromierz i jej mieszkańców.

Był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Gminy, a także zastępcą wójta. 
W maju 2022 roku na wniosek wójta Jerzego Ulbina, Rada Gminy Do-

bromierz nadała Wiesławowi Kasprzykowi zaszczytny tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Dobromierz, jako dowód uznania za szczególnie trwały i 
niepowtarzalny wkład w rozwój naszej gminy.

Poznawali Polskę
Gmina Dobromierz po raz kolejny pozyskała dofinansowanie z Minister-

stwa Edukacji i Nauki w ramach rządowego programu ,,Poznaj Polskę”. Dotacja 
została przeznaczona na sfinansowanie ośmiu wycieczek patriotycznych. W 
ramach programu uczniowie z Dobromierza, Gniewkowa i Roztoki zwiedzili 
Wałbrzych, Krasiejów, Pszczynę, Kraków, Wieliczkę, Wrocław, Duszniki Zdrój 
oraz Warszawę. 

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosła 45 tys. zł.

Edukacja dla bezpieczeństwa 

W październiku uczniowie odbyli cykl spotkań ze strażakami, ucząc się 
w ten sposób podstawowych zasad bezpieczeństwa. Uczniowie przyswoili 
dużą partię materiału z dziedziny bezpieczeństwa, wykorzystując ją także w 
praktyce podczas ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. 

Ogródek dydaktyczno - rekreacyjny z PSE

Szkoła Podstawowa w Roztoce, 
dzięki grantowi pozyskanemu od Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych w 
ramach IV edycji programu „WzMOC-
nij swoje otoczenie”, zrealizowała pro-
jekt, którego celem było stworzenie 
ogródka dydaktyczno-rekreacyjnego. 
Zakładał on zagospodarowanie prze-
strzeni zewnętrznej przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
na świeżym powietrzu, do wypoczynku dla uczniów oraz do organizowa-
nia wydarzeń szkolnych. Powstał również ogródek warzywny oraz trwałe 
miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę, obserwację i doświadczenie 
będą się rozwijały i miały możliwość spędzania większej ilości czasu na 
świeżym powietrzu.
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Świętowaliśmy odzyskanie niepodległości

W Dobromierzu obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 10 
listopada, w przededniu 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Dobromierzu odprawił ks. Andrzej Walerowski. Druga część uroczy-
stości odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterów Walk o Niepodle-

głość, gdzie złożono wiązanki i kwiaty oraz podniesiono flagę na maszt wznie-
siony w ramach realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patro-
natem Prezesa Rady Ministrów. Obchody zwieńczyła uroczysta akademia w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Wydarzeniu towarzyszyła 
wystawa prac plastycznych „Nasze radości z niepodległości”.

Zdolni Ślązacy z Roztoki
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie dolnośląskim przy-

stępowali do konkursu „zDolny Ślązak” z następujących przedmiotów: język polski,  ma-
tematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski i język niemiecki.

To prestiżowy konkurs wojewódzki, realizowany w ramach Dolnośląskiego 
Systemu Wspierania Uzdolnień, którego organizatorem jest Dolnośląski Kurator 
Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dol-
nośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Wzięło w nim udział 18 uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Roztoce. Po etapie szkolnym wyłoniono czterech najzdolniejszych ósmo-
klasistów, którzy przystąpią do etapu powiatowego konkursu w Świdnicy. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Przemysław Kuliś, który uzyskał kwalifikację 
do etapu powiatowego z sześciu przedmiotów: z języka polskiego, matematyki, 
chemii, fizyki, biologii i historii, Tobiasz Białek z języka polskiego i języka angiel-
skiego, Wiktor Kowalski z matematyki, zaś Marcin Matkowski z historii.

65. rocznica utworzenia szkoły 
w Gniewkowie i obchody Dnia Patrona

W listopadzie Szkoła Podstawowa w Gniewkowie obchodziła Dzień Pa-
trona. W tym roku miał on wyjątkowy charakter, gdyż w tym dniu świętowa-
no również 65. rocznicę utworzenia szkoły i 12. rocznicę nadania jej imienia 
Janusza Korczaka.

