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Informacja o pracy Wójta Gminy Dobromierz w okresie między sesjami 
(od 14 maja do 17 czerwca 2011 r.) 

 
I. Wydano zarządzenia w sprawie: 

1. ustalenia ceny sprzedaży do ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobromierz. 

2. przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2010. 
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Dobromierzu za 2010 rok. 
4. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego ustalonego na dzień 17 czerwca 2011 roku. 
5. zatwierdzenia nabywcy lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla 

głównego najemcy. 
6. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Gniewkowie. 
7. zmian w budżecie Gminy Dobromierza na rok 2011. 
8. powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i 

oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i 
oceny ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa 
kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie 
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Roztoce” i określenia 
regulaminu pracy komisji.  

9. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 
pani Krystynie Rowickiej.  

10. odbioru końcowego zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 12/2; 12/3; 28 w 
miejscowości Dobromierz”, realizowanego na podstawie umowy nr 79/11 z dnia 20 kwietnia 
2011 r.  

11. powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia przetargów ustalonych 
na dzień 23 sierpnia 2011 r. 

12. odbioru końcowego zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w 
miejscowości Bronówek”, realizowanego na podstawie umowy nr 15/2011 z dnia 14 lutego 
2011 r. 

 
II. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył w następujących spotkaniach: 

1. 21 maja br. w Zjeździe Gminnym OSP, którego głównym tematem było sprawozdanie z 5-
letniej działalności Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Dobromierzu.  

2. 26 maja br. w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, podczas którego powołano 
Powiatową Radę Gospodarczą – niezależny organ doradczo-opiniująco-konsultacyjny działający 
przy staroście świdnickim.  

3. 10-11 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej w IV Polskim 
Kongresie Odnowy Wsi. 

4. 14 czerwca br. w konferencji w siedzibie Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, 
której głównym tematem była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie realizacji programów 
zdrowotnych wpisujących się w cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. 
Podczas spotkania wójt Jerzy Ulbin omówił przebieg realizacji szczepień profilaktycznych 
przeciwko wirusowi HPV, realizowanych od 4 lat przez Gminę Dobromierz. 

 
III. Wydarzenia: 

1. 16 maja br. uczniowie Zespołu Szkół w Roztoce zorganizowali uroczystość z okazji 7. rocznicy 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

2. 16 maja br. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Dobromierzu przeszli szkolenie z zakresu funkcjonowania komisji alkoholowej.  Podczas ponad 
4-godzinnych warsztatów uzyskali wiedzę na temat uzależnień, sposobów ich diagnozowania i 
pomocy osobom uzależnionym oraz szczegółowo zapoznali się z tematyką przemocy w rodzinie 
oraz procedurą „Niebieskiej Karty”.  
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3. 20 maja br. z inicjatywy Grupy Kreatywnie na obcasach w sali ślubów tutejszego urzędu gminy 
odbyło się szkolenie z zakresu technik samobadania piersi, które poprowadziły członkinie 
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia „Pro Femina” z Wałbrzycha. W spotkaniu wzięła udział 
radna Aleksandra Luks, sołtys Dobromierza Elżbieta Bucka oraz 16 mieszkanek sołectwa 
Dobromierz.  

4. 21 maja br. w Kłaczynie odbył się I Gminny Turniej Sołectw o puchar Wójta Gminy 
Dobromierz, w którym wystartowało 10 drużyn. 

5. 24 maja br. przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie odbył się I Gminny Czworobój 
Lekkoatletyczny.  

6. 25 maja br. w Borowie zorganizowano Dzień Matki. 
7. 27 maja br. w Dobromierzu zorganizowano kolejne badania mammograficzne, które wykonała 

firma Mammo-Med z Gdańska. Mammobus odwiedziło łącznie 18 pań.  
8. 30 maja br. gimnazjaliści Zespołu Szkół w Roztoce poddali się badaniom z zakresu wczesnego 

wykrywania cukrzycy. Za pomocą urządzenia diagnostycznego tzw. glukometru do pomiaru 
glukozy we krwi przebadano 28 osób, które zostały wytypowane do wzięcia udziału programie. 
Glukometr został bezpłatnie przekazany Zespołowi Szkół w Roztoce przez Starostwo 
Powiatowe w Świdnicy.  

9. „Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze” - to konkurs, w jakim 30 maja br. w 
Ząbkowicach Śląskich wzięła udział drużyna z Zespołu Szkół w Roztoce. Drużyna pod opieką 
Michała Sawko w składzie: Maciej Budzelewski, Tomasz Śliwiński i Jakub Matkowski otarła 
się o podium, zajmując w klasyfikacji generalnej IV miejsce.  

10. 31 maja br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu odbył się konkurs „Ortografek” na którym 
uczniowie klas III, rozwiązywali test ortograficzny i pisali dyktando. W ogólnej klasyfikacji 
najwięcej punktów i I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, a II 
miejsce ex equo zajęły drużyny z Roztoki i Gniewkowa.  

11. 31 maja br. w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczącą Planu Odnowy sołectwa Kłaczyna na lata 2011-2018.  

12. 31 maja br. w Czernicy odbył się festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Plenerową imprezę 
zorganizowali: sołtys Justyna Woźniakiewicz, rada sołecka, nowo powstałe Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz radny Leszek Sokalski. 