Uczniowie przygotowywali się do tego dnia na lekcjach historii, podczas 
których analizowali najstarsze kroniki szkoły, porównywali szkołę dawną z 
obecną, obserwowali, jak tworzyły się jej tradycje, dyskutowali na temat two-
rzenia się i roli tradycji szkolnych. Pod czujnym okiem wychowawców zadbali 
o gazetki związane ze świętem oraz wystrój klas. 

Na spotkanie z uczniami i nauczycielami przybyli zaproszeni goście, 
dawni i obecni dyrektorzy: Dymitr Błaszczak, Emilia Gradowska, Krzysztof 
Dziurla, Krystyna Rowicka, emerytowani nauczyciele: Zofia Żogał, Wanda 
Piela, Zofia Król, Elżbieta Baran, Henryk Gęsior oraz absolwenci: wójt Jerzy 
Ulbin i radna Otylia Sieczka. Goście we wspomnieniach cofnęli się w czasie 
do roku 1945 i początków szkolnictwa w okolicznych miejscowościach. Dzięki 
prezentacji bogatej w archiwalne fotografie, wiadomości z kronik szkolnych, 
a przede wszystkim dzięki wspomnieniom zaproszonych gości, uczestnicy 
spotkania mogli zobaczyć, jak zmieniała się szkoła i jej najbliższe otoczenie, 
jak tworzyły się jej bogate tradycje. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, UNICEF Pol-

ska zaprosiła wszystkie szkoły i przedszkola do włączenia się w obchody tego 
dnia. 21 listopada cała społeczność szkolna z Gniewkowa ubrała się na nie-
biesko, solidaryzując się ze wszystkimi dziećmi na świecie, których prawa nie 
są respektowane. Uczniowie starszych klas wykonywali plakaty tematyczne. 
Były też piosenki, wiersze i teatrzyk kukiełkowy. 

Stołówki szkolne z dofinansowaniem
Tegoroczne dofinansowanie w ramach programu rządowego „Posiłek w 

szkole i w domu” powędrowało do szkół w Dobromierzu (kwota 14 600 zł) i 
Roztoce (21 800 zł).

Środki zostały przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu po-
mieszczeń wyznaczonych do spożywania posiłków w szkołach.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Dobromierzu realizuje program 
osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniora” 
na rok 2022, w ramach którego miesz-
kańcy gminy powyżej 65. roku życia 
otrzymali opaski bezpieczeństwa 
wraz z usługą SOS i całodobowym 
monitoringiem stanu zdrowia. W 
przypadku trudnej sytuacji lub na-
głego zagrożenia życia, wciśnięcie 
guzika alarmowego SOS umożliwia 
połączenie się z dyspozytorem me-
dycznym, który podejmuje decyzję 
o sposobie udzielenia pomocy se-

niorowi. Opaska jest prosta w obsłudze 
- ma tylko jeden przycisk na obudowie. 
Za pomocą opaski można również wy-
konać pomiar tętna, pomiar ciśnienia 

i saturację. Dzięki GPS możemy 
ustalić aktualną lokalizację naszego 
podopiecznego. Realizacja progra-
mu potrwa do 31 grudnia 2022 r., 
a jego uczestnicy nie ponoszą żad-
nych opłat. Program jest w całości 
finansowany ze środków budżetu 
państwa w ramach Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19. Całkowita 
wartość projektu to 34 300zł.

Bezpieczeństwo

Opieka społeczna

Jodek potasu - 
jak działa, 
kto i kiedy 
powinien go 
zażyć?

Z uwagi na możliwość 
wystąpienia na teryto-
rium naszego kraju kata-
strofy nuklearnej, mającej 
związek z eskalacją dzia-
łań wojennych na terenie 
Zaporoskiej Elektrowni 
Atomowej w Ukrainie, Mi-
nister Zdrowia może wy-
dać dyspozycję dotyczącą 
dystrybucji leków z jod-
kiem potasu, który moż-
na przyjąć jednorazowo 
tylko i wyłącznie w stanie 
zagrożenia nuklearnego, 
po usłyszeniu odpowied-
niego komunikatu np. za 
pośrednictwem radia bądź 
telewizji.

Jodek potasu to nie-
organiczny związek che-
miczny, który podaje się 
ludziom w celu przeciw-
działania skutkom skaże-
nia radiacyjnego. Stosuje 
się go w przypadku kata-
strof, podczas których na-
stąpiło uwolnienie radio-
aktywnych izotopów jodu, 
aby zahamować przedo-
stawanie się ich do tar-
czycy. Ochrona tarczycy w 
takiej sytuacji jest bardzo 
ważna, bo wystawienie na 
radioaktywny jod zwiększa 
ryzyko zapadalności na 
raka tarczycy. Lek najlepiej 
przyjąć od 2 do 8 godzin 
od momentu wystawienia 
na promieniowanie. W sy-
tuacji wystąpienia zagro-
żenia nuklearnego, jodek 
potasu będzie wydawany 
na terenie Gminy Dobro-
mierz w remizach bądź 
świetlicach wiejskich.

Wóz strażacki 
dla Kłaczyny 

W lutym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzicach od-
było się przekazanie używanego pojazdu ratowni-
czo-gaśniczego z KP PSP w Świdnicy dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kłaczynie. 

OSP Kłaczyna nabyła 5–osobowy, lekki wóz ra-
townictwa technicznego marki Renault Mascot 3.0 z 
2005 r. ze zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 l i 
napędem 4x2, który był użytkowany w jednostce ra-
towniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w 
Świdnicy. Dzięki pozyskanemu pojazdowi jednostka 
będzie skuteczniej zabezpieczać Gminę Dobromierz 
oraz częściowo drogę ekspresową S3.

Gniewków z nowym oświetleniem
We wrześniu w Gniewkowie przy odcinku 

drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiej-
skiej oraz przy drodze powiatowej od kopalni 
do zjazdu przy szkole oddano do użytku nowe 
oświetlenie drogowe. W ramach zadania za-
montowano łącznie 10 słupów betonowych o 
wysokości 10,5 m oraz 1 słup stalowy o wyso-
kości 9 m. Łączna kwota zadania to 100 tys. 
zł, w tym 24 tys. zł dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego oraz 25 tys. zł z 
Funduszu Sołeckiego miejscowości Gniewków. 
Pozostała kwota została pokryta z budżetu 
Gminy Dobromierz. 

W ramach projektu pn. „Zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków 
poprzez montaż oświetlenia oraz nasadzenie 
drzew wzdłuż drogi gminnej nr dz. 157/3” do-
finansowanego z programu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” posadzono 10 lip.

Dotacje dla dobromierskich OSP
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotacje dla dol-

nośląskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup 
sprzętu specjalistycznego. Wśród wnioskodawców zakwalifiko-
wanych do dofinansowania znalazły się m.in. OSP Dobromierz, 
OSP Gniewków, OSP Kłaczyna z kwotą po 11 tys. zł i OSP Roztoka 
– 10 tys. zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie otrzymała ponad-
to dofinansowanie w wysokości 2.641 zł w ramach programu de-
dykowanego Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym na zakup 
sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu 
teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia 
członków MDP. Dotacja została przyznana przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetu 
państwa.

Pomagamy uchodźcom

Od lutego mieszkańcy gminy podejmowali 
liczne działania związane z kryzysem wywo-
łanym rosyjską agresją na Ukrainę i chęcią za-
pewnienia pomocy oraz wsparcia przybyłym 
z Ukrainy uchodźcom. Mieszkańcy, solida-
ryzując się z potrzebującymi, pomagali w ich 
zakwaterowaniu, wyżywieniu czy pomocy so-
cjalno-bytowej.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Do-
bromierzu wraz z Gminą Dobromierz zor-
ganizowała również koncert charytatywny 
przygotowany przez Polski Teatr Historii, by 
nie tylko finansowo, ale i duchowo wesprzeć 
gości z Ukrainy.

Opaska dla seniora
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Odpoczynek i rekreacja
Kolonia w Międzyzdrojach

Dwie grupy kolonistów beztrosko spędzały czas w Mię-
dzyzdrojach. Nadmorski klimat i letnia pogoda sprzyjały wy-
poczynkowi i regeneracji sił po całym roku szkolnym. Plażo-
wanie, kąpiele w morzu i basenie oraz gry i zabawy były co-
dziennością kolonistów. Dodatkową atrakcją okazała się jed-
nodniowa wycieczka do Świnoujścia, ognisko i dyskoteka. Or-

ganizacja kolonii została sfinansowana ze środków własnych 
Gminy Dobromierz i z wpłat rodziców, a jej wykonawcą było 
Biuro Usług Turystycznych SPORTUR z Głogowa. W tym roku 
z wypoczynku letniego, którego organizatorem lub współor-
ganizatorem była Gmina Dobromierz, skorzystało łącznie 101 
dzieci w wieku 7-16 lat.