13. 1 czerwca br. na boisku przy Zespole Szkół w Roztoce odbył się Gminny Dzień Dziecka. 
Licznie przybyłe maluchy korzystały ze wszystkich atrakcji przygotowanych specjalnie dla 
nich. Były zawody zręcznościowe, konkursy plastyczne, malowanie twarzy, pokazy 
ratownictwa medycznego w wykonaniu jednostki operacyjno-technicznej OSP Dobromierz. 
Swoją energię maluchy mogły także wyładować na dmuchanym zamku, z którego korzystały 
bez ograniczeń. Nie zabrakło także poczęstunku: kiełbasek, lodów i napoi, o które zadbał 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

14. 1 czerwca br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie wraz dyrekcją i kadrą domu 
gościli u siebie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. Mieszkańcy 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. „Ślimaki”. Dzieci ze szkoły 
również pochwaliły się swoimi talentami. Wyśmienici kucharze serwowali kiełbaski z grilla i 
pyszne lody. 

15. 1 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewkowie i Dobromierzu uczestniczyli w 
wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.  

16. 1 czerwca br. w Roztoce, dzieci z Borowa świętowały Dzień Dziecka. O atrakcje dla 
najmłodszych zadbała rada sołecka, sołtys Danuta Radoń i radna Agata Ślęzak. W imprezie 
uczestniczył także wójt Jerzy Ulbin. Były zabawy, konkursy i słodkości dla dzieci. Tu warto 
zwrócić uwagę na pomoc miejscowych sponsorów, dzięki, którym Dzień Dziecka obfitował w 
nagrody dla najmłodszych. 

17. Od 2 do 13 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dobromierzu zorganizowano atrakcje w 
ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, którego organizatorem i 
pomysłodawcą jest Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom. Jednym z głównych 
wydarzeń w ciągu tych kilku dni było czytanie bajek przez zaproszonych gości. Wśród nich 
znaleźli się: wójt Jerzy Ulbin, sekretarz Monika Borysewicz, sztabowy Jerzy Werczyński, 
leśniczy Piotr Seperant, komendant gminny ZOSPRP Wojciech Tarka, była dyrektor szkoły w 
Dobromierzu Stanisława Gonet – Haglauer, weterynarz Bogdan Haglauer, bibliotekarka 
Stanisława Miazga, pielęgniarka Caritas Anna Chryplewicz, pielęgniarka szkolna Maria Wójcik 
oraz rodzice. 
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18. Znane są wyniki sprawdzianów szóstoklasistów, do jakiego przystąpili 5 kwietnia. Najlepiej 
wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Średnia dobromierskiej placówki 
wynosi 28,7 % i jest to znacznie lepszy wynik niż średnia w województwie. Uczniowie z 
Gniewkowa i Roztoki też nie mają się czego wstydzić – średnia obu szkół to 24,8 % - dokładnie 
tyle, ile wynosi średnia naszego województwa.  

19. 4 czerwca br. w Jugowej zorganizowano Dzień Dziecka. O atrakcje dla najmłodszych zadbali: 
rada sołecka, radna Joanna Podkówka i sołtys Czesław Koza. Przygotowano gry, zabawy, 
konkursy i pieczone kiełbaski. Była też przejażdżka pięknym rumakiem. Nie zabrakło także 
smakołyków i nagród, o które zadbali organizatorzy i sponsorzy. 

20. 4-5 czerwca br. odbyły się Dni Dobromierza. Pierwszy dzień w klimacie szlagierów w 
wykonaniu Wojciecha Gąssowskiego, drugi zaś w sportowej rywalizacji. W niedzielę zaś 
odbyła się 2. runda I Gminnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dobromierz. W zawodach 
wzięło udział 8 drużyn, które zmierzyły się w 8 konkurencjach. Ostatecznie najwięcej punktów 
zebrał zespół z Dobromierza.  

21. 8 czerwca br. już po raz szósty uczniowie ostatnich klas gminnych szkół podstawowych 
zmierzyli się w Gminnym Konkursie Języka Niemieckiego „DEUTSCH – KENNER”, 
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. Po serii pytań 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu - Dagmara Dec, Aleksandra Subczak i Ewelina 
Świerczyńska zajęli I miejsce, uczniowie z Zespołu Szkół w Roztoce II miejsce, zaś zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Gniewkowie miejsce III.  

22. 9 czerwca br. w Małym Przedszkolu w Dzierzkowie odbyło się II Święto Rodziny. Na 
uroczystość przybyli: rodzice, przedstawiciele samorządu gminnego - zastępca wójta Edward 
Krumplewski, sekretarz Monika Borysewicz, przewodnicząca Rady Danuta Świerk oraz 
Magdalena Szczerbień z wrocławskiej Fundacji Edukacji Przedszkolnej.  

23. 9 czerwca br. w ogólnopolskim konkursie przyrody ALBUS wzięli udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Dobromierzu. Najlepszy wynik w szkole osiągnął Michał Konieczny z IV klasy, 
który jednocześnie zajął 15 miejsce w Polsce i to do niego trafi dyplom wyróżnienia. Wśród 
piątoklasistów zwyciężył Rafał Stefańczyk, zaś w kategorii klas VI najwyżej uplasowała się 
Dagmara Dec, zajmując tym samym 19 miejsce w kraju.  

24. 12 czerwca br. odbyła się 3. runda I Gminnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Dobromierz. 
Gospodarzem rozgrywek był Dzierzków, gdzie wystartowało 11 drużyn. Po rozegraniu 
rozmaitych konkurencji ostatecznie laury zebrała drużyna z Kłaczyny.  

25. 15 czerwca br. odbyła się II tura szczepień przeciwko wirusowi HPV, wywołującego raka szyjki 
macicy. Szczepieniem objętych zostało 20 jedenastolatek z terenu Gminy Dobromierz. 