Muzycznie 
w Roztoce

W listopadowy weekend w dniach 
od 25 do 27 listopada w Roztoce od-
był się III Festiwal „Dni Hochbergow-
skie”. Rozpoczął się on piątkowym 
koncertem w kościele pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika. Artyści 
zaprezentowali „Oratorium Siedem 
Ostatnich Słów Chrystusa Na Krzyżu 
Hob. XX: 2” Josepha Haydna. Kolejne 
dwa dni wypełniły koncerty w Zamku 
w Roztoce.

Ferie 
zimowe 

Harmonogram ferii 
zimowych obejmował 
rozgrywki sportowe 
w piłce nożnej i teni-
sie stołowym. Gminna 
Biblioteka Publiczna 
wraz z filiami zapro-
ponowała dzieciom 
spotkania z książką i 
wierszem oraz uczest-
nictwo w grach, zaba-
wach oraz zajęciach 
manualnych. Dużą 
atrakcją były także za-
jęcia z cyklu „Baw się 
z GOKSiR-em” oraz 
warsztaty kulinarne.

Rajd Bouli 
z finałem 
w Roztoce

Po długiej nieobec-
ności na szlakach tu-
rystycznych młodzież 
szkolna nadrabiała za-
ległości w aktywnym 
spędzaniu czasu wol-
nego. Na powitanie 
wiosny odbył się 29. 
rajd Bouli zorganizowa-
ny przez PTTK Jawor.  
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza 
Korczaka w Gniewko-
wie wraz z uczniami z 
jaworskich szkół wy-
ruszyli na pieszą wę-
drówkę z Gniewkowa 
do Roztoki. Zwiedzili 
zabytkowy kościół pw. 
św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika oraz Za-
mek. Na zakończenie 
rajdu na terenie szkoły 
w Gniewkowie odbyło 
się ognisko.
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Odpoczynek i rekreacja

27 sierpnia w Roztoce odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczę-
to mszą świętą celebrowaną przez biskupa pomocniczego Diecezji Świdnickiej 
Adama Bałabucha w kościele parafialnym. Po nabożeństwie barwny korowód 
z wieńcami przeszedł na plac, gdzie w przepięknej scenerii roztockiego zam-
ku gości powitał wójt Jerzy Ulbin. Starostowie dożynek Anna Fica i Przemy-
sław Blatkowski przekazali gospodarzowi gminy chleb upieczony z tegorocznej 
mąki, który podzielono wśród mieszkańców. Na scenie wystąpiły zespoły folk-
lorystyczne „Dobromierzanie” i „Górzanie”, dzieci z Małego Przedszkola oraz 
zespół Salen. Staropolski obrzęd żniwny zaprezentowali mieszkańcy Roztoki. 
Gwiazdą dożynek był zespół MIG. Imprezie towarzyszyły stoiska z produktami 
lokalnymi, rękodziełem, punkt informacyjny KRUS, a w ogrodzie przy plebanii 
pokaz łucznictwa, strefa dmuchanych zamków i zabaw dla dzieci.

Świętowali 
w Gniewkowie

Po 2-letniej przerwie od-
był się V Festyn Rodzinny po-
łączony z Jubileuszem 75-le-
cia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gniewkowie. Po mszy 
św. przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej goście udali 
się na boisko przy świetlicy 
wiejskiej w Gniewkowie. Po 
koncercie, część artystyczna 
w dwóch odsłonach należa-
ła do dzieci. Pierwsza z nich 
poświęcona była Świętu Ro-
dziny. Wystąpili grupa „Sów-
ki” z Przedszkola w Czerni-
cy, Zespół „Fire Dance” oraz 
przedszkolaki z Gniewkowa. 
Druga część poświęcona była 
strażakom. Gwiazdą wieczo-
ru był Janusz Cedro. Program 
koncertu wypełniły utwory 
muzyczne takich zespołów i 
wykonawców jak: Czerwone 
Gitary, Piotr Szczepanik, Dwa 
plus Jeden, Niebiesko-Czar-
ni, Sława Przybylska, Czesław 
Niemen. 

Mieszkańcy 
podziękowali za plony
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Sport
Liliana srebrną 
medalistką

Na przełomie października i li-
stopada w Walii odbyły się Mistrzo-
stwa Świata World Kickboxing & Ka-
rate Association. W Mistrzostwach 
wystartowało 600 zawodników. 
Wśród zawodników reprezentują-
cych Fighter Klub Kaczmarek Gro-
dowski walczyła Liliana Pańków z 
Gminy Dobromierz, która przywio-
zła z mistrzostw dwa srebrne meda-
le - w formule K1 light i Kick Light.

Dobromierz gościł kolarzy
25 września 1950 roku w Dobromierzu przyszedł na świat wielokrotny mistrz 

świata i wicemistrz olimpijski Stanisław Szozda. Rodzina legendy kolarstwa szo-
sowego mieszkała przy ulicy Kościuszki 10. Stanisław Szozda dwukrotnie sięgał 
po wicemistrzostwo olimpijskie, pięć razy po medale mistrzostw świata, zwy-
ciężał w Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne. Wspólnie z Tadeuszem Mytnikiem i 
Ryszardem Szurkowskim tworzył siłę polskiego kolarstwa szosowego. Zmarł we 
Wrocławiu w 2013 roku. 

Podczas Pucharu Polski i Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
kolarstwie szosowym, jakie zorganizowano w maju w Dobromierzu, została od-
słonięta tablica upamiętniająca mistrza. W pierwszym dniu zawodów odbyła się 
jazda indywidualna na czas. Dzień później w ramach startu wspólnego zawodni-
cy rywalizowali w kategoriach: młodzik i młodziczka, junior młodszy i juniorka 
młodsza, junior, elita i juniorki kobiet open.

Sukces Akademii Piłkarskiej „Nysy” Kłaczyna
Po zajęciu pierwszego miejsca i wygraniu eli-

minacji w Hali Orbita we Wrocławiu, drużyna Nysy 
Kłaczyna z rocznika 2015 uzyskała awans do finału 
na Tauron Arenie w Krakowie.

W turnieju rozegranym 11 listopada wzięły 
udział najlepsze drużyny wyłonione w drodze elimi-
nacji z czterech województw: dolnośląskiego, mało-
polskiego, opolskiego i śląskiego. Po 5 wygranych i 
2 przegranych meczach Nysa Kłaczyna zapewniła 
sobie podium i trzecie miejsce w turnieju. Sukces 
wywalczyli: Julian Rombek, Borys Sosnowicz, Jasiu 
Koziejski, Wojtek Adamczyk, Natan Podkówka, Fra-
nek Blatkowski. 

10 listopada, dzień przed turniejem, dzięki 

Szlifowali formę 
na obozie 
piłkarskim

Młodzi piłkarze z klubu 
„Nysa” Kłaczyna przez 7 dni 
przebywali na obozie spor-
towym w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Piłkarze mieli do dyspo-
zycji boisko trawiste i Orlik w 
Białce Tatrzańskiej oraz kom-
pleks przyhotelowych boisk. 

Rozegrali turniej tenisa stołowego
W marcu w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Dobromierzu odbyły się strefowe 
mistrzostwa w tenisie stołowym, zorganizowane w ra-
mach XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS mieszkańców wsi 
i miast. W turnieju wzięło udział blisko 90 zawodników z 
powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. Organizato-
rami turnieju byli Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wro-
cławiu, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Powiato-
we Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy, Gmina Dobromierz i Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

współpracy z zarządem Wisły Kraków młodzi zawodnicy z Kłaczy-
ny zwiedzili stadion, Wawel i Rynek w Krakowie.
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Sport

Dotacje dla organizacji 
sportowych

Na działalność gminnych klubów sportowych w tym 
roku Gmina Dobromierz przeznaczyła 180 tys. zł. Z dotacji 
skorzystali Uczniowski Klub Sportowy bieganie.pl, Ludowy 
Klub Sportowy Płomień Dobromierz, Ludowy Klub Sporto-
wy ,,Granit” Roztoka,  Ludowy Klub Sportowy ,,Nysa” Kła-
czyna, Klub Sportowy Dobrovolley. Pobiegli dla 

Żołnierzy 
Wyklętych

5 marca na terenie Szkoły 
Podstawowej w Roztoce odbyła 
się 10. edycja Biegu Tropem Wil-
czym, w której udział wzięło 120 
biegaczy. 

Zajęcia na Orliku 
Gmina Dobromierz regular-

nie pozyskuje środki na rozwój 
infrastruktury sportowej oraz na 
organizację zajęć dla mieszkań-
ców. W wyniku pozytywnie oce-
nionego wniosku uzyskano dofi-
nansowanie do bezpłatnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych w ra-
mach projektu ,,Lokalny Anima-
tor Sportu – edycja 2022”, organi-
zowanych od marca do listopada 
na kompleksie boisk sportowych 
Orlik w Roztoce. 

Przemek Kuliś na 
Mistrzostwach 
Polski

Pod koniec kwietnia na to-
rze Silver Hotel & Gokart Center 
w Szczecinie odbyły się Otwar-
te Mistrzostwa Polski w Kartin-
gu Halowym PIKC 2022 (Polish 
Indoor Kart Championship). Na 
starcie do walki w trzech katego-
riach stanęło 184 zawodników z 
całej Europy. Wśród nich dwuna-
stoletni Przemek Kuliś z Borowa, 
broniący ubiegłorocznego tytułu 
w kategorii do lat 14. W kwalifika-
cjach do wyścigu finałowego nasz 
reprezentant zajął 2. miejsce. 
Wyścig finałowy przejechał tak-
tycznie i w ogólnym rozrachunku 
punktowym zdobył 3. miejsce.

Osiągnięcia sióstr 
Jeziorskich

Uczennice Szkoły Podstawowej w Roztoce Maja 
i Zuzanna Jeziorskie to utytułowane zawodniczki 
w judo. Prestiżowe miejsce na podium należało do 
nich m.in. w Super Lidze Judo w Oleśnicy, Mistrzo-
stwach Szkół Podstawowych Powiatu Wrocławskie-
go,  Ogólnopolskim Turnieju Dzieci o Puchar Wójta 
Gminy Przemęt, w zawodach judo w Rawiczu, czy w 
II Pucharze Dolnego Śląska.

Lato 
z GOKS-irem

W okresie letnim GOKSiR Do-
bromierz zorganizował w sołec-
twach cykl imprez dla dzieci. Nie 
zabrakło zabaw z animatorami, 
gier, konkursów, bloków sporto-
wych i artystycznych, dmuchane-
go zamku oraz poczęstunku. 

Liga MTB w Dobromierzu
18 września w Dobromierzu odbyła się kolejna edycja 

Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2022. Organizato-
rem 7. wyścigu w kolarstwie górskim była Gmina Dobro-

mierz, GOKSiR Dobromierz i Stowarzyszenie Cyklistów 
Ziemi Wałbrzyskiej.

Półmaraton ARYZTA
8 października odbył się V ARYZTA Półmaraton Strze-

gom, którego trasa prowadziła również przez teren Gminy 
Dobromierz i miejscowości Roztoka i Jugowa.

Wójt Dobromierza 
z odznaczeniem 
od sportowców

Podczas listopadowej Dolnośląskiej Gali Kolar-
skiej w Sobótce wójt Jerzy Ulbin otrzymał odzna-
czenie „Zasłużony dla Kolarstwa Polskiego”, nada-
ne przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na 
wniosek Stowarzyszenia Cyklistów Ziemi Wałbrzy-
skiej. 

Zdaniem wnioskodawców wójt Jerzy Ulbin wnosi 
nieocenioną pomoc przy organizacji imprezy kolar-
skiej, jaką jest Puchar Polski w kolarstwie szosowym 
w Dobromierzu. Impreza została na stałe wpisana do 
kalendarza kolarskiego z racji nie tylko znakomitej 
organizacji, ale przede wszystkim wspaniałej, ma-
lowniczej trasy. Oprócz organizacji Pucharu Polski 
Gmina Dobromierz od kilku sezonów jest współ-
organizatorem wyścigów kolarskich w ramach Ligi 
MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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W tegorocznym rankingu samo-
rządów "Rzeczypospolitej" Gmina Do-
bromierz w kategorii gmin wiejskich 
zajęła 18 miejsce w kraju wśród 1523 
gmin wiejskich, tym samym upla-
sowała się na 2. 
miejscu na Dolnym 
Śląsku.

Ranking samo-
rządów „Rzeczpo-
spolitej” obejmuje 
wszystkie gminy, 
miasta i miasta na 
prawach powiatu 
w Polsce (z wyjąt-
kiem Warszawy). 
Źródłem danych 

podlegających ocenie są informacje 
udostępniane przez Główny Urząd 
Statystyczny, Ministerstwo Finansów 
oraz informacje podane przez władze 
lokalne w specjalnej ankiecie. Oce-

niana jest trwałość 
ekonomiczno-f i-
nansowa, społecz-
na i środowiskowa 
oraz jakość zarzą-
dzania urzędem, 
procesem uchwa-
łodawczym, a także 
poziom współpra-
cy między samo-
rządami.

WYDAWCA
Urząd Gminy Dobromierz
pl. Wolności 24
58-170 Dobromierz
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Gmina Dobromierz 
w rankingach

Polski Ład 2
5 milionów 
dla Dobromierza

W ramach drugiej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład na rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i sieci wodociągo-
wej na terenie gminy oraz budowę 
drogi w Jaskulinie, dobromierski 
samorząd otrzymał blisko 5 mln zł.

Są to środki niezbędne do 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej do Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej i Centrum Turystycznego 
Lokalnej Grupy Działania „Szla-
kiem Granitu” w Dobromierzu, 
przebudowę sieci wodociągowej 
w Jaskulinie w celu zapewnie-
nia stabilnych dostaw wody dla 
mieszkańców Jaskulina, Szyma-
nowa i Siodłkowic, a także roz-
budowę kanalizacji w Jaskulinie, 
Gniewkowie, Borowie i Roztoce 
oraz budowę ponad 700 m odcin-
ka drogi w Jaskulinie wraz z po-
boczami.

Gmina Dobromierz otrzymała blisko 3 mln zł na zada-
nie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roz-
toce”. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 
edycja trzecia – PGR. Zaplanowany zakres prac obejmować 
będzie docieplenie elewacji, ścian fundamentowych i co-

kołowych, stropów i stropodachów, wymianę pokrycia da-
chowego, 18 okien w hali sportowej oraz instalacji ogrze-
wania hali sportowej na nagrzewnice wodne. Uczniowie 
zyskają komfortowe warunki do nauki, a gmina znaczne 
oszczędności w utrzymaniu obiektu.

Szkoła w Roztoce do termomodernizacji

Dobromierz najzamożniejszy w powiecie
To właśnie Dobromierz w najnowszym rankingu zamożności sa-

morządów przygotowanym przez czasopismo „Wspólnota” zajmuje 1. 
miejsce wśród gmin powiatu świdnickiego. Autorzy zestawienia wzięli 
pod uwagę dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Skutecznie pozyskujemy unijne dotacje
Czasopismo „Wspólnota” ogłosiło ranking „Fundusze unijne. Ranking wykorzy-

stania środków UE przez samorządy 2014–2021”. W zestawieniu pokazano dane ze 
sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego wydatkach, a nie umów zawartych na realizację kolejnych projektów.

Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na kategorie i uszeregowano 
wg wydatków ze środków UE w latach 2014-2020 w zł per capita.

W kategorii gmin wiejskich Gmina Dobromierz zajęła 45. miejsce w Polsce, 2. 
w województwie dolnośląskim i 1. w powiecie świdnickim, z wynikiem 4557,94 zł.

W zestawieniu porównano 1523 gminy wiejskie.

Dobromierz wysoko 
w rankingu „Liderzy inwestycji”

10 października czasopismo „Wspól-
nota” opublikowało ranking „Liderzy in-
westycji”, w którym porównano wydatki 
inwestycyjne samorządów w latach 2019–
2021. Jednostki samorządu terytorialnego 
zostały podzielone na kategorie i uszere-
gowane wg średnich wydatków inwesty-
cyjnych per capita 2019-2021 w zł.

W kategorii gmin wiejskich Gmina 
Dobromierz zajęła 30. miejsce w Polsce, 
6. w województwie dolnośląskim i 1. w 
powiecie świdnickim z wynikiem 2408,37 
zł.

W zestawieniu porównano 1523 gmi-
ny wiejskie. W poprzednich rankingach 
Gmina Dobromierz zajęła 70. miejsce, gdy 
oceniano lata 2017-2019 i 24. miejsce za 
lata 2018-2020.

Ranking samorządów Rzeczpospolitej


